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POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 12 MEI 2021 20.00 UUR - RADESINGEL 

Voorzitter: Koosje van Doesen 

Aanwezig: Ceciel Nieuwenhout (GL, fysiek), Jan Pieter Loopstra (PvdA, fysiek), Jim Lo-A-Njoe 

(D66), Daan Brandenbarg (SP, fysiek), Jasper Boter (VVD, digitaal), Peter Rebergen (CU, 

fysiek), Kirsten de Wrede (PvdD, fysiek), René Bolle (CDA, fysiek), Detleff Mellies (100% 

Groningen, fysiek), Amrut Sijbolts (Stadsparti,j fysiek), Nienke Berenschot (Student&Stad, 

fysiek), Ton van Kesteren (PVV, fysiek)  

Wethouders: Wethouder mw. G. Chakor, Wethouder dhr. R. van der Schaaf 

Griffier: Willeke Bierman  

Herijking visie Stadspark, doorontwikkeling evenementen 

terrein Stadspark (raadsvoorstellen 28-4-2021) + 

beantwoording schriftelijke vragen kosten Drafsport 

Beeldvormend gesprek /inspraak 
 

00:15:31 
Voorzitter: Goedenavond, welkom bij deze beeldvormende sessie over de Herijking visie 

Stadspark, Doorontwikkeling van het evenemententerrein en de beantwoording van 

schriftelijke vragen kosten Drafsport. Het is een inspraakavond, waar wij 17 insprekers 

hebben die elk drie minuten hebben en alle raadsleden zijn ook aanwezig. De wethouders 

volgen het via de livestream. Zij hebben geen rol op deze avond, maar u kunt wel 

verwachten dat raadsleden, als zij het nodig vinden, nog vragen aan u stellen ter 

verduidelijking van uw tekst. Ik heb een hele lijst hier en ik wil graag beginnen met mevrouw 

De Vries. 

00:16:45 

Voorzitter: Mevrouw De Vries, heeft u uw microfoon aanstaan? 

00:17:11 
Voorzitter: Daar bent u. Welkom, u heeft drie minuten en na afloop zal ik de raadsleden 

vragen of ze nog een vraag ter verduidelijking aan u hebben. Gaat uw gang. 

00:17:21 
Mevrouw De Vries: Ja, heel fijn. Dank u wel. Vorig inspreekmoment ben ik hier ook geweest. 

Toen waren we nog ter plaatse in de raadzaal en toen heb ik het gehad over de toekomst 

van de drafsport in Groningen. Dat is wel één van de meest gebruikte woorden in het 

afgelopen jaar, als we het hebben over de inrichting van het Stadspark. Helaas is voor de 

toekomst voor de drafsport besloten dat die er niet is in het Stadspark. Dat terwijl wij de 

afgelopen jaren ruimschoots hebben bewezen dat de combinatie van festivals en 

evenementen met de koersen prima samengaat. Ja, ik spreek hier in op persoonlijke titel, als 

topsporter zijnde. Ik ben Nederlands kampioen monté. We hebben in Groningen op de 

drafbaan elk jaar het Nederlands kampioenschap in die discipline, dat zijn dravers onder het 

zadel. Het zou toch zonde zijn als zo een grote koers, zo een grote wedstrijd, als dat moest 

verdwijnen en zeker voor de topsporters in onze regio. Ja, dat wil niet zeggen dat de 

drafbaan in Groningen alleen de plek is voor topsport, want ook de breedtesport vind bij ons 
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een plek. Ook de amateurrijders en liefhebbers van de sport die de sport op een 

beginnersniveau of op gemiddeld niveau beoefenen zijn bij ons welkom. Hetzelfde ziet u 

terug in de mensen die onze koersen bezoeken, dat is niet de elite, maar juist de gewone 

man, de gewone Stadjers. Iedereen die van de stad Groningen houdt en van draverijen 

houdt, kan bij ons terecht. Het is een groot gemis voor de stad en een groot gemis voor de 

historie van Groningen om deze drafbaan een halt toe te roepen. Wat is nog over van de 

veelbelovende toekomst die drafsportliefhebbers in Groningen voor zich zagen, als er in de 

regio niets meer is? U weet zelf dat sport een plek in de regio nodig heeft om te groeien. 

Zonder sport wat je in de nabijheid van je woonhuis kan beoefenen is de sport ten dode 

opgeschreven. Hetzelfde dreigt nu te gebeuren voor de drafsport die toch al 

honderdvijfendertig jaar een plek heeft. Het is een onnodige beslissing om de drafbaan hier 

te laten ophouden, omdat we – zoals gezegd – de combinatie tot een groot succes hebben 

gemaakt, waarbij we rekening houden met elkaar. Dat is iets wat zou moeten blijven 

kunnen, zeker omdat nu in de toekomstvisie geschreven is dat het niet alleen gebruikt zal 

worden voor festivals, maar juist dat sport ook een plek moet krijgen. Waarom zouden de 

koersen daar geen locatie in kunnen hebben? De drafsport en de drafbaan hebben een 

toekomst. Ik heb het al eerder gezegd en daar blijf ik ook bij. Dank u wel. 

00:20:14 
Voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog mensen die vragen hebben aan mevrouw De Vries. Ik zie 

dat de heer Sijbolts zijn hand heeft opgestoken. Je krijgt het woord, Amrut. 

00:20:32 

De heer Sijbolts: Dank, Koosje, mevrouw Van Doesen, mevrouw de voorzitter. Mooi betoog 

van een topsportster. Ook mooi dat je Nederlands kampioen bent natuurlijk. Ik weet dat 

jullie ook vaker gesprekken hebben gevoerd, ook wel met de gemeente. Hebben jullie ook 

het gevoel dat jullie voldoende serieus zijn genomen, waar het juist gaat om het 

benadrukken van die topsport en het belang van topsport en paardensport in samenhang 

met het Stadspark? 

00:21:00 
Mevrouw De Vries: Nee, dat idee heb ik helemaal niet, want daar is het nooit over gegaan. 

Het hoofdpunt dat altijd naar voren is gekomen, is: jullie staan in de weg of de drafbaan 

staat in de weg voor wat wij ermee willen gaan doen. Het is nooit gegaan over het belang 

van de drafsport en het niveau – het hoge en het normale niveau wat we bij ons beoefenen 

– en dat er grote draverijen gehouden worden, die van belang zijn voor de nationale 

drafsport. Daar is het eigenlijk nooit over gegaan. 

00:21:34 
Voorzitter: Fijn, dank u wel. Ik zie ook nog een handje bij de heer Van Kesteren. Meneer Van 

Kesteren, u heeft het woord. 

00:21:41 
De heer Van Kesteren: Dank u wel, Voorzitter. Voorzitter, dank voor deze inspreker. Kan zij 

mij uitleggen waarom zij zich, als sporter en sportbelever, tekort voelt gedaan door de 

gemeente Groningen, als je dat vergelijkt met andere sportverenigingen of andere 

sportbeoefenaars. Kunt u dat eens uitleggen, waarom u dat vindt? 
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00:22:09 

Mevrouw De Vries: Ja, er wordt natuurlijk nu volledig voorbijgegaan aan het feit dat de 

drafsport een sport is van nationaal – nu moet ik het even goed zeggen – dat de 

Nederlandse beoefenaars van de drafsport meedraaien op wereldniveau. Er wordt volledig 

vergeten dat diezelfde mensen in Groningen begonnen zijn. Zij beginnen in Groningen aan 

draverijen mee te doen, zij bouwen daar hun ervaring op en die blijven ook komen. Het is 

niet zo dat de wereldkampioen pikeurs nu ineens niet meer naar Groningen komt. Die komt 

ook gewoon naar onze draverijen. Er wordt volledig aan voorbij gegaan dat de drafbaan een 

plek is voor sport, voor topsport en voor normale sport. Wat het zo jammer maakt, is dat in 

een toekomstvisie en een herijking Stadspark gesproken wordt over dat sport een plek moet 

hebben in het Stadspark en op de drafbaan en dat drafsport daar niet in voorkomt. 

