
Aan de leden van de Raadscommissie Beheer en Verkeer 

cc wethouder Joost van Keulen 

 

Groningen. 18 september 2015 

onderwerp: Noorderplantsoen 

 

Geachte Raadsleden,  

In aansluiting op het debat op 29 augustus over het Noorderplantsoen, willen ondergetekenden hun suggestie hoe 

om te gaan met het Noorderplantsoen, ook schriftelijk aan u kenbaar maken. 

Uit het debat kwam duidelijk naar voren dat bij verschillende mensen veel zorgen leven over: 

 de laatste jaren sterk toegenomen overlast en schade door intensivering van het recreatieve 

plantsoengebruik (BBQ, versterkte muziek, gedogen van alcoholgebruik, fietsen op wandelpaden) 

 de summiere handhaving van de regels (die vaak niet duidelijk zijn) 

 de ecologische draagkracht van het plantsoen en de toekomst van het plantsoen 

 de beleidsvrijheid die aan de burgemeester is gegeven, waar het gaat om het verlenen van een 

evenementenvergunning 

 het marginaliseren van de Parkcommissie 

Deze zorgen komen ook naar voren in de gesprekken die wij voeren met buurtbewoners. 

Omdat er veel verschillende, vaak tegenstrijdige belangen spelen, is het belangrijk deze belangen goed af te wegen 

om tot een werkbaar, het plantsoen waardig, compromis te komen. Vooral het belang van ‘het plantsoen zelf’, 

daarmee bedoelen we de natuurwaarde van het plantsoen en de Engelse landschapsstijl waarin het plantsoen is 

aangelegd, dienen in deze belangenafweging gewaarborgd te worden. 

 

Ons voorstel is deze taak te geven aan de Parkcommissie. Daartoe dient een Parkcommissie ‘nieuwe stijl’ gevormd 

te worden met een aangepast reglement, een bredere taakomschrijving, ruimere bevoegdheden en een gewijzigde 

samenstelling.  

Een Parkcommissie ‘nieuwe stijl’ zou gevraagd en ongevraagd advies moeten kunnen uitbrengen over alle zaken 

die het plantsoen betreffen. Buurtbewoners en andere belanghebbenden kunnen hun wensen en zorgen aan de 

Parkcommissie voorleggen, waarmee burgerparticipatie een gestroomlijnde vorm krijgt.  

Om verwarring met de huidige Parkcommissie te voorkomen stellen wij voor de Parkcommissie ‘nieuwe stijl’ om te 

dopen tot Plantsoencommissie. 

Ook de huidige Parkcommissie heeft ideeën over een beter functioneren. Deze ideeën zal ze graag aan u 

presenteren. 

Wij hopen dat u bovenstaande suggestie in overweging wilt nemen. Wij zijn van harte bereid deze in een gesprek 

nader toe te lichten. 

 

We zijn, net als de gemeente, van mening dat het plantsoen van alle Stadjers is. Wel vinden we dat de bewoners 

van de omliggende buurten goed zicht hebben op de goede en de verbeterpunten van het gebruik en beheer van 

het plantsoen. 

 

met vriendelijke groeten,  

Bestuur Buurtvereniging NoorderPlantsoenbuurt, Harry van Ommen, voorzitter 

Bestuur Buurtvereniging Oranjebuurt, Mark Bokhove, voorzitter 

Bestuur Bewonersorganisatie Hortusbuurt/Ebbingekwartier, Yvonne de Grijs, secretaris 

 


