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Geachte bewoners,

De revitalisatie van de woonschepenhaven is al enige tijd geleden afgerond. Er zijn echter 
punten waarover ontevredenheid is bij bewoners van de haven.
Dit is door, in ieder geval een aantal bewoners, meerdere malen bij de gemeente gemeld. 

Uw woongenot is belangrijk en uw ontevredenheid wordt serieus genomen. Daarom hebben 
we in overleg met wethouder van der Schaaf de afspraken uitgevoerd met betrekking tot de 
riolering (balkeerkleppen), de gasaansluitingen en de golfbreker. Daarnaast worden de 
bekende klachten opgepakt en zijn er andere zaken die onze aandacht hebben. 
De wethouder wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.

U wordt op de hoogte gebracht van de uitkomsten en mogelijke acties. Op dit moment kan 
ik u over de volgende onderwerpen iets melden:

Golfbreker (sluisje)
De golfbreker is gerepareerd. Onder water was de onderste scharnier afgescheurd en 
hierdoor is de deur scheef gaan hangen. De golfbreker werkt nu weer naar behoren, u kunt 
weer in- en uitvaren. 

Verkeer (snelheid)
Het team verkeer van de gemeente heeft de situatie op de kade bekeken en gebleken is dat 
er geen mogelijkheden zijn om aanpassingen te doen om de snelheid verder te beperken. 
De bestuurders van de vuilniswagens van de gemeente zijn er op gewezen dat zij langzaam / 
stapvoets moeten rijden in de Woonschepenhaven. Als de snelheid van de vuilniswagens 
toch nog te hoog is, dan hoor ik dat graag van u.
Als (bestel)auto’s van bedrijven te hard rijden, dan kan ik u adviseren om contact te zoeken 
met dat bedrijf.
Ik ga er vanuit dat bewoners en bezoekers van bewoners zich bewust zijn van de situatie en 
niet te hard zullen rijden.



Schouw gemeenteraad
Tijdens de bewonersavond en door het WCG is gevraagd om een nieuwe schouw met de 
gemeenteraad in mei. Helaas zit de agenda van de gemeenteraad meer dan vol en is dit niet 
mogelijk. 

Onderzoek Tauw (saneren grond)
U ontvangt binnenkort bericht van de projectleider (Rens Riechelman) over het saneren van 
het terrein tussen de Woonschepenhaven en het slibdepot.

Elektra
Er is onderzoek gedaan door Smid (uit Glimmen) naar de elektriciteitsaansluitingen (en 
belasting). De situatie is veilig. Smid, Oosterhof Holman en de gemeente zijn van mening dat 
er geen verdere actie noodzakelijk is.
In 2016 zijn na de revitalisatie alle aansluitingen gecontroleerd door Damstra (Driesum) – 
oplevering elektriciteitsinstallatie – en goed bevonden.

Gas 
Vrijdagmorgen 24 mei wil installateur Croon Wolter en Dros samen met Jan Pestoor zich 
een beeld vormen van de situatie rondom de gasaansluitingen. Dit bezoek zal max. 2 uur 
in beslag nemen.
Als de situatie duidelijk is kan Croon Wolter en Dros vervolgens een plan van aanpak maken 
en een planning opstellen voor de werkelijke inspecties.

Waterleidingen / temperatuur
Er is bezwaar ingediend en dit is door de bezwaarschriftencommissie behandeld. Het 
officiële advies is nog niet klaar. Als het advies klaar is, gaat dit naar het college en zal het 
college een besluit nemen op basis van dit definitieve advies.

Vergunningen 
Hierover heb ik nog geen nieuws.

Parkeren 
Op de Woonschepenhaven is parkeren alleen toegestaan in de vakken. Wilt u daar rekening 
mee houden? 
Verder is het toegestaan om een caravan en/of aanhanger (en dergelijke) maximaal 3 dagen 
op een parkeervak te laten staan. Na 3 dagen moet deze weer weg zijn en blijven.
Handhavers van de gemeente zullen na 1 juli 2019 regelmatig de Woonschepenhaven 
bezoeken, dit om overlast van verkeerd geparkeerde voertuigen tegen te gaan. 
Een gewaarschuwd mens…(bespaart veel geld door een boete te voorkomen � �)

Slim melden app
Ik wil u graag nogmaals wijzen op de slim melden app (iOs en Google Play Store). U kunt hier 
melding maken van zaken die door stadsbeheer kunnen worden opgepakt. Dit is de snelste 
en meest efficiënte manier om iets dat bv kapot is onder de aandacht van de gemeente te 
brengen. 



Op het moment dat er een uitkomst is van een (deel)onderzoek of wanneer er actie wordt 
ondernomen, dan hoort u uiteraard weer van mij.

Voor de zekerheid geef ik u nogmaals mijn contactgegevens:
Mail: roos.broeders@groningen.nl
Mobiel: 06-46265764 (bij voorkeur whatsapp).
Ik werk niet op woensdagmiddag.

Beheerders Jan en Bertus zijn in ieder geval wekelijks op de Woonschepenhaven. U kunt hen
bereiken op 06-21874487

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Groningen,
namens deze, concerndirecteur Groningen,
namens deze,

Roos Broeders
Stadsdeelbeheerder Bijzondere Woonvormen
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