
Groningen, 31 augustus  2020 

 

Geachte burgermeester,  wethouders en raadsleden, 

 

Betreft: Het omvormen van de drafbaan in een evenemententerrein 

 

Ik ben ontdaan over de manier waarop wij burgers door B&W (en een groep raadsleden?)  weer eens 

opnieuw voor een blok worden gezet. Ik voel me als burger totaal niet serieus genomen. 

 

Uit heldere hemel voor vele burgers in de omgeving  werd door wethouder Glimina Chakor net 

voor het zomerreces  (een niet onbekende taktiek van B&W) verkondigd dat er een 

raadsvoorstel ligt om de drafbaan tot evenemententerrein  om te toveren.   

Nu blijkt er ook nog eens dat het volgens B&W nodig is dat de raad al op 9 september het groene 

licht moet geven om deze ontwikkeling in gang te zetten. 

 

Wat is dit voor een gedrag en haast!   

Is dit niet verdacht?  

Welke belangen van wie en waarvoor schuilen hier achter? denk ik als burger dan. 

Vertegenwoordigers van ons burgers: Haastige spoed is zelden goed.  Dat heeft de 

gemeente al talloze keren aan ons burgers bewezen en ons geld op onnodige manier over de balk 

gegooid (Het zou ons geld in het laadje brengen. Och jammer, niet gelukt).  

 

Er zou toch worden overlegd over de toekomst van de drafbaan? 

Er is toch een klankbordgroep opgericht die inventariseert wat er zoal mogelijk is met het terrein van 

de drafbaan  in het Stadspark en welke wensen en eisen er van de burgers ten aanzien van  het park 

liggen? 

Eind dit jaar zou deze klankbordgroep de conclusies bij de raad neerleggen! 

 

In de buurten rondom het park voelen de burgers zich nu belazerd en niet serieus genomen.  

Ik ook.  

Als bewoner van de Helper Oostsingel , dus niet direct omwonende, heb ik verschillende 

evenementen van toehoren meegemaakt.  

Toen Nina Simone hier kwam optreden kon ik haar woorden bijna letterlijk verstaan zo hard stond de 

muziek. 

 En dan zou ik nu mogelijk  op deze manier  geconfronteerd gaan worden met 12x per jaar een 

evenement en tot hoe laat? En dan meestal ook nog als het lekker of warm weer is en ik graag buiten 

zou willen zitten ware de muziek niet zo luid dat ik bijna mijn eigen gedachten niet kan volgen. 

En de kinderen, gezinnen, sporters, wandelaars dan  die in het park komen recreëren?  Hoe wordt  

daar dan rekening mee gehouden?  

 

En verder: 

1) De kosten van gemeenteplannen worden, zoals u zelf ook wel weet,  veelal  te  optimistisch 

geschetst. Wees reëel: vermenigvuldig die vooral met 2.                                              



En kijk dan of dit plan in deze Corona tijd, zonder zicht op hoe deze markt  zich weer gaat 

herstellen, perse noodzakelijk is. Mij lijkt het verstandiger te kijken waar dit geld momenteel 

beter aan te besteden is.  Wensen zat, toch? 

2) Wat is er op tegen om de drafbaan nog 1 jaar extra  (of zelfs langer)te verhuren?  

Dan heeft het bestuur van die sport de mogelijkheid  zich rustiger en beter te kunnen 

bezinnen op hun toekomst .  

En heeft u rustiger de tijd om af te wachten of het wel verstandig is het geld aan dit plan te 

besteden. Een  win-win situatie toch? 

3) Er zijn vast ook andere plannen te maken voor het terrein van de drafbaan.  

 Kwestie van wil, hoofdkleppen af (wat toepasselijk, hahaha) en een gevarieerd en van zeer 

verschillende pluimage ervaren brainstormingsteam.  

 

De heer Kosmeijer als woordvoerder van u allen heeft de burgers  beloofd dat na een positief besluit 

er alle gelegenheid voor burgers is tot inspraak. 

Alle gelegenheid wel, maar belangrijker is: wat wordt er werkelijk mee gedaan? 

En met welke versoepelingen tav geluid, andere overlast, hygiëne,  het opruimen van alle rommel op 

het terrein en daar buiten en ……en.…en.... worden we daarna eventueel nog geconfronteerd ?  

 

Geachte burgermeester, wethouders en raadsleden, het is een langer epistel  geworden dan gedacht. 

Toch hoop ik dat u degelijke kennis neemt van de inhoud. 

 

Graag hoor ik van u (allen?)  terug! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Een bezorgde burger van deze mooie stad. 

En een bezorgde burger die graag heeft dat zijn moeizaam verzamelde  aan u afgestane                         

( belasting)centjes  zo goed mogelijk worden besteed. 

 

 

 

 

 

 

Mw. Marianne Boon 

 

 

 

 

 

 

 