00:23:04 

De heer Van Kesteren: Helder, dank u wel. 

00:23:05 
Voorzitter: Ik dank u wel voor uw antwoorden, mevrouw De Vries. Ik wil nu graag het woord 

geven aan de heer De Bok, bestuur Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging. 

00:23:22 

De heer De Bok: Ben ik te verstaan? 

00:23:24 

Voorzitter: U bent wel te verstaan, maar ik zie u niet, meneer De Bok. 

00:23:28 
De heer De Bok: Ik hoor van mijn technicus dat we het dan zonder beeld moeten doen, 

Voorzitter. Ik vind het vervelend, maar het is niet anders. 

00:23:45 
Voorzitter: Als we u maar horen, dat is het belangrijkste. 

00:23:47 

De heer De Bok: Dat denk ik ook. Dank u wel. Voorzitter, ik maak van de inspreektijd gebruik. 

De drie minuten respecteer ik, maar ik doe het wat anders. Ik heb namelijk een cursus te 

geven en dat duurt drie minuuut 18. Goedenavond iedereen. Alle welkom bij de opfriscursus 

voor leden van het college en de raad van Groningen. Ik ben weer uw docent Opfrissen, 

omdat de oorspronkelijke basiscursus 'Hoe komen we van de drafsport af' van vlak voor 

negen september 2020 ook al weer wat is weggezakt. Ik moet echter zeggen dat die wel zijn 

vruchten heeft afgeworpen. Het huurcontract met de KHRV is opgezegd op basis van 

onvolledige informatie. De rechter heeft de gemeente inzake het ontruimen in het gelijk 

gesteld op basis van foute cijfers. Een geweldig resultaat. Ik ga ervan uit dat na deze 

opfriscursus de drafsport definitief geëlimineerd kan worden uit het Stadspark. Net zoals bij 

de basiscursus blijven wel enkele zaken van belang. U bent namelijk politicus, maar wel 

gewoon geboren als burger. Omdat die twee rollen kunnen conflicteren is het van het 

grootste belang dat u op tijd de opfriscursus volgt. Het gevaar bestaat anders dat u de grip 

op de situatie verliest, u zich dingen gaat afvragen en dat u zelfs gaat twijfelen over uw 

standpunten. Dat moeten we niet hebben, daarom herhaal ik nog even de negen belangrijke 

regels. 1. Verspreid zoveel mogelijk cijfers die ongunstig zijn voor behoud van de drafsport. 

Of ze kloppen doet er niet toe, als de getallen maar afschrikken. Dat blijkt immers afdoende 
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effect te sorteren. 2. Er worden enkel door externe bureaus onderzoeken verricht en het 

resultaat staat al vast. Een ieder kan zich dan makkelijk verschuilen achter hun eenzijdige 

conclusies en die conclusies kunnen gebruikt worden om de raad over de streep te trekken. 

3. Als het een nadeel voor de drafsport oplevert, dan cijfers direct ophogen, zoals de 

tienduizenden euro's voor de rijplaten of tonnen voor onderhoud op de drafbaan, enkel ten 

laste van de drafsport. 4. Blijf bezwaren tegen de drafsport te allen tijden benadrukken en 

zeker als KHRV overlevingspogingen onderneemt, want het was geweldig dat zelfs de 

rechter oreerde dat het juryhuisje in de weg staat, terwijl de KHRV al meer dan een jaar 

aangeeft dat alles, behalve de sintelbaan, weg mag. 5. Als de drafsport door blijft zaniken 

dat ze willen blijven koersen, dan is het van belang dat u zegt dat er in 2020 een 

democratisch besluit is genomen, weliswaar op basis van merendeel dubieus onderzoek, 

maar gewoon blijven volhouden. Dit maakt immers dat hun alternatieven niet in overweging 

genomen hoeven te worden. 6. Vraag u nooit af of u oordeelt over een situatie, waar u niets 

van af weet of geen enkele feeling mee heeft. Om dit te kunnen brengen, is het noodzakelijk 

dat u alle bedenkelijke aspecten van de drafsport voor ogen blijft houden, zoals het 

dierenwelzijn en uiteraard het verderfelijke gokken. 7. Blijf uitstralen dat evenementen geen 

keerzijde hebben en enkel geweldig, duurzaam en groen zijn. Benadruk dat de evenementen 

nooit te combineren zijn met de drafsport, maar vermijdt daarbij wel dat lastige vragen, 

omtrent de afgelopen 20 jaar, gesteld kunnen worden. Punt 8. Kom nooit in contact als 

college met de drafsport en raadsleden enkel op invitatie. Bezoek nooit een paardenkoers. 

Ga er überhaupt nooit heen en ga niet meer zomaar in gesprek. Negeer alles en houdt dat 

vol. Het zijn immers slechts uw burgers. Punt 9, het laatste. Vraag u nooit af of u wel de 

juiste besluiten heeft genomen, als volksvertegenwoordiger. Verander in ieder geval nooit 

van mening. Blijf bij uw standpunt, wat er ook gebeurt: weg met die drafsport. Ik hoop 

oprecht dat deze opfriscursus daar toe heeft bijgedragen. Dank u wel. 

00:27:45 
Voorzitter: Dank u wel, meneer De Bok. Ik zie dat de heer Boter een vraag aan u heeft. 

00:27:55 
De heer Boter: Ja, dan is het geluid nu aan volgens mij. Bedankt, voor deze opfriscursus. Als 

ik me daar nu niet aan wil houden en er komt een nieuw Stadsparkvisie met de 

evenementen op het Stadspark. Op welke wijze zou de paardensport er dan nog inpassen, 

meneer De Bok? 

00:28:10 

De heer De Bok: Nu, meneer Boter en andere mensen, we hebben een .... Drafsport 1 is 

weggestemd inderdaad op 9 september 2020. Daarna hebben wij van wethouder Van der 

Schaaf vernomen dat ook kleinschalige evenementen mogelijk zijn. Wij zijn toen gaan 

interen. Dat we zeiden: ja, wat hebben we, als we het kleinschalig willen doen, alleen nog 

maar nodig op die drafbaan? Dat is alleen maar de sintelbaan zelf. Dan zouden we dus vier 

of vijf meetings per jaar kunnen houden. Het evenemententerrein kan ingericht worden, 

zoals de gemeente dat voor zich ziet. Ja, wij kunnen gewoon naast elkaar bestaan. Dat 

konden we al. Dat konden we in de tijd van de Stones en Tina Turner met twintig 

koersdagen per jaar. Nu zou het niet meer kunnen met vijf koersdagen per jaar? Nu, dat lijkt 

me heel erg sterk. 
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00:28:57 

De heer Boter: Dan zou ik stiekem nog langs kunnen komen? 

