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Groningen, 28 augustus 2020 

  

Geachte leden van de gemeenteraad en leden van het college van B en W Gemeente Groningen, 

De gemeente Groningen heeft bekend gemaakt dat ze geen toekomst meer zien in de drafsport en 
dat de drafbaan Stadspark Groningen plaats moet maken voor een evenemententerrein. 
Daarbij is ook overwogen de bestaande gebouwen te laten verdwijnen. 
 
Als bestuur van de stichting Gerard Sampon huis betreuren wij dat ten zeerste aangezien wij 
momenteel veelvuldig gebruik maken van één van deze gebouwen. 
De huidige locatie wordt momenteel op vaste dagen door 8 (vaste) muziekverenigingen gebruikt. 
Daarnaast wordt de locatie nog verhuurt aan andere (muziek)verenigingen. 
Ook bieden wij tijdens evenementen onderdak aan diverse organisaties. 
 
Als stichting zetten wij ons al jaren in voor het realiseren van een vast onderkomen voor onze 
verenigingen.  
Van een aantal locaties  binnen Groningen hebben wij al (tijdelijk) gebruikt kunnen maken. 
Na diverse rondzwervingen door de stad kunnen wij op de huidige locatie (renbaan Stadspark), waar 
wij nu ruim 20 jaar zitten, onze verenigingen genoeg mogelijkheden bieden voor uitvoering van hun 
hobby.(cultuur) 

Voor wat betreft de staat van het gebouw zijn wij van mening dat deze niet slecht is. 
De door ons in gebruik zijnde zalen voldoend aan de maatstaven van geluidsoverdracht en de 
(sanitaire) voorzieningen zijn voldoende. Als stichting hebben wij de laatste jaren ook de nodige 
aanpassingen gedaan. 

De Stichting vreest vroegtijdig op straat gezet te worden en geen onderkomen meer te kunnen 
bieden aan de diverse verenigingen. 

Er is tot dusver weinig overleg geweest. Wij hebben de plannen uit de media moeten vernemen. 
Ook hebben wij tot op heden geen reactie ontvangen van de verantwoordelijke wethouder. 
 
Wij wenden ons daarom hierbij tot de gemeenteraad en leden van het college van B en W.   
U zal op op 9 september a.s. de knoop doorhakken over het toekomstscenario en het opzeggen van 
het huurcontract met de gebruikers. 

Graag zien wij dat u in het belang van de cultuur in Groningen het advies/besluit om de bestaande 
repetitieruimte te slopen te heroverwegen. 

Uw reactie zien wij graag tegemoet. 

Namens het bestuur, 

Wim Boer, (Voorzitter) 
Stichting Gerard Sampon huis 

 


