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Geachte mevrouw/heer. 

In de vergadering van de raadscommissie Beheer en Verkeer van 8 oktober 
j . l . zijn door wethouder van Keulen een aantal toezeggingen gedaan. In deze 
brief informeren we u over de volgende onderwerpen: 

1. Werkzaamheden Hoendiep 
2. Stand van zaken geluidsoverlast kunstgrasveld Lewenborg 
3. Vleermuizen in Selwerd 

Ad. 1. Werkzaamheden Hoendiep 
Op 6 oktober 2014 heeft Stadsbeheer een inloopbijeenkomst gehouden over 
asfalteringswerkzaamheden aan het Hoendiep (tussen de Friesestraatweg en 
de spoorlijn), het verwijderen van de middenberm en het verbeteren van de 
fietsoversteek naar de Rembrandt van Rijnstraat. Tijdens deze bijeenkomst 
kwam van de bewoners van de woonschepen het verzoek om de veiligheid bij 
het oversteken van het Hoendiep te verbeteren. De bewoners willen graag een 
voetpad langs de kade en hadden hierover al eerder overleg gevoerd met de 
gemeente. Deze wens van de bewoners was echter bij de planvoorbereiding 
van het groot onderhoud niet bekend. Daarom is dit ook niet meegenomen in 
de werkzaamheden die wij half oktober hebben uitgevoerd. 

Wij hebben het verzoek van de bewoners bekeken. Op dit moment worden 
verschillende opties uitgewerkt en beoordeeld op verkeersveiligheid en 
financiele haalbaarheid. Wij verwachten in november de bewoners van de 
woonschepen hierover te kunnen informeren. Zij zijn hiervan op de hoogte. 
Na het gesprek met de bewoners zal uw raad geinformeerd worden. 
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Ad. 2. Stand van zaken geluidsoverlast kunstgrasveld Lewenborg 
Het aantal meldingen over de geluidsoverlast bij de kunstgrasvelden op de 
Kluiverboom is op dit moment gering. De laatste melding dateert van 9 
September j . l . via het meldpunt overiast & zorg. 
Verder valt op dat meldingen m.n. in augustus/september en in het voorjaar 
zijn geweest. Het gaat dan om avondwedstrijden in het kader van de beker en 
inhaalwedstrijden. Er zijn twee vaste melders. Met hen zijn er indertijd 
diverse gesprekken gevoerd. 
De samenwerking met de voorzitter van FC Lewenborg is uitstekend. Dat 
heeft geresulteerd in een aantal afspraken over gebmik van de velden. Deze 
afspraken zijn bij de melders bekend. 
In die afspraken staat ook het tijdstip waarop 's avonds de trainingen worden 
beeindigd. Het kan dus zijn dat een enkele keer die tijd wordt overschreden 
door geplande wedstrijden. 
Bij overiast gedurende de zondag kan de politie worden gebeld. Er zijn 
andere plekken in Groningen-Oost waar de jeugd heen kan. 

Ad. 3. Vleermuizen in Selwerd 
Er is contact geweest met de Moskee in Selwerd in verband met het 
vermeende ongedierteverjaarsysteem. Het betrof echter geen 
ongedierteverjaagsysteem, maar kerstverlichting die op het dakraam van het 
gebouw stond in verband met het eerder gevierde offerfeest. De verlichting is 
na het offerfeest verwijderd. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 
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