00:29:01 
De heer De Bok: Zelfs u hoeft het niet stiekem te doen. Wij begrepen bij kleinschalige 

evenementen dat de hekken naar beneden gaan – in hoeverre dat reëel is dat weet ik niet – 

maar iedereen is natuurlijk altijd welkom op de drafbaan en zeker tijdens een paardenkoers. 

00:29:14 
Voorzitter: Fijn, dank u wel. Ik zie nog een hand van de heer Van Kesteren. 

00:29:19 
De heer Van Kesteren: Dank u wel, Voorzitter. Dank u wel, meneer De Bok, voor uw cursus. U 

vond het nodig om in uw korte inspreektijd de raad volledig en objectief te informeren via 

een cursus, zoals u dat zelf heeft genoemd. Mijn vraag is: wat neemt u de 

volksvertegenwoordiging – want dat zijn we – die dit besluit, om de drafsport in Groningen 

te schrappen, vooral kwalijk? Wat neemt u die volksvertegenwoordigers vooral kwalijk? 

00:29:49 

De heer De Bok: Wat ik ze vooral kwalijk neem, is dat ze zich eigenlijk hebben laten leiden 

door, in mijn beleving of in onze beleving, cijfermateriaal en onderzoeken die nog in 

ontwikkeling waren. Op het moment dat er op 9 september 2020 een raadsbesluit is 

genomen om het huurcontract van de KHRV op te zeggen, was het op basis van onderzoeken 

die op dat moment nog liepen. Het was nog helemaal niet klaar. Maar één ding wisten ze 

wel zeker, dat was dat het huurcontract opgezegd moest worden. Dat neem ik de 

volksvertegenwoordigers wel kwalijk. Dan met name de coalitie, maar dat zult u begrijpen. 

00:30:28 

De heer Van Kesteren: Ja. 

00:30:28 
Voorzitter: Fijn, dank u wel meneer De Bok voor de uitgebreide beantwoordingen. Ik zie dat 

de heer Sijbolts nog wat aan u vragen wil. 

00:30:37 
De heer Sijbolts: Ja, dank. Een bijzondere, maar misschien ook wel bijzonder grappige insteek 

–alhoewel het onderwerp wat u aankaart natuurlijk niet zo grappig is – van uw 

inspraakreactie. Goede opfriscursus, denk ik. Ik ben wel benieuwd, want jullie hebben dat 

plan 2.0 ook gepresenteerd. Ik kan me voorstellen dat jullie er niet heel veel vertrouwen 

meer in hebben, maar zijn jullie nog wel bereid om bijvoorbeeld met het college in gesprek 

te gaan over dat plan 2.0? Ik weet dat het college heeft gezegd, we gaan het niet doen, maar 

de raad zou straks nog kunnen zeggen tegen het college: doe dat nu wel, want wij vinden 

het wel belangrijk. 

00:31:20 
De heer De Bok: Ik kan maar één ding zeggen: we zouden dolgraag in gesprek willen en dat 

willen we al drie of vier jaar. We hebben ook het college uitgenodigd om op een koersdag 

aanwezig te zijn en desnoods niet op een koersdag. Net zoals bijna alle raadsleden uit de 

raad een keer of twee keer op de drafbaan zijn geweest om met ons in gesprek te gaan, 

zouden we dat met het college natuurlijk ook heel graag willen. Een wethouder van Sport 
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die zich nooit heeft laten zien tijdens een paardenkoers dat vind ik al niet goed, maar dat ze 

ook niet bereid is om een gesprek met een sportvereniging uit haar eigen stad te voeren, dat 

vind ik wel héél ver gaan. Dat drieëneenhalf jaar volhouden, dat vind ik veel te ver gaan. 

Echter, dolgraag in gesprek, want dat is een antwoord op uw vraag. 

00:32:03 
Voorzitter: Dank u wel, meneer De Bok. Er zijn verder geen vragen meer aan u, dus ik dank u 

voor uw bijdrage. Ik wil nu de heer De Nooy uitnodigen om zijn inspraak te leveren. 

00:32:20 
De heer De Nooy: Kunt u mij allen verstaan? 

00:32:24 
Voorzitter: Ja, u bent prima te verstaan en ook zichtbaar. 

00:32:27 
De heer De Nooy: Hartstikke goed. Geachte raadsleden, in de afgelopen maanden heb ik als 

voorzitter van de Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen, nagenoeg alle 

fracties gesproken rondom Drafsport 2.0. Na de presentatie van het college eind april is er 

vanuit de KHRV nog meer de overtuiging dat Drafsport 2.0 past binnen de opzet van het 

terrein. Immers, van de in juni 2020 gepresenteerde plannen gaat lang niet alles 

daadwerkelijk uitgevoerd worden, zo laat men weten. Het college schreef aan u dat de 

voorgestelde doorontwikkeling werkzaamheden betreft die een mix zijn tussen het minimale 

en het optimale scenario. Een aantal in de businesscase voorgestelde maatregelen wordt 

niet uitgevoerd, volgens het college. Dat lijkt mij volop reden om het eerdere besluit om de 

drafsport te elimineren te heroverwegen met de kennis van nu. Het volledig verwijderen en 

asfalteren van de sintelbaan is niet meer aan de orde. De sintelbaan is het enige dat écht 

nodig is voor Drafsport 2.0 en diezelfde sintelbaan blijft nagenoeg in zijn geheel liggen. Laten 

we zeggen, voor circa 98 procent. Een getal dat overeenkomt met het aantal jaren dat de 

KHRV al is gehuisvest in het Stadspark. We missen dus slechts 2 procent om door te kunnen. 

In de plannen staat het verharden van de zuidwestelijke logistieke route met aansluiting op 

het podiumplein. Daar zit onze ontbrekende 2 procent. 300 vierkante meter asfalt is 

daarvoor benodigd, zo las ik in de plannen rondom de doorontwikkeling. Dat betekent 

asfaltering van een stuk van 30 meter lang en tien meter breed. Of 20 meter lang en 15 

meter breed. Hoe u het maar wilt. De sintelbaan in Groningen is 1080 meter lang en daarvan 

dient tien of 20 meter verhard te worden, als oversteek voor zwaar verkeer naar het 

podiumplein en daardoor is er voor Drafsport 2.0 geen plek. Dit domweg om het feit dat het 

college weigert om met ons in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen. Dat gaat u als 

volksvertegenwoordiger toch niet laten gebeuren? We zijn zelfs met 

evenementenorganisaties in gesprek, hoe we gezamenlijk kunnen optrekken dit seizoen en 

mogelijk in de toekomst. Het enthousiasme is er aan beide kanten, kan ik u zeggen. Met 

Drafsport 2.0 blazen we nieuw leven in de paardensport in het Stadspark en doen dit als 

kleinschalige activiteit. Vier of vijf keer per jaar. Samenwerken en optrekken met anderen is 

daarbij een duidelijk vertrekpunt. Ik vraag u om Drafsport 2.0 mogelijk te maken door het 

college opdracht te geven om met ons die 2 procent te overbruggen. Letterlijk overbruggen, 

want het is het overbruggen van de sintelbaan. Met die 2 procent kunnen we de komende 

twee jaar gaan bewijzen dat het werkt: 2022, als eerste jaar van de tweejarige pilot. Twee 
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jaar tot aan ons honderdjarig bestaan, in 2023 in het Stadspark. Het lijkt twee over twaalf 

voor de drafsport in Groningen. Laten we met elkaar kunnen zeggen over twee jaar dat de 

meerderheid van de gemeenteraad op twee voor twaalf tot inkeer is gekomen en deze 

prachtige sport voor stad en Ommeland heeft behouden en dat het toch goed bleek samen 

te gaan met de evenementen. Ik reken op uw steun. Hartelijke groet, Maarten De Nooy, 

voorzitter KHRV Groningen. 

