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Kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u ons antwoord op de vragen art. 38 RvO van de heer T. van Kesteren
(PVV) over herinrichting Mispellaan tussen Elzenlaan en Esdoornlaan. De brief van
de vragensteller treft u als bijlage 1 aan.
1. Heeft het College van B&W zich het bericht van de bewoners van de
Acacialaan namens; Fam. Ciociola nr. 36, Mevr. Davids nr.34, Dhr. Reijenga
nr. 32, Fam. Zuidema nr.30, Mevr. Popping nr. 28, Fam. Pietersma/Tammes
Buirs nr. 26/24, Fam. Hekert/Zomer nr. 16 en Fam. IJsseldijk/Eekman nr. 12
ter harte genomen?
Ja, dit is met ons gedeeld op maandag 6 juli jl. Deze bewoners hebben ons gevraagd
het definitief ontwerp voor de groene zone langs de Mispellaan tussen de Elzenlaan en
Esdoornlaan te herzien en het proces opnieuw te doen. Kort samengevat geven de
bewoners aan te vrezen voor overlast (lawaai, afval, kinderen die in het water vallen)
door de aanleg van een pad en vlonders aan het water. Verder hebben zij vragen en
opmerkingen over een boom, eenrichtingsverkeer en het verloop van het proces.
De gemeente heeft hierop aangegeven dat de Mispellaan is bedoeld voor bewoners van
heel Selwerd. De Mispellaan wordt een groene as met ruimte voor ontmoeting,
ontspanning en beweging. Bij deze algemene ambitie zijn bewoners van de hele wijk
betrokken. In algemene zin zijn bewoners uit de wijk enthousiast over de plannen voor
de Mispellaan. Om van de Mispellaan een groene as te maken, maken we gebruik van
de (deels al bestaande) groene zone langs de Mispellaan. In reactie op zorgen van
aanwonenden is eerder al besloten om invulling met sport en spel vooralsnog buiten
het definitief ontwerp te laten. Als ook de paden niet worden aangelegd, zou de functie
en betekenis van de groene zone volledig verdwijnen. Dit is wat de gemeente betreft
daarom geen optie.
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2. Is het College van B&W het met de PVV fractie eens dat hier wederom sprake
is van een top down beleid en dat er in de communicatie met en inspraak van
bewoners/omwonenden weer tekort is geschoten? En zo nee, waarom niet?
Nee. Dit definitief ontwerp is het resultaat van een zorgvuldig proces waar alle
bewoners, instanties en ondernemers in de hele wijk op verschillende momenten over
kon meedenken en meepraten. In 2017 zijn in Selwerd de gesprekken gestart over de
wensen en ideeën van bewoners over de wijkvernieuwing en daarmee ook over de
herinrichting van de Mispellaan na de aanleg van het warmtenet.
Eén van de vier doelen in de wijkvernieuwing in Selwerd is om bewoners te laten
meedenken, meepraten en meedoen. Participatie is daarom in alle projecten een
belangrijk onderdeel. We gaan naar bewoners toe in plaats van dat ze ons moeten
opzoeken en we zoeken vormen die aansluiten op hun wensen en hun
communicatievoorkeur (mondeling, social media, voordeur). Hierbij zoeken we naar
verschillende vormen, dus niet alleen de klassieke ‘inspraakavond’, maar ook
workshops, interactieve werkvormen, één-op-één contact en informele gesprekken bij
de Koffiekar. Ook proberen we doelgroepen te bereiken door ze digitaal te raadplegen.
De plannen die nu zijn uitgewerkt voor de herinrichting van de Mispellaan tussen de
Elzenlaan en Esdoornlaan zijn een verdere invulling van de door uw raad vastgestelde
koersdocumenten wijkvernieuwing (2018) en vervolgens wijkvernieuwingsplan
(2018) en uitvoeringsprogramma (2019). In het koersdocument is al aangegeven dat de
Mispellaan in de komende jaren verandert naar een groene as en daarmee een
wijkbrede verbinding vormt van Park Selwerd aan de westkant naar het spoorgroen
aan de oostkant. De Mispellaan wordt daarmee een groene verblijfs- en
ontmoetingsplaats en biedt ruimte voor sport, spel, beweging en mogelijk kunst. Het
koersdocument en het wijkvernieuwingsplan zijn het resultaat geweest van
verschillende bijeenkomsten met bewoners en andere betrokkenen in de wijk, zij
hebben de wens om in de wijk meer groen te realiseren, meer ruimte te geven aan
fietsers en voetgangers en meer ruimte te creëren voor spelen en ontmoeting. Het
kader voor de ontwikkeling van de Mispellaan tot een groene verblijfs-, recreatie- en
ontmoetingsplek stond dus al enige tijd vast. Na de vaststelling van het koersdocument
en het wijkvernieuwingsplan hebben we de plannen voor de Mispellaan concreet
uitgewerkt.
