
 
 
 
Aan : Het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Groningen 
 
Betreft : Schriftelijke vragen Schriftelijke vragen naar aanleiding van overlast Van 
Eedenstraat  
 
 
Groningen, 2 april 2019 
 
Geacht College, 
 

Eind februari is aan de Van Eedenstraat in de wijk De Wijert in Groningen in een paar dagen 
tijd een volledig bouwterrein uit de grond gestampt zonder dat de bewoners daarvan op de 
hoogte waren. Voor de informatieavond die op 21 februari jl. heeft plaatsgevonden, waren 
deze mensen niet uitgenodigd. Zij werden plots geconfronteerd met een groot bouwterrein 
met bouwketen op 14 meter van hun huis. Vanaf het moment dat de bouwwerkzaamheden 
vanuit het nieuwe terrein zijn begonnen, hebben omwonenden te kampen met 
geluidoverlast. Niet alleen overdag, maar ook ’s nachts als de werkzaamheden doorgaan.  

De Partij voor de Vrijheid vindt dat de bewoners van de Van Eedenstraat in de Wijert 
onevenredig hard worden getroffen door alle overlast, die zij ook de komende jaren nog 
voor de kiezen zullen krijgen. Met name de nachtelijke bouwactiviteiten zijn de 
omwonenden inmiddels een doorn in het oog. Omwonenden lijden aan stress vanwege 
slapeloze nachten door de nachtelijke werkzaamheden. Dit heeft de afgelopen week 
geresulteerd in een aantal acties van omwonenden om hun ongenoegen kenbaar te maken, 
zowel bij de aannemer als bij de politiek. *) **)  

 
Dit roept bij ons de volgende vragen op: 
 
1. Bent u op de hoogte van de nieuwsartikelen en de overlast die bewoners ervaren aan de 
Van Eedenstraat door de werkzaamheden aan de Ring Zuid? 
 
2. Wat gaat het College doen om de overlast waarmee deze mensen ’s nachts worden 
geconfronteerd op te lossen? 
 
3. Bent u bereid een bemiddelende rol te spelen om de overlast tot een minimum te 
beperken? 
 
 



 
In afwachting van uw reactie,  
Met vriendelijke groet, namens fractie van PVV Groningen  
 
 
Ton van Kesteren 
 
*) https://www.rtvnoord.nl/nieuws/206693/We-zijn-begonnen-met-zachte-acties-maar-er-
gaan-harde-acties-komen **) https://www.oogtv.nl/2019/04/pvv-heb-het-lef-om-project-
zuidelijke-ringweg-te-veranderen/ 
 
 
 
 
 