00:35:43 
Voorzitter: Dank u wel, meneer De Nooy. Ik zit even te kijken. De heer Bolle heeft zijn hand 

opgestoken. Hij wil u wat vragen. 

00:35:56 
De heer Bolle: Ja, dat klopt. Ja, ik stel de vraag aan de heer De Nooy, maar ik zou deze 

eigenlijk aan iemand anders moet stellen, maar waarom denkt u dat het college niet met u 

in gesprek wil over dit plan? 

00:36:08 
De heer De Nooy: Ik heb werkelijk waar geen idee. Zoals de heer De Bok ook al aangaf 

hebben we vele pogingen ondernomen om in gesprek te komen, maar er is totale onwil om 

een vereniging die al honderdvijfendertig jaar onderdeel uitmaakt van de stad überhaupt te 

woord te staan. Ik durf het u niet te zeggen, waarom men niet in gesprek wil. 

00:36:33 
Voorzitter: Dank u wel. Ik zie dat de heer Boter van de VVD nog zijn hand heeft opgestoken. 

00:36:39 
De heer Boter: Ja, ik heb een feitelijke vraag, want er wordt eigenlijk gesteld door de heer De 

Nooy dat alleen de sintelbaan nodig is. Hoe wordt de rest dan georganiseerd, want 

vooralsnog wordt nu de tribune gebruikt of een deel daarvan. Er wordt een totoloket 

gebruikt, er worden stallen gebruikt. Hoe kan er gekoerst worden zonder die voorzieningen? 

00:36:56 

De heer De Nooy: We zijn vanuit het grasbaancircuit heel goed gewend om met mobiele 

faciliteiten te werken. Neem de grasbaan in Eenrem of in Aduard, waar eigenlijk voor een 

dag alles wordt opgetuigd. In feite ligt daar alleen of de grasbaan of de sintelbaan en de rest 

kunnen wij allemaal voor een dag invliegen. Dat geldt voor horeca en dat geldt ook voor alle 

andere faciliteiten. Daarom hebben we binnen 2.0 gezegd: we snappen dat de gemeente 

andere plannen heeft met dit terrein en we zijn ook niet meer dezelfde sport van 

vijfentwintig jaar geleden, toen we vijfentwintig keer per jaar koersten. Nee, we willen 

binnen de ruimte die de wethouder heeft geboden voor kleinschalige evenementen, zoals 

sportactiviteiten, willen we gebruik blijven maken van het Stadspark met alleen de 

sintelbaan, als echt keiharde vereiste om dat te kunnen blijven doen. 

00:37:51 

Voorzitter: Dank u wel. Ik zie dat de heer Van Kesteren nog een vraag wil stellen. 

00:37:56 

De heer Van Kesteren: Dank u wel, Voorzitter. Dank u wel, meneer de Nooy voor uw heldere 

uitleg. Het is bekend dat de gemeente Groningen veel juridische procedures aan de broek 

krijgt vanuit de samenleving vanwege de top-down houding. Mijn vraag is: wat verwacht u in 
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alle redelijkheid en billijkheid – ook een juridische term – van het gemeentebestuur, zodat 

straks, als u tot een vergelijk komt met dat gemeentebestuur, ook de 

volksvertegenwoordiging op het goede paard kan wedden? Kunt u daar eens wat meer over 

zeggen? 

00:38:28 
De heer De Nooy: Eigenlijk is het, zoals ik al zei, heel eenvoudig: wij hebben niets aan een 

sintelbaan die voor 98 procent compleet is. Het enige wat we dus aan het stadsbestuur 

vragen, is om geen asfaltering van 20 meter breed over die sintelbaan heen te leggen, maar 

dat met enkele simpele rijplaten op te lossen. Daar maken we de afgelopen jaren al gebruik 

van. Laat ik ook direct het beeld herstellen, wat het gemeentebestuur graag doet uitgaan, 

dat de héle drafbaan afgesloten moet worden met rijplaten. Daar is nul komma nul sprake 

van. We vragen om 20 rijplaatjes over die baan heen en daarmee kunnen we het hele issue 

oplossen en blijft deze prachtige sport, naast de grootschalige evenementen, behouden voor 

de stad Groningen. 

00:39:20 
De heer Van Kesteren: Helder, dank u wel. 

00:39:22 
Voorzitter: Ik zie dat de heer Sijbolts ook nog een vraag te stellen heeft. 

00:39:27 
De heer Sijbolts: Ja, dank, ik hoop niet dat deze vraag te veel emotie oproept. U verwees in 

het betoog naar het eerdere besluit van de raad, waar ook iets gesteld werd over de 

sintelbaan en wat jullie altijd bestreden hebt. Als we nu het voorstel zien, dan lijkt het 

verhaal ook wel iets anders dan toen werd gepresenteerd. Wat doet dat met jullie? Jullie zijn 

een vereniging die al heel lang bestaat. Ik kan me voorstellen met zo een rijke historie dat 

dat emotioneel ook wel iets met jullie doet. 

00:39:59 
De heer De Nooy: Zeker en waar je eigenlijk zou verwachten dat een stad of een 

stadsbestuur trots is op zo iets moois als de drafsport, waar ... Toevallig dook er van de week 

nog een filmpje op uit de oorlogsjaren. Volgens mij heeft u deze ook gezien, de heer Sijbolts, 

een prachtige film uit de oude tijd. Het zou toch zonde zijn, als dat moet verdwijnen. Je zou 

echter verwachten dat een stadsbestuur openstaat om in ieder geval een dialoog met elkaar 

aan te gaan. Wij hebben altijd gezegd: als er valide redenen zijn dat we weg moeten, dan zijn 

we de eerste die de handdoek in de ring gooien. Alleen daar is geen sprake van. Het 

stadsbestuur weigert structureel om met ons om de tafel te gaan en ook eens helder toe te 

lichten, waarom we nu zo in de weg zitten. De plannen worden steeds gekker in die zin, 

want vorig jaar moest nog de hele sintelbaan eruit. Nu blijft die potverdikkie helemaal liggen 

en weigert men wederom om met ons in gesprek te gaan over hoe we toch gezamenlijk een 

toekomst tegemoet kunnen gaan. U vraagt aan mij, wat doet dat emotioneel met u? Ik ben 

verbijsterd en keer op keer eigenlijk weer. Je kan blijven roepen als vereniging, maar het 

stadsbestuur lijkt een hele sterke macht te zijn, waar heel lastig voet aan de grond te krijgen 

is. Dat frustreert enorm dat kan ik u in ieder geval wel aangeven. 
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00:41:30 

Voorzitter: Dank u wel, meneer De Nooy. Dank voor uw inbreng. Ik zie dat er verder geen 

vragen meer zijn, dus ik wil nu graag het woord geven aan mevrouw Duivesteijn. 

00:41:43 

Mevrouw Duivesteijn: Dank u wel. Graag wil ik mijn zorg uitspreken over de herijking visie 

Stadspark. Er zijn maar weinig plekken in de stad, waar het nog stil en rustig is en het 

Stadspark is zo een plek. Er wordt in deze tijd van corona ook veel gebruik van gemaakt voor 

ontspanning en recreatie, vooral door individuele recreanten, maar ook door groepen. 