Met betrekking tot de voorliggende ontwerpen hebben we ook ‘last’ gehad van de
beperkingen die het Coronavirus met zich meebracht. Het ontwerp voor dit deel van de
Mispellaan was in de afrondende fase en in de periode maart t/m mei 2020 waren
verschillende bijeenkomsten gepland. Toen de coronamaatregelen ervoor zorgden dat
we geen fysieke bijeenkomsten meer konden organiseren, hebben we toch besloten de
participatie voort te zetten en vooral veel via sociale media en de website laten
verlopen. Op www.sunnyselwerd.nl zijn alle ontwerpen, verslagen van bijeenkomsten
en andere informatie beschikbaar. We hebben vergaderingen laten doorgaan via
digitale vergadertools, zodat de ontwerpen konden worden toegelicht en bewoners hun
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vragen en wensen bij de gemeente kwijt konden. Daarnaast zijn we bij de deuren langs
gegaan om met bewoners in contact te komen en hebben we op verschillende
manieren spreekuren georganiseerd. Hiervoor hebben we onder meer de Sunny
Selwerd WoonWagen ingezet.
We zijn gestart op 27 april 2020, door een brief naar alle bewoners van Selwerd te
sturen en het voorlopig ontwerp op de website te publiceren. Bij de bewoners van de
Acacialaan is aangebeld om hen hierop extra te attenderen. Op 7 en 14 mei is
gesproken met een werkgroepje van bewoners die zich hadden aangemeld om mee te
praten. Hier is met bewoners besproken welke ideeën zij hebben voor de groene zone.
De nadruk is komen te liggen op de ecologische basis (groen en paden). Voor de
invulling met sport, spel en recreatie is in overleg met bewoners besloten dit op een
later moment in het kader van een wijkbreed speel- en chillplekkenplan verder uit te
werken. Verschillende ideeën zijn vervolgens op de website gedeeld, bewoners
konden via https://stemvan.groningen.nl hun favoriete ideeën ‘liken’. 116 bewoners
hebben gereageerd, daarnaast zijn nog 30 bewoners langsgekomen bij de Selwerd
WoonWagen. De terugkoppeling van de uitkomsten en het definitief ontwerp vond
plaats op 15 juni 2020.
Voor verdere informatie over de stappen in de communicatie en inspraak met
bewoners en omwonenden, zie bijlage 2 voor de tijdlijn van het proces.
3. Is het College van B&W zich bewust van het feit dat het zogenaamde
Definitieve Ontwerp (DO) voor de Mispellaan en de reeds ingezette
vergunningsprocedure allesbehalve kan rekenen op draagvlak onder de direct
betrokkenen, namelijk de bewoners van de Acacialaan van wie de tuinen
grenzen aan de vijver aan de Mispellaan? En zo nee, waarom niet? En dat het
daarom gerechtvaardigd is om pas op de plaats te maken, de ingezette
vergunning voorlopig in te trekken en het DO in een fase terug te laten zetten
naar een Voorlopig Ontwerp (VO) en de bewoners daadwerkelijk te betrekken
in de voorgenomen planvorming? En zo nee, waarom niet?
Ja, we zijn op de hoogte van het feit dat de genoemde bewoners bij punt 1 niet
tevreden zijn met het DO. Echter, we zijn niet voornemens om het proces opnieuw te
doen.
Ten eerste is het DO in overleg met bewoners uit de hele wijk tot stand gekomen. De
inrichting van de Mispellaan als groene as is van een wijkbreed belang. We zoeken
dus niet alleen draagvlak voor het ontwerp bij de direct aanwonenden, maar vanuit de
hele wijk. Het DO voor de herinrichting van dit deel van de Mispellaan houdt
ruimhartig rekening met de zorgen van aanwonenden. Er is nu besloten om eerst alleen
een ecologische basis aan te leggen, met een meer diverse begroeiing, een slingerend
voetpad en een benaderbare vijver. Alle wensen uit de wijk die te maken hebben met
spelen, ontmoeten en sporten zijn voor nu buiten het ontwerp gebleven, op
nadrukkelijke wens van de betreffende bewoners van de Acacialaan. Aan deze thema’s
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willen we op een later moment verdere invulling geven in overleg met de hele wijk.
Omdat de wijk van iedereen is en er voor iedereen plek moet zijn in de openbare
ruimte, komen er een wijkbreed ‘speel- en chillplekkenplan’ en een ‘hondenpoepplan’.
Op basis daarvan kunnen we bepalen welke invulling in de Mispellaan passend is.
Deze plannen worden wederom met alle bewoners die hierbij betrokken willen zijn,
ontwikkeld.
Ten tweede heeft de gemeente samen met Warmtestad een planning opgesteld voor de
gezamenlijke uitvoering van de aanleg van het warmtenet en de herinrichting van de
openbare ruimte. Als deze planning niet wordt gehaald heeft dit (onder meer
financiële) consequenties, omdat bijvoorbeeld afspraken met toekomstige afnemers
van warmte bij WarmteStad niet kunnen worden nagekomen. We vinden het daarom
belangrijk om aan deze planning vast te houden.
In uw raadsvergadering van september ligt een aanvraag voor een krediet van de
Wijkvernieuwing Sunny Selwerd. In het voorstel gaan we onder meer in op de
uitvoering van de documenten zoals genoemd in het antwoord op vraag twee.
De wijkvernieuwing Sunny Selwerd bestaat uit ambitieuze doelstellingen die samen
met de wijk zijn opgesteld. De aanleg van het warmtenet en vervolgens het
herinrichten van de openbare ruimte is een grote kans om een begin te maken met het
realiseren van onze ambities voor de wijk.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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