
Vragen voor het vragenuur 18 november 2020 van 16.00 – 16.30 uur

I Vragen van de Partij voor de Dieren over gang van zaken Kermis Exploitanten Terrein 

Helperwestsingel (Kirsten de Wrede)

Al tientallen jaren wordt er gesproken over het opknappen en tevens saneren van het terrein van 

(voormalige) Kermis Exploitanten aan de Helperwestsingel. Voor het overgrote deel niet meer 

reizend met de kermis, maar nog steeds wonend in een wagen, willen zij graag bij elkaar blijven en 

na het opknappen van het terrein, willen ze graag met z’n allen daar terugkomen. Naast hen worden 

nieuwe woningen gebouwd en wordt een stukje natuur gerealiseerd, waardoor de werkzaamheden 

aan hun terrein nu ook snel zullen worden opgestart. De bewoners zijn hier blij mee, maar zitten nog 

wel met een aantal zorgen. 

 1. De toegankelijkheid van het terrein. Voor de bewoners die er dan nog zijn, veelal op 

leeftijd, is het nodig dat ambulances makkelijk en snel het terrein op kunnen. 

- Klopt het dat er slechts één toegangsweg naar het terrein is tijdens de opknapbeurt?

- Kunnen er niet twee toegangswegen open worden gehouden? 

 2. Gegarandeerde mogelijkheid tot terugkeer. Alhoewel dit wel is toegezegd, staat er 

nergens zwart op wit dat de bewoners mogen terugkeren na sanering van het terrein.  De 

Partij voor de Dieren gelooft deze wethouder wat dat betreft op zijn blauwe ogen, maar wij 

begrijpen de zorgen van deze groep heel goed. Diverse projectontwikkelaars zijn natuurlijk 

bereid om flink te betalen voor dit stuk grond, dichtbij de binnenstad.  

Kunt u toezeggen dat de bewoners terug mogen keren na de sanering? En geldt dit voor alle 

gezinnen, die hier nu op rekenen? 

 3. Chronisch zieken. Voor een aantal mensen zal het niet meevallen zolang van de eigen plek 

verwijderd te zijn en dat geldt zeker voor chronisch zieken. Is er voor hen ook een andere 

oplossing te bedenken, waardoor ze tijdens de sanering toch dichtbij hun eigen woonplek 

kunnen verblijven? 

II Vragen van 100%Groningen over brief van gemeente aan de horeca (Marjet Woldhuis) 

100% Groningen wil morgen een rondvraag stellen over de brief die van de gemeente naar de horeca 

is gestuurd vrijdag. 100% Groningen is van mening dat de nieuwe regels van verblijf en gebruik ter 

plaatse die in de brief werden aangekondigd uit proportie zijn. Zelfs een parasol tegen de regen is nu 

verboden om 

Daarmee lijkt het erop dat het verblijf buiten zo onaantrekkelijk mogelijk wordt gemaakt. De fractie 

van 100% vindt dat we echt doorschieten met de maatregelen, het is veel te rigoureus om direct alle
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gastvrijheid in de gemeente te verbieden. We moeten namelijk koste wat het kost proberen de 

horeca (onze local legends) overeind te houden en onnodige beperkingen passen daar niet bij. 

- Is het mogelijk om iets meer ruimte aan de horeca toe te staan dan nu mogelijk wordt 

gemaakt, zodat ze toch enige ruimte hebben om te kunnen blijven ondernemen?
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