Bovendien is er grote diversiteit aan planten en dieren, zoals allerlei soorten vogels, 

eekhoorns en vleermuizen. Het is bekend dat er een heilzame werking uitgaat van in de 

natuur zijn. In Japan noemt men dat 'bosbaden'. Dat kan in het Stadspark. In dit gedeelte ligt 

ook de Tuin- en Recreatievereniging Stadspark, waar ik al jaren een zomerhuisje heb. Hier 

geniet ik ook graag van de rust en de natuur. Dit gedeelte van het Stadspark, dus buiten de 

drafbaan, heeft in het bestemmingsplan de bestemming groen. Echter, in de nieuwe visie 

worden allerlei activiteiten genoemd die strijdig hiermee zijn. Neem bijvoorbeeld de 

openluchtbioscoop, die door het geluid en het licht ernstig invloed zal hebben op 

vleermuizen die er huizen en ook overlast zal veroorzaken voor tegenoverliggende 

woningen. Een zwemstrand, wat ook zal zorgen voor overlast en zwerfafval. Nu al, als ik 's 

ochtends vroeg door het park wandel, ligt er veel afval en ook vaak veel glas. Dat zal alleen 

maar meer worden. Denk aan mensen die je er met honden lopen; gevaarlijk. Er wordt ook 

gesproken over allerlei kleinschalige activiteiten buiten de drafbaan. Wat dat precies 

inhoudt, is niet duidelijk en ook die zullen waarschijnlijk veel overlast veroorzaken, voor 

mens en dier. Bijvoorbeeld Rapalje vond buiten de drafbaan plaats en ook daarvan had de 

natuur veel te lijden. Mijn pleidooi is alle activiteiten met versterkte muziek op de drafbaan, 

dus niet in de rest van het Stadspark. Overigens, als er een evenement is op de drafbaan 

draagt het geluid ver en afhankelijk van de wind kunnen we dat ook in de tuin van ons 

huisjespark dan horen. Het geeft veel geluidsoverlast, zeker als dat nog eens twee dagen 

achterelkaar is. Ik wil ook wel graag wijzen op dat overlast niet alleen bestaat uit 

geluidsoverlast, maar ook uit overlast van het niet-toegankelijk zijn van het park met het 

opbouwen en het afbreken en ook allerlei zwerfafval. In het verleden zijn er ook weleens 

dingen gebeurd, bijvoorbeeld onze brandgangverlichting is weleens kapotgemaakt bij een 

evenement. Mijn verzoek is om terdege rekening te houden met deze overlast en in ieder 

geval de activiteiten met versterkte muziek en alle activiteiten die overlast zullen 

veroorzaken, vooral te beperken tot de drafbaan. Daarnaast om ook rekening te houden 

met de geluidsoverlast op de drafbaan. Een idee wat misschien door een volgende spreker 

zal worden toegelicht, is het aanbrengen van geluidswering bij de drafbaan – daar zal een 

volgende spreker verder op ingaan – die ook op een groene manier kan worden ingevuld, 

bijvoorbeeld met zonnecellen. In aansluiting ook bij andere sprekers die nog zullen volgen, 

wil ik graag pleiten voor maatregelen om de geluidsoverlast en andere overlast beperken. 

Dank u wel. 

00:45:28 
Voorzitter: Fijn, dank u wel, mevrouw Duivesteijn. Ik kijk eventjes. Ik zie dat de heer Sijbolts 

van de Stadspartij een vraag aan u heeft. 
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00:45:36 

De heer Sijbolts: Ja, dank. Het was mij niet helemaal duidelijk of u nu ook insprak namens de 

Tuin en Recreatievereniging Stadspark, maar ik was benieuwd of u dan misschien ook weet 

of u actief bent uitgenodigd door het college en de gemeente om in gesprek te gaan? Heeft 

u ook al voldoende uw zorgen kenbaar kunnen maken? 

00:46:02 
Mevrouw Duivesteijn: Ik spreek hier op persoonlijke titel en het is moeilijk om de zorgen 

kenbaar te maken. Ook op andere gebied zijn anderen, zoals bijvoorbeeld de actiegroep 

Stadspark Natuurlijk, ook daarbij is het lastig om onze zorgen goed voor het voetlicht te 

krijgen. Het lijkt of de overlast die we naar voren brengen wat gebagatelliseerd wordt. 

00:46:29 
Voorzitter: Fijn, dank u wel, mevrouw Duivesteijn. Ik zie dat de heer Van Kesteren u ook nog 

wat wil vragen. 

00:46:34 
De heer Van Kesteren: Zeker, Voorzitter. Dank u wel, mevrouw Duivesteijn voor uw visie op 

hoe het Stadspark eruit zou moeten zien, alleen ik vraag me wel af ... Kijk, u bent helemaal 

gericht op rust, ruimte, natuur, groen, ontspanning en recreatie, maar er zijn ook groepen in 

de samenleving die daar graag evenementen zien plaatsvinden en er zijn ook groepen die 

graag de drafsport willen behouden. Wat is voor u een acceptabel concept van het 

Stadspark als multifunctioneel park, waarin iedereen tot zijn recht komt en waar ook 

iedereen zich in kan vinden, ook u en ook de drafsport? Kunt u daar eens wat meer over 

zeggen of zegt u van nee, al het andere moet wijken voor mijn visie? 

00:47:22 
Mevrouw Duivesteijn: Zoals ik al aangaf, kunnen al die andere activiteiten op de drafbaan 

plaatsvinden en de bestemming – dat staat ook duidelijk in het bestemmingsplan – voor de 

overige gedeelten van het Stadspark is groen. De rest van de evenementen kan dus 

plaatsvinden binnen de drafbaan. Daarbij met name de grote evenementen veroorzaken 

veel overlast. Een enkele keer een evenement als het Bevrijdingsfestival en een ander 

evenement is geen enkel probleem. Ik snap dat iedereen daar plezier aan beleeft. Dat is 

geen probleem. Het gaat met name om de grote hoeveelheid, het aantal dagen achterelkaar 

en ook de dance en andere popfestivals die met name veel overlast veroorzaken. Dat is het 

probleem en ook de kleinschalige activiteiten buiten de drafbaan, waar helemaal niet 

duidelijk is wat het precies inhoudt. De andere plannen voor buiten de drafbaan. Het idee is 

om die al die activiteiten te bundelen – de drafbaan wordt veel geld in gestoken – en vooral 

op de drafbaan te laten plaatsvinden. 

00:48:24 

Voorzitter: Fijn. Dank u wel, mevrouw Duivesteijn. Bedankt voor uw inbreng en ik zou nu de 

heer Brokken willen vragen om het woord te voeren. 

00:48:38 

De heer Brokken: Geachte Voorzitter, geachte raadsleden, dank u wel voor uw tijd en voor 

het aanhoren van mijn relaas. Ongeveer een jaar geleden fietste ik door het Stadspark en 

kwam eigenlijk per toeval op de drafbaan terecht, waar op dat moment werd gekoerst. 

