
Beste gemeenteraadsleden,


Het is nu precies drie jaar geleden dat wij hier ook stonden. Vanaf dat moment hebben wij onze 
groep met woonvraag op de kaart gezet en is er bij de gemeente een balletje gaan rollen. Het is 
positief om te merken dat de gemeente ruimte wil bieden aan de groeiende vraag voor 
alternatieve woonlocaties. Sinds een jaar hebben we goed contact met de afdeling vastgoed en 
zijn er al veel stappen gezet. Maar, we zijn er nog niet. 


De gemeente geeft aan dat het lastig is om plekken te vinden voor woongroepen als de onze. In 
de gesprekken die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden hebben wij vele terreinen 
voorgesteld als geschikte opties. Helaas bleken deze allemaal niet geschikt. We begrijpen hieruit 
dat de gemeente met een bepaalde checklist werkt waarmee zij locaties onderzoekt. 

Op de aangewezen locatie aan de Aduarderdiepsterweg zijn op dit moment 25 plekken 
beschikbaar en meer dan 50 belanghebbenden, waarvan een nieuwe groep van 17 personen. In 
de raadsbrief van 24-02-21 is duidelijk geworden dat er een voorkeur wordt gegeven voor een 
volgorde van deze groepen. Dat de locatie aan de Aduarderdiepsterweg wordt ontwikkeld voor 
deze door de gemeente nieuw gevormde groep vinden wij dan ook bijzonder positief. In een 
zoektocht voor de overige drie groepen zou het wellicht helpen dat we samen met een nieuwe bril 
gaan kijken naar terreinen voor deze bestemming. Het blijkt een onmogelijke opgave om een 
terrein te vinden dat aan alle voorwaarden voldoet waar nu naar wordt gekeken. Misschien hoeft 
het terrein niet per se voor tien jaar of permanent beschikbaar te zijn, laat staan een grootte te 
hebben waar veertig mensen kunnen wonen. Laten we dus sámen aan die tekentafel gaan zitten 
om te bekijken wat er nodig is en waar voor zowel u als voor ons de behoefte ligt.


We begrijpen dat wij maar een fractie zijn van de groep woningzoekenden in de stad Groningen. 
Dat willen we absoluut niet bagataliseren. Maar, wij zitten wel in een ander traject dan deze groep, 
wij zijn namelijk niet op zoek naar een huis. We zijn het er mee eens dat men zelf verantwoordelijk 
is voor eigen huisvesting, maar gezien de duur van dit traject en de afspraken die de afgelopen 
jaren zijn gemaakt vinden we wel dat de gemeente met ons moet blijven werken naar een 
concrete oplossing. Sinds de ontruiming bij het Simmerenterrein zijn wij als het ware in de 
wachtkamer gezet. De drie locaties waar wij de afgelopen paar maanden hebben gewoond, zijn 
aan ons gepresenteerd als een overbruggingsperiode op weg naar een locatie voor de langere 
termijn. Dit zou de Aduarderdiepsterweg zijn, zo is dit althans aan ons en het Wieland destijds 
gepresenteerd. 

We blijven uiteraard ook zelf zoeken naar plekken om te kopen of te huren, maar dan zijn we nog 
altijd afhankelijk van een akkoord van de gemeente. Dit, omdat op dit moment, bestemmingsplan 
en het beleid bepaalt dat je niet zomaar in een woonwagen mag wonen. Daarbij komt dat de 
gemeente nou eenmaal de meeste grond in bezit heeft. Dat is ook de reden dat we de afgelopen 
jaren zo vaak noodgedwongen moesten verhuizen, omdat deze manier van wonen momenteel 
nooit kan voldoen aan het bestemmingsplan. 


Onze groepen hebben de afgelopen jaren verschillende benamingen gekend, maar voornamelijk 
de term stadsnomaden komt regelmatig voorbij. In een stad als Nijmegen heeft deze term een 
positieve uitwerking, maar hier in Groningen hangt er toch een negatief stigma aan. Toen de term 
voor het eerste werd gepresenteerd ging het namelijk om een groep mensen met psychische- en 
verslavingsproblemen. Daarom vragen we ons af of deze term wel goed bij ons past en willen we 
graag nogmaals benadrukken wat voor groep wij zijn. 

We zijn namelijk een zelf redzame, goed functionerende woongroep die bestaat uit 10 mensen van 
tussen de 30 en de 40 jaar die de afgelopen jaren vrijwel onveranderd is gebleven. We leven 
zoveel mogelijk zelfvoorzienend dmv zonnepanelen, we hebben een regenwater-opvangsysteem 
en hergebruiken vrijwel alles. We werken allemaal, ofwel fulltime ofwel parttime. De een als zzp’er 
en de ander in dienst. We hebben vakspecialisten in staal- en houtbewerking, een bekende 
kunstenaar en een zeer ervaren tuinman. Een werkt in de zorg en ikzelf werk in het onderwijs. Een 
hechte groep die gelooft in deze manier van leven. 


We begrijpen de keuze om een van de twee voorgestelde terreinen te laten vallen om de 
omwonenden tegemoet te komen, we begrijpen hun verontwaardiging. 

Maar, begrijp ook dat er bij ons zorgen ontstaan met het presenteren van deze brief. De gemeente 
geeft aan af te willen van het rondtrekken van deze groepen. Wij geven al drie jaar aan dat wij hier 
hetzelfde instaan. Over een kleine drie maanden loopt ons contract af op de huidige locatie en 



enig zicht op een nieuwe woonplek is er op dit moment nog niet. Er moet toch een betere 
oplossing te bedenken zijn dan ons blijven opjagen door middel van dwangmaatregelen?

We zijn er denk ik allemaal bij gebaat dat wij na 31 december niet op straat komen te staan. We 
verwachten dat u daar niet anders over denkt en hopen dan ook op een positieve uitkomst.


Heel veel dank, 


Rollend Goed



