
Aan het college van Burgemeester en Wethouders 

 

Grote Markt 1 

9712 HN Groningen 

 

Datum: 20-12-2018 

 

Betreft: schriftelijke vragen door de leden van de raad overeenkomstig artikel 41 van het 

Reglement van Orde betreffende toegangsweg containerwoningen Suikerunieterrein.  

 

Geacht college, 

 

In oktober 2018 zijn er met toestemming van de gemeente door Rizoem 250 containers voor 

internationale studenten geplaatst. De wooneenheden zijn geplaatst voor met name 

internationale studenten die aan het begin van het studiejaar moeilijk woonruimte kunnen 

vinden. De internationale studenten moeten 500 euro per maand betalen om een container te 

mogen bewonen.  

 

De afgelopen weken verschijnen steeds meer berichten van internationale studenten die 

wandelen of fietsen op de op- en afritten van de Westelijke Ringweg. Dit zorgt voor 

gevaarlijke situaties voor zowel de internationale studenten als het auto- en vrachtverkeer. De 

toegangsweg tot de studentencontainers voor wandelaars en fietsers is onverhard en de loop- 

en fietsbrug is erg om. Uit de huidige berichtgeving in de media blijkt dat de gemeente enkel 

en alleen van plan is om te handhaven door de op- en afritten van de Westelijke Ringweg op 

wandelaars en fietsers te controleren.  

 

De SP is van mening dat de huidige situatie onveilig is voor wandelaars, fietsen en auto- en 

vrachtverkeer. ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, is huis aan huis geweest bij de 

internationale studenten die in de containers op het Suikerunieterrein wonen. De 

internationale studenten geven aan dat de huidige toegangsweg gevaarlijk te vinden om deze 

onverhard is en daarnaast vinden ze de toegangsweg en -brug onveilig omdat deze onverlicht 

is. De SP en ROOD zijn van mening dat de gemeente en Rizoem op zeer korte termijn moeten 

zorgen voor betere en veiligere toegangswegen. De SP en ROOD vinden dat de gemeente hier 

in eerste instantie verantwoordelijk voor is, maar dat Rizoem meedeelt in de 

verantwoordelijkheid omdat zij 500 euro per maand per container aan huur ontvangen.  

 

Over bovenstaande ontwikkelingen heeft de SP de volgende vragen aan het college van 

B&W: 

1. Bent u met de SP van mening dat er momenteel sprake is van een onveilige situatie 

wat betreft te toegangsweg en -brug naar het Suikerunieterrein? Zo ja, wat gaat u hier 

op korte termijn aan doen? Zo niet, waarom niet? 

2. Bent u met de SP van mening dat meer handhaven rondom de op- en afritten van de 

Westelijke Ringweg de verkeersituatie niet perse veiliger maken en de problemen 

daarmee niet oplossen? Zo ja, wat gaat u, naast meer handhaven, doen om de 

problemen te verhelpen? 

3. Bent u met de SP van mening dat de onverharde en onverlichte toegangsweg en -brug 

tot het Suikerunieterrein ook ongewenst en onveilig zijn? Zo ja, wat gaat u hier op 

korte termijn aan doen? Zo niet, waarom niet? 

4. Bent u bereid een alternatief (tijdelijk) fietspad aan te leggen aan de uiterste oostzijde 

van het Suikerunieterrein en ten westen van de oprit van de Westelijke Ringweg? Bent 



u bereidt de planning voor een toekomstig aan te leggen fietspad vanuit het Stedelijk 

Investeringsfonds naar voren te halen? Zo ja, op welk termijn kunt u dit realiseren? Zo 

niet, waarom niet? 

5. Bent u met de SP en ROOD van mening dat naast de gemeente ook Rizoem 

medeverantwoordelijk is voor bovenstaande problemen? Zo ja, hoe gaat u Rizoem hier 

op aanspreken? Zo niet, waarom niet? 

 

Met vriendelijke groet, 

Jimmy Dijk 

SP 