Ondanks de beperkingen die gelden door COVID-19 was het er best wel gemoedelijk en ging 
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het er gezellig aan toe. Na wat praatjes hier en daar werd mijn indruk die ik had gekregen 

door de plaatselijke media eigenlijk toch wel bevestigd; de drafsport en de drafbaan moest 

wijken ten faveure van mega-evenementen die dan op dat terrein georganiseerd kunnen 

worden. Mijn eerste reactie was eigenlijk: die evenementen en de drafsport, volgens mij kan 

dat allemaal prima samengaan. Dit werd mij overigens ook vanuit mijn kennis ingegeven 

door het feit dat uw coalitie – naar mijn idee – een sociaal en gelijkheidskarakter wil 

uitstralen en uitdragen. Echter, na wat doorvragen en wat mailverkeer met verschillenden 

van uw partijen, kwam ik al snel tot de conclusies dat dit in ieder geval ten aanzien van het 

Stadspark niet echt het geval is. Hele groepen worden niet gehoord, waaronder dus de 

bewoners en gebruikers van het Stadspark. Onder deze gebruikers vallen uiteraard de 

sportverenigingen, waarbij ik nogmaals de drafvereniging in het bijzonder wil benoemen. 

Zelf ben ik inmiddels dubbel gedupeerd. Ik woon op een steenworp afstand van het 

Stadspark, dus zodra daar mega-evenementen worden georganiseerd, gaan we daar best 

wel wat geluidsoverlast van ondervinden. Nu ben ik zelf overigens niet echt vies van een 

feestje. Ik vind dat hartstikke gaaf en hartstikke leuk. Echter, als dat dus twaalf keer per jaar 

door de strot wordt gedrukt, waarbij die twaalf keer allemaal in de zomermaanden zullen 

plaatsvinden – want volgens mij komt er geen enkel evenement als een Guns N' Roses in 

december of in januari naar het Stadspark toe – dan betekent het dat het ongeveer iedere 

week raak is. Daarnaast ... Eén moment ... Daarnaast wil ik u nogmaals wijzen op een tweede 

punt. Zelf heb ik in Nijmegen gewoond, tijdens mijn studententijd en wat ik heb begrepen 

uit de plannen vergelijkt de gemeente Groningen het Stadspark eigenlijk met De Goffert. Ik 

denk in mijn tweede of derde jaar van mijn studie was in De Goffert een vergelijkbare 

situatie als nu met het Stadspark; er moest een soort van herijking plaatsvinden en er moest 

nog meer vermarkt worden. Wat me eigenlijk opviel was wel dat bij De Goffert echte 

inspraak mogelijk was van belanghebbenden. Uiteindelijk is daar een plek gevonden voor 

alle gebruikers. In samenspraak met omwonenden, gebruikers en mensen die daar vertier 

willen zoeken, is daar uiteindelijk een mooi plan op tafel gekomen. Nu moet ik er overigens 

wel bij zeggen: het Goffertpark kent ook veel overeenkomsten met de drafbaan, er wordt 

gesport. Er is een voetbalvereniging in het Stadspark. Er is een voetbalvereniging allicht wel 

een klein beetje groter en op iets hoger niveau in het Goffertpark met NEC. Als ik dan dit 

hele verhaal zo heb gevolgd de afgelopen tijd, dan is mij wel een gevoel van onrecht 

bekropen. Om alleen maar een voorbeeld te nemen: bij de afgelopen vier sprekers is er 

vanuit geen enkele coalitiepartij een enkele vraag gekomen. Ik vind dat op zich wel 

tekenend. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel, raadsleden. 

00:52:15 
Voorzitter: Dank u wel. Ik ga even kijken of er nog iemand is die een vraag heeft. Ja, de heer 

Boter wil graag nog een vraag stellen. 

00:52:22 
De heer Boter: Ja, een beetje een verhelderende vraag ten aanzien van de overlast. Aan 

welke kant van het Stadspark woont u? U houdt misschien wel van een feestje, maar niet 's 

nachts, dus even met de windrichtingen en de locatie waar u woont. 

00:52:36 
De heer Brokken: Dank u wel voor uw vraag, meneer Boter. Ik woon aan de kant van – ja, ik 

ga geen exacte plek nu noemen – in de buurt van Century. 
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00:52:45 

De heer Boter: Ja, dank. 

00:52:46 
De heer Brokken: Dat is dus wel redelijk in de buurt. 

00:52:50 
De heer Boter: Ja, en ook met de verkeerde windrichting, uit de westelijke kant meestal. 

00:52:54 
De heer Brokken: Ja. 

00:52:56 
Voorzitter: Ik zie ook nog een handje van heer Jim Lo-A-Njoe die u nog een vraag wil stellen. 

00:53:07 

De heer Lo-A-Njoe: Ja, mijn geluid staat aan. Dank u wel, Voorzitter. Bij deze een vraag dan 

vanuit de coalitie. Ik voel me daar ook toe aangesproken. Meneer Brokken, u spreekt in, als 

omwonende – tenminste die indruk heb ik – maar u bent toch ook lid van het bestuur van de 

vereniging? Of heb ik dat nu verkeerd begrepen? 

00:53:27 
De heer Brokken: Dank u wel voor uw vraag. Dat klopt. Ik ben inmiddels ook lid van het 

bestuur van de KHRV. Dat komt – wat ik net ook aangaf – vorig jaar ben ik er toevallig in 

gerold. Ik was er op een gegeven moment zo klaar mee dat in mijn optiek een gemeente als 

Groningen onrecht doet aan een vereniging die toch best wel een historie kent binnen de 

gemeente Groningen. Ik heb overigens volledig geen enkele achtergrond in de paardensport 

of wat dan ook. Toen heb ik op een gegeven moment gezegd, ik voelde me aangesproken of 

aangetrokken en gedacht: nu ga ik de schouders eronder zetten en als vrijwilliger ga ik hier 

mijn steentje aan bijdragen. Bij dit soort initiatieven, denk ik, op het moment dat zo een 

drafsport verdwijnt, dan ga je ook initiatieven van vrijwilligerswerk wegnemen bij je burgers 

van je gemeente. Naast dat er heel veel betaalde krachten zijn, denk ik dat de gemeente 

Groningen en vooral de verenigingen drijven op heel veel vrijwilligers die zich daar met hart 

en ziel voor willen inzetten. Dat maakt ook de leefbaarheid van een stad. 

00:54:30 
Voorzitter: Meneer Brokken, dank u wel. Ik zie een handje van de heer Van Kesteren en 

daarna nog één, maar ik wil meneer Brokken vragen om de antwoorden wat kort en bondig 

te houden, als het kan alstublieft. 

00:54:44 

De heer Brokken: Zal ik doen. 

00:54:46 
De heer Van Kesteren: Voorzitter, dank u wel. Ik zou de heer Brokken willen vragen hoe de 

inspraak in Nijmegen eruit zag en wat in zijn beleving het advies zou kunnen zijn aan het 

gemeentebestuur voor een goede invulling van het Stadspark? Een invulling die recht doet 

aan alle inwoners, verenigingen en de tradities respecteert? 

00:55:11 
De heer Brokken: Voor de inspraak waren er klankbordgroepen en daar zaten elke keer ook 

ambtenaren van de gemeente bij. Het tweede punt, hoe dat uiteindelijk is uitgepakt. Er 
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waren een aantal plannen. Uiteraard hebben niet alle plannen doorgang kunnen vinden, in 

de zin van bijvoorbeeld een groter stadion voor NEC, maar uiteindelijk is er wel voor 

iedereen, voor elk wat wils, iets gevonden. Waarbij De Goffert zodanig is ingericht dat 

iedereen daar wat uit heeft kunnen halen. Niet iedereen kan op hetzelfde moment er 

gebruik van maken en dat accepteert ook iedereen, maar uiteindelijk heeft iedereen toch 

wel wat kunnen krijgen. Niet dus alleen maar gericht op mega-evenementen, maar ook op 

kleinschalige evenementen en ook op bijvoorbeeld de triathlonvereniging die daar ook 

prima en met veel plezier zijn sport kan beoefenen. 

