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‘Bescherm burgers beter tegen
bouwoverlast Ring’

‘Je weet nooit wanneer ze stoppen. Het is ondraaglijk’

GRONINGEN SP-raadslid Wim Koks wil dat de gemeente

Groningen zelf klachten van burgers over de bouw van de nieuwe

Zuidelijke Ringweg verzamelt en afhandelt.

Frits Poelman

De klachtenafhandeling is nu nog in handen van bouwer Combinatie Herepoort.

Sommige omwonenden zeggen dat ze er niet in slagen om hun belangen daar

goed voor het voetlicht te krijgen. Ze krijgen het gevoel van de slager die zijn ei-

gen vlees keurt.

Een deel van de kritiek komt bij de gemeente terecht omdat die expliciet toe-

stemming heeft gegeven voor activiteiten die overlast veroorzaken, zoals de

bouw van een lawaaibrug en een extra uitvalsbasis.

Koks vindt dat de gemeente burgers voortaan actief moet helpen om hun belan-

gen voor het voetlicht te krijgen, nu de overlast nog zeker vier bouwjaren voort-

duurt. Hij wil dat de gemeente bouwactiviteiten pas goedkeurt als rekening is

gehouden met mogelijke overlast. WIJ teams zouden bewoners kunnen helpen

die door gecombineerde bouw- en corona-overlast in problemen komen.

In buurten rond de ringweg bestaat grote angst dat bouwer Combinatie

Herepoort de komende jaren minder geld in het beperken van de overlast

steekt, nu het bedrijf de weg voor een vastgesteld maximumbedrag (552 miljoen

euro) moet afbouwen. Alle extra’s komen volgens de afspraken met projectorga-

nisatie Aanpak Ring Zuid voor rekening van Herepoort.

Hoewel in dat bedrag rekening is gehouden met ‘omgevingsmanagement’, hou-

den diverse bewonersgroepen hun hart vast. Herepoort heeft eerder herhaalde-

lijk gezegd buurtbewoners zo goed mogelijk op de hoogte te houden, stewards

lossen problemen op.
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Toch lukt dat niet altijd, ook niet als buurtbewoners collectief aan de bel trekken.

Problemen van individuele bewoners, die niet altijd de juiste wegen weten te be-

wandelen, komen sowieso niet of nauwelijks aan het licht.

Koks bespreekt zijn plannen vanmiddag met de gemeenteraad. Hij vindt de

overlast na drie jaar ervaring groot genoeg voor een gemeentelijk klachtenloket.

Medewerkers van het loket moeten volgens hem zelf contact zoeken met omwo-

nenden en er in principe vanuit gaan dat klagers gelijk hebben, tenzij anders

blijkt.

Sommige omwonenden zijn ten einde raad, zoals in de flat De Frontier. Ze zitten

op een paar meter afstand van de bouwput waar het uitgraven nog moet begin-

nen. Herepoort bouwt hier alvast een metersdik spoordek dat met Hemelvaart

op zijn plek wordt gereden.

De herrie waarmee dat gepaard gaat, maakt een deel van de flatbewoners gil-

lend gek. Zo spreekt Virginia Enssle van een ware nachtmerrie. Voor buurvrouw

Konstantina Delli, hoogzwanger van haar tweede, is dat zeker zo. Ze werkt van-

wege corona thuis en maakt alles mee wat er in de bouwput gebeurt. De weten-

schapper heeft haar gewenste thuisbevalling inmiddels uit het hoofd gezet.

Overdag neemt ze op doktersadvies extra rust, in de keuken.

,,Onze slaapkamer is onbruikbaar als er wordt gewerkt. Het is soms net een

oorlogsgebied’’, zegt ze. In een brief aan de projectorganisatie spreekt ze van

onmenselijke omstandigheden omdat aggregaten, compressors en andere ma-

chines zonder geluidsbescherming draaien. ,,Het is ondraaglijk. Je weet nooit

wanneer ze stoppen en of ze op zaterdag doorwerken.’’pagina 23
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