
 

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders 

 

Grote Markt 1 

9712 HN Groningen 

 

Datum: 27-10-2018 

 

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

van Orde betreffende wisselwoningen Ten Post en onduidelijkheid versterking Fazanthof in Ten 

Boer. 

 

Geacht college, 

 

Het Dagblad van het Noorden berichtte woensdagavond over bewoners uit Ten Post die stom 

verbaasd waren over de plotselinge plaatsing van 8 wisselwoningen.1 Dit omdat de Nationaal 

Coördinator Groningen en corporatie Wierden & Borgen vorige week nog liet weten dat het nog 

wel een jaar zou duren voordat de wisselwoningen nodig zouden zijn. Dit werd in aanwezigheid 

van 120 dorpsbewoners en de Ten Boerster gemeenteraad kenbaar gemaakt. 

 

De jarenlange gaswinning, met schade en onveiligheid door aardbevingen als gevolg, hebben wat 

de SP betreft al voor veel te veel wantrouwen gezorgd. Het stilleggen van de versterkingsoperatie 

heeft de onzekerheid en dit wantrouwen versterkt. Volgens de SP hebben bewoners minimaal recht 

op duidelijkheid, zeggenschap en zekerheid over de toekomst van hun huis, straat en dorp. 

 

Ook bewoners in Ten Boer blijven in onzekerheid en onduidelijkheid. Twee weken geleden 

berichtte OOGtv over bewoners aan het Fazanthof.2 Hier bleek dat de ene kant van de straat wordt 

gesloopt om er aardbevingsbestendig woningen te bouwen, maar dat de andere kant na jaren 

wachten nog steeds niet weet waar zij aan toe zijn. De SP is van mening dat deze problemen kunnen 

leiden tot de ontwrichting van dorpen en hun samenhang. 

 

De SP-fractie is zich ervan bewust dat de gemeente Ten Boer en de gemeente Groningen (en 

gemeente Haren) pas per 1-1-2019 zullen herindelen. Maar beide gemeenten werken op dit terrein 

al nauw samen en de herindeling snel zal plaatsvinden.  

 

Over bovenstaande ontwikkelingen heeft de SP de volgende vragen aan het college van B&W: 

 

1. Is het college van B&W met de SP van mening dat deze ontwikkelingen ongewenst, 

onzorgvuldig en onacceptabel zijn? Zo niet, waarom niet? Zo ja, wat kan en gaat zij hieraan 

doen? 

2. Hoe beoordeelt het college van B&W de manier van handelen door de NCG en Wierden & 

Borgen? Welke oorzaken liggen hieraan te grondslag? Wij verzoeken u hierbij om een specifieke 

beoordeling en analyse van beide bovengenoemde casussen te geven.  

3. Waarom doen de NCG en Wierden & Borgen niet wat twee weken eerder hebben gezegd? Op 

welke manier manier wordt er met de onrust en het wantrouwen van bewoners uit Ten Post 

omgegaan? Hoe is het mogelijk dat bewoners aan de ene kant van het Fazanthof wel weten waar 

zij aan toe zijn en de bewoners aan de andere kant van de straat nog steeds in het duister tasten? 

Wij verzoeken u hierbij om een specifieke beoordeling en analyse van beide bovengenoemde 

casussen te geven.  

4. Op welke manier wil het college van B&W bovengenoemde problemen in de toekomst 

voorkomen?  

                                                 
1 https://www.dvhn.nl/groningen/Onrust-in-Ten-Post-door-komst-‘ontkende’-wisselwoningen-23716965.html 
2https://www.oogtv.nl/2018/10/sloop-en-nieuwbouw-in-ten-boer/ 

https://www.oogtv.nl/2018/10/sloop-en-nieuwbouw-in-ten-boer/


 

 

 

Namens de SP-fractie, 

Jimmy Dijk 