00:56:11 
Voorzitter: Dank u wel. Ik zie dat de de heer Sijbolts van de Stadspartij nog een vraag heeft. 

00:56:20 
De heer Sijbolts: Ik had mijn handje weer laten zakken, want eigenlijk had het antwoord wat 

de heer Brokken net gaf wel te maken met de vraag die ik wilde stellen. 

00:56:28 
Voorzitter: Fijn, dan laten we het hierbij. Ik hoor alsmaar stemmen. 

00:56:33 
De heer Brokken: Dank u wel voor uw tijd. Ja, mijn - 

00:56:36 
Voorzitter: Oké, als u nu uw geluid uitdoet, dan komt het wel weer goed hier. Dan hebben 

wij ook weer een beetje rust. Dan wil ik nu het woord geven aan mevrouw Van de Wilk. 

00:56:52 

Mevrouw Van de Wilk: Ja, hallo. Als bewoner van de wijk Laanhuizen maak ik me erg 

ongerust over de plannen met het Stadspark en de drafbaan. Het Stadspark is voor mij een 

oase van rust te midden van het stadsrumoer. Het lijkt erop dat hier binnenkort een einde 

aan komt, maar erger, ook in mijn eigen huis en tuin zal ik vaker dan mij lief is, 

geconfronteerd worden met ernstige geluidsoverlast van de evenementen in het Stadspark. 

Ik begrijp dat het algemeen belang soms voor moet gaan op individuele belangen. Deze 

belangen moeten echter wel zorgvuldig afgewogen worden en het stadsbestuur zou hier 

transparant in moeten zijn. Helaas heb ik, sinds ik de politieke besluitvorming hierover volg, 

tot mijn teleurstelling gemerkt dat het bestuur doodleuk de geluidsoverlast ontkent, 

bagatelliseert, met halve waarheden en misleidende informatie komt en onwelgevallige 

feiten weggemoffelt. Ik heb nu geen tijd om voorbeelden te noemen, want ik heb maar drie 

minuten, maar u kunt daar zometeen naar vragen. De evenementenindustrie is keiharde 

business, waar het commerciële belang voorop staat. Ik dacht dat het stadsbestuur er was 

voor de burgers en niet voor zakenlui die er niet voor terugdeinsen om over de ruggen van 

burgers veel geld te verdienen. Wat is hier aan de hand? Welke belangen spelen hier? 

Waarom verdraait en verdoezelt de gemeente feiten ten gunste van de 

evenementenindustrie? Er is wel degelijk zeer ernstige geluidshinder van de evenementen. 

De normen, die de gemeente hanteert uit de nota Evenementen met Luidruchtig karakter, 

zorgen er alleen voor dat er binnenshuis geen onduldbare geluidsoverlast is. De 

geluidsoverlast valt in de categorie 'zeer ernstige overlast'. Buiten in de tuin of op het balkon 

is er dus wel onduldbare geluidsoverlast volgens die normen en dat merken we ook. Ik vrees 

dat we in de toekomst de helft van de weekenden in het voorjaar en de zomer gedwongen 
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binnen moeten zitten om de onduldbare geluidsoverlast in de tuin te ontlopen. Beste 

raadsleden, als u na dit verhaal denkt, wat zou ik graag vlakbij het Stadspark willen wonen, 

dan zie ik uw bod op mijn huis graag tegemoet. Denkt u echter, wat ben ik blij dat ik daar 

niet woon, neem dan een besluit dat ervoor zorgt dat u er wel zou willen wonen. Dank u 

wel. 

00:59:39 
Voorzitter: Ja, leuk. Mevrouw Van de Wilk, u heeft een vraag van de heer Brandenbarg van 

de SP. 

00:59:51 
De heer Brandenbarg: Ja, dank, Voorzitter en dank aan mevrouw Van de Wilk. Ik heb in het 

verleden ook wel eens acties gevoerd met oordopjes in Laanhuizen, dus ik kan me uw 

verhaal enigszins voorstellen. Als ik u goed hoor, dan vindt u dat er nu onvoldoende 

waarborgen zijn met betrekking tot die geluidsoverlast voor omwonenden? Dan ben ik ook 

wel benieuwd, wat zou u nu een wenselijke hoeveelheid of of vorm van evenementen in het 

Stadspark vinden? Hoe zou die geluidsoverlast voor de bewoners beter teruggedrongen 

kunnen worden? 

01:00:29 
Mevrouw Van de Wilk: Het zou natuurlijk in de eerste plaats mooi zijn als er nog 

maatregelen genomen kunnen worden op de drafbaan die zorgen voor minder 

geluidsoverlast. De normen voor de decibellen kunnen omlaag. Je kan eerder stoppen met 

de evenementen. De frequentie van de evenementen zou minder moeten zijn. We hebben 

tot nu toe ... Ik woon al vijfentwintig jaar in Laanhuizen en dan was er wel zo een paar keer 

per jaar iets misschien drie, vier keer per jaar een groot evenement. Ja, dan denk je van: nou 

ja, ik ben hier niet de enige in de stad en er zijn ook mensen die dat leuk vinden. Prima, dan 

ga ik wel een weekendje weg of ik verdraag het maar even. Echter, twaalf keer dat is echt 

absurd. Dat vind ik echt veel te ver gaan. Wat betreft andere evenementen, ook kleinere 

evenementen in Stadspark zelf: ja, doe ze inderdaad zo veel mogelijk toch op de drafbaan. 

Ja, of zoek er een andere plek voor, een betere plek. Voor zo een openluchtbioscoop lijkt het 

me dat daar best wel andere plekken voor te vinden zijn die veel geschikter zouden zijn. 

01:02:06 
Voorzitter: Fijn, dank u wel mevrouw Van de Wilk. 

01:02:08 
Mevrouw Van de Wilk: Oh, ja mag ik nog wat zeggen, want ik had wel een leuk idee voor een 

ijsbaan. Dat vind ik nu wel leuk. 

01:02:14 

Voorzitter: Dan laten we de vijver gewoon dichtvriezen. Ik geef de heer Bolle nog even het 

woord, want hij heeft ook een vraag aan u. 

01:02:22 
De heer Bolle: Ja, een beetje in het verlengde van de heer Brandenbarg. U woont er al 25 

jaar, dus u heeft er al een tijdje last van en mee te maken. Verwacht u dan dat met deze 

plannen het echt substantieel meer wordt? 
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01:02:39 

Mevrouw Van de Wilk: Ja. 

01:02:40 
De heer Bolle: Ik leefde in de veronderstelling dat op zich het aantal geluidsdagen – en dat 

stel ik dan maar even gelijk aan dagen dat er mogelijk overlast is – niet uitgebreid wordt ten 

opzichte van de oude situatie, maar misschien heb ik dat mis. 

01:02:55 
Mevrouw Van de Wilk: Nu, het mocht al wel een paar jaar, maar het maximum werd tot nu 

toe niet gehaald. Er wordt nu natuurlijk enorm ingezet om daar zoveel mogelijk 

evenementen te laten zijn. Ja, die besluitvorming toen over de drafbaan dat er twaalf 

evenementen mogen, dat is ons volledig ontgaan - 

01:03:14 
De heer Bolle: Ja. 

