
Vragen voor het vragenuur 1 juni 2022 van 15.30 – 16.20 uur (Topweer)

I Vragen van de SP-fractie over renovatie Paddepoel Zuid (Hans de Waard)

Eind vorig jaar zijn woningen in Paddepoel-Zuid (de grond gebonden woningen tussen de 
Ossehoederstraat en Watermanstraat) gerenoveerd. Dit is gebeurd na acties van bewoners samen 
met de SP en men was tevreden dat de problemen werden aangepakt. Nu blijkt echter dat een groot 
deel van de problemen niet verholpen zijn. Bewoners hebben nog steeds last van vocht, 
schimmelvorming, niet-geïsoleerde woonkamervloeren en tochtige keukens. Bewoners hebben 
verder last van rioollucht in hun huis. Met de renovatie is ook dit niet opgelost of zelfs erger 
geworden. 

In de wijk Paddepoel worden veel woningen gerenoveerd. Dit is erg goed aangezien de woningen 
veel gebreken kenden waar bewoners veel last van hadden. Het lijkt de SP zeer onwenselijk dat dit 
proces nu niet de gewenste resultaten oplevert. Daarnaast is het opvallend dat bewoners alweer zelf 
in actie moeten komen om deze problemen kenbaar te maken. Hier lijkt een groter onderliggend 
probleem te spelen. Namelijk dat huurders niet genoeg zeggenschap hebben over hun woningen en 
dat daardoor hun klachten niet serieus opgepakt worden. 

Daarom heeft de SP-fractie de volgende vragen aan het college:

1. Nu u op de hoogte bent van de problemen na de renovatie, wil het college zich gezamenlijk 
met de woningcorporatie inzetten om de problemen van deze huurders op te lossen? Zo ja, 
hoe wil het college dit gaan doen? Zo nee, waarom niet?

2. De problemen met de riolering zijn met name een bron van ergernis. Is de gemeente bereid 
hierover met Lefier in gesprek gaan en laten vaststellen of dit een probleem is die te maken 
heeft met de riolering in het algemeen of dat het te maken heeft met 
aansluitingen/ventilatie in de woningen en samen met Lefier dit probleem oplossen? Zo ja, 
hoe wil het college dit gaan doen? Zo nee, waarom niet?

3. Heeft het college een beeld van de uitkomsten van andere renovaties in het 
wijkvernieuwingstraject? Met de ervaring uit Paddepoel lijkt dit namelijk noodzakelijk. Zo ja, 
wil het college dit beeld met de gemeenteraad delen? Zo nee, waarom niet?

4. Ziet het college mogelijkheden om de zeggenschap en inspraak van huurders te vergroten? 
Zo ja, hoe ziet het college dit voor zich? Zo nee, waarom niet?

II Vraag van de VVD-fractie over OV-fietsen op station Europapark (Rik Heiner)

Afgelopen treinvrije periode reden er geen NS-treinen van en naar het Hoofdstation. Reizigers 
moesten op sommige momenten via station Europapark reizen en vervolgden vanaf daar hun reis. De
NS biedt OV-fietsen aan zodat reizigers zich in Groningen met de fiets kunnen verplaatsen. Echter 
bleek dat alle treinen wel werden verplaatst maar de OV-fietsen niet mee werden verplaatst naar de 
eindbestemming. Dit heeft ervoor gezorgd dat er op het hoofdstation op een zeker moment aanbod 
van 539 fietsen was terwijl er op Europapark 3 fietsen beschikbaar waren. De VVD-fractie is zich 
bewust van het feit dat het regelen van OV-fietsen geen primaire taak van de gemeente is. Echter zit 
de gemeente wel in Groningen Bereikbaar en voor de bereikbaarheid van de stad zijn deze fietsen 
wel erg belangrijk. Naar aanleiding hiervan hebben wij een vraag:
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 Is het college bereid om met de NS in gesprek te gaan om tijdens toekomstige treinvrije 
periodes de vraag en het aanbod van OV-fietsen op elkaar af te stemmen? 
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