
Bijlage 1 

 

Overzicht van het besluitvormings- en participatieproces met betrokkenen 

 

 

juni 2008 Knelpuntennotitie woonboten vastgesteld in raad. Daarbij de visie van 

betrokken belangenorganisaties verwoord (WCG bestuur, werkgroep 

Noorderhaven, Groninger Schippers en vereniging Historische Zeilvaart 

Groningen). 

 

oktober 2008  Vooroverleg over inhoud en voorwaarden werkconferentie met WCG,  

GS, HZG. 

 

5 november 2008 Werkconferentie wonen op het water (WCG, GS, HZG, politieke  

partijen, wethouders Visscher en de Vries, betrokken ambtenaren) 

   Inventarisatie van knelpunten en wensen Diepenring en Noorderhaven. 

 

november 2008- Vooroverleg over de uitwerking van opdrachten in het Verbeterplan  

februari 2009  met WCG, GS, HZG op 21 november, 13 januari en 4 februari. 

 

februari 2009  Informatie-avonden over Verbeterplan voor bewoners Diepenring en  

Noorderhaven 23 en 25 februari. 

 

maart-april 2009 Conclusie uit reactie op definitief verbeterplan met WCG, GS, HZG 

   17 maart en 8 april 

 

13 en 27 mei 2009 Verbeterplan vastgesteld in de raad. Inspraakreacties WCG in  

gecombineerde raadscommissie R&W en Beheer en Verkeer. 

 

juni 2009-  Uitwerking voorstellen in deelprojecten en in plenaire projectgroep 

januari 2010  met WCG en GS. 23 juni kick-off, 24 en 30 september, 15 oktober, 

4 en 19 november, 27 januari. 

 

juni/augustus 2009 Schouwen Diepenring en Noorderhaven. 

 

september 2009 Tussentijds gesprek wethouders Visscher en de Vries met bestuur  

   WCG. 

 

oktober 2009  Bezoeken aan Leeuwarden en Amsterdam met werkgroepen  

Noorderhaven en Beeldkwaliteit. 

 

december 2009 Bestuurlijk overleg met WCG, GS en HZG over de hoofdlijnen van de   

januari 2010 voorgestelde maatregelen binnen het verbeterplan. 

 

februari 2010  Presentatie plannen aan bewoners Noorderhaven en Diepenring op  

   2 informatie-avonden 9 en 10 februari. 

 

eind februari 2010 Notitie in de vorm van een rapportage met raadsvoorstel vastgesteld in 

directie ROEZ gemeente uit voor advies naar WCG, GS, HZG, Hortus, 

A-kwartier, Binnenstad-oost, GCC 24 februari – 10 maart. 



 

maart-april 2010 Diverse overleggen met besturen van WCG, GS en vertegenwoordiger 

   werkgroep Noorderhaven naar aanleiding van hun reacties. 

 

mei-juli 2010  Aanpassing voorstellen op basis van gegeven reacties. 

 

oktober 2010  Kennisname raadsvoorstel Verbeterplan aan Woonschepencomité  

   WCG, Werkgroep Noorderhaven en Groninger Schippers  

   en 

   Overleg vertegenwoordiging bestuur WCG met wethouders Visscher en  

   de Vries. 

 


