6 oktober 2021
Geachte raadsleden en wethouder,
Ik spreek hier namens de bewonersorganisatie Vereniging Wijkraad Hoogkerk
(VWH). Allereerst zijn wij erg blij dat de gemeente nu bezig is met een
samenhangende visie Westpoort. Westpoort en zeker Vierverlaten is afgelopen
decennium nogal een achtergebleven gebied geweest wat betreft de
gemeentelijke aandacht. Wij staan volkomen achter de zorgen van de
bewoners in het gebied. Voor een toekomstig succesvol Westpoort is het ons
inziens nodig dat de gemeente nu echt duidelijke stappen zet om de
voorwaarden voor leefbaarheid en gezondheid van omwonenden en bedrijven
te verbeteren. Om te beginnen de bedrijven Scheffer en Van der Veen, deze
geven een immense druk heel dicht op de bewoning daar. Verplaats deze
bedrijven naar elders, het laatste bedrijf opereert zelfs zonder vergunning.
Icopal is een ander hoofdstuk, al jaren en jaren horen we bewoners klagen over
wekelijks extreme geurproblemen. Wat wil de gemeente nu voor de langere
duur hieraan doen, dat gaat verder dan het vervangen van een filter? En wil de
gemeente ook echt doorpakken wat betreft de uitstoot van in elk geval dit jaar
onder andere gemeten zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), dat is onze
boodschap? Geur is één, maar wordt de gezondheid van omwonenden en
personeel ook daadwerkelijk bedreigd? Dat is onduidelijk, het GGD onderzoek
is al van erg lang geleden.
Een ander element is de rondweg voor o.a. het bietenverkeer, volgens ons is
aanleg van die weg een absolute must en niet over het hoofd te zien bij
ontwikkeling van de gehele zogeheten ‘westflank’ van de gemeente Groningen.
Het mag een kostbaar project zijn, maar het heeft een enorm positieve impact
op de leefbaarheid van een flink deel van de stad. Is er niet een Europese
subsidie voor te verkrijgen, of een rijkssubsidie?
Bij de bespreking Stadsnomaden Aduarderdiepsterweg vanavond zijn wij niet,
wij sturen daarover nog een brief. We zijn erg blij met het vervallen van de
locatie bij perceel no. 14. Wij staan een duurzame, niet tijdelijke oplossing
voor, waarbij de bewoners en de bedrijven aldaar niet voor een fait accompli
worden gesteld.

Dank u, wij wensen u wijsheid!