01:03:14 
Mevrouw Van de Wilk: Anders waren we natuurlijk wel eerder in actie gekomen, maar dat is 

gewoon ... Ja, ik weet het niet, maar daar hebben wij niets van meegekregen. 

01:03:24 
De heer Bolle: Nee, oké dan snap ik het. Dank u wel. 

01:03:28 
Voorzitter: Dank u wel. Ik zie dat mevrouw De Wrede van de Partij voor de Dieren nog een 

handje heeft opgestoken. Mevrouw De Wrede, u heeft het woord. 

01:03:44 

Mevrouw De Wrede: Dank u wel. Mevrouw Van der Wilk, u zei dat er volgens u ook 

gesjoemeld werd met gegevens over de geluidsoverlast en dat u daar eventueel wel 

voorbeelden van zou kunnen geven, mocht dat gevraagd worden - 

01:04:05 
Mevrouw Van de Wilk: Niet alleen geluidsoverlast - 

01:04:09 
Mevrouw De Wrede: Ik vraag hiernaar. 

01:04:12 
Mevrouw Van de Wilk: Ja. er wordt bijvoorbeeld over de geluidsoverlast gezegd dat er 

'geringe geluidsoverlast' is. Nou, dat is dus absoluut niet zo, ook niet volgens de officiële 

normen. De decibellen die toegestaan zijn zorgen wel voor ernstige geluidsoverlast en voor 

onduldbare geluidsoverlast buiten. Dat is geen geringe geluidsoverlast en dat is wat in in de 

nota staat die de gemeente gebruikt als norm. Ja, dus dat klopt niet en dat vertellen ze niet. 

Nu, andere dingen ... Bijvoorbeeld, er wordt gesproken ergens over een onderzoek, wat 

gedaan is onder 10.000 stadjers naar het Stadspark en er wordt gevraagd naar drie positieve 

en drie negatieve punten van het Stadspark. Er wordt dan gezegd: "Ja, opmerkelijk was dat 

evenementen zowel genoemd werden bij positieve punten als bij negatieve punten. Echter, 

als je dan het rapport gaat bekijken, dan blijkt dus dat evenementen als negatief punt vele 

malen vaker werd genoemd dan evenementen als positief punt en dat vertellen ze er dan 
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niet bij. Nou, dat vind ik niet eerlijk. Het aantal klachten wordt gebruikt. Ze zeggen, er zijn 

helemaal niet zoveel klachten - 

01:05:45 
Voorzitter: Mevrouw Van de Wilk - 

01:05:48 

Mevrouw Van de Wilk: Ja. 

01:05:48 

Voorzitter: Kunt u nog kort een voorbeeld gegeven en dan denk ik ook wel dat de tijd een 

beetje op is. 

01:05:55 
Mevrouw Van de Wilk: Dat is goed. Ze zeggen, er zijn helemaal niet zoveel klachten over 

geluidsoverlast, maar ja, ik heb ook ... Ik heb één keer geklaagd over geluidsoverlast en daar 

is niets mee gebeurd. Dat geeft een hoop frustratie en boosheid, dus ik heb daarna nooit 

meer geklaagd, want het helpt toch niets. Dat geldt voor veel mensen. Ja, als er niets mee 

gebeurt, waarom zou je dan klagen? Ik denk dus dat dat geen goede maat is. 

01:06:24 
Mevrouw De Wrede: Ja, ik begrijp het. Dank u wel. 

01:06:27 
Voorzitter: Fijn. Dank u wel. Dank u wel voor uw inbreng, mevrouw Van de Wilk. Ik wil nu 

graag naar de heer Sietsma gaan. 

01:06:44 

De heer Sietsma: Ja, gaat aan. Hoor u mij? 

01:06:48 
Voorzitter: We kunnen u horen en zien. 

01:06:50 

De heer Sietsma: Bedankt. Voorzitter, graag wil ik het hebben over de volgende punten: de 

toegang van auto's tot het park. Het valt mij op dat dit uitzonderlijk is voor een park van dit 

formaat. Ik zou graag willen zien dat dat niet door het park gaat, maar langs het park met 

bijvoorbeeld een rotonde bij het parkeerterrein van Vesta met een nieuwe baan naar de 

bestaande huidige parkeerplaats, zodat de toegang met gemotoriseerd verkeer, 

hoofdzakelijk via de ringweg gaat. Ik zou ook graag zien dat de snelheid in het park zo snel 

mogelijk op dertig kilometer per uur komt. Het volgende punt is het parkeren. In de 

omliggende wijken wordt nu deels geparkeerd in het Stadspark om de wijken te ontzien en 

om de kosten te sparen. Mogelijk liggen er kansen bij het Martini Trade Park. Er is naar mijn 

inzien nog volop ruimte om de kantoren en het parkeerdek bij MartiniPlaza. Het volgende 

punt is de openluchtbioscoop. Ik vraag mij af of er voldoende draagvlak is uit de omliggende 

buurten en of het geluid mogelijk via een app gedaan kan worden, zodat het geluid niet 

uitstraalt naar de wijken toe. Ik vraag mij ook af of dit op de draf- en renbaan kan. Het 

volgende punt is kunst. Is het mogelijk om kunst, die het op dit moment moeilijk hebben, 

een plek te geven met bijvoorbeeld een culturele plek voor muziek, dans, toneel of circus in 

of bij de oude tribune op de draf- en renbaan? Het volgende punt zijn de evenementen. Het 

in goede banen leiden van het toestromend publiek gaat meestal zorgvuldig en het 
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opruimen van de rommel in de omliggende wijken laat te wensen over. Waar is een 

aanspreekpunt naar onder andere de wijkraden met name bedoeld voor verbeteringen? Het 

volgende punt is dat ik graag zou willen zien dat de draf- en renbaan open voor het publiek 

wordt gemaakt, zodat het een multi hotspot kan worden. Het volgende punt is de 

skatebaan, waar sprake van is. Is dit ook te realiseren op de draf- renbaan, zodat een aantal 

talenten hun kunsten kunnen laten zien tijdens een popconcert of festival? Het volgende 

punt is – nu we het toch over skaten hebben – of er in het park meer sportplekken, zoals 

fitness of een openbare boot camp, kunnen komen? Mijn laatste punt is dat ik toch vooral in 

het oog wil houden dat het park bedoeld is om tot rust te komen en om te genieten van 

sport en natuur, zoals het ooit voor ogen lag bij de bedenkers en schenkers van het park. 

01:10:22 
Voorzitter: Fijn. Dank u wel, meneer Sietsma. Dat was een heldere opsomming, waar we ons 

voordeel mee kunnen doen. Ik zie dat de heer Van Kesteren een hand heeft opgestoken, een 

vraag dus. 

01:10:35 
De heer Van Kesteren: Ja, Voorzitter, de inspreker noemt heel veel sportopties. Past dan in 

uw sportopties ook de drafsport? 

01:10:50 
De heer Sietsma: Zoals ik het vanavond heb gehoord, dat er een oplossing gemaakt kan 

worden met behoud van de sintelbaan, lijkt het mij dat de draf- en rensport daar een hele 

goede invulling in kan krijgen. Mits dat mobiel af te handelen valt en er toch een alternatief 

bedacht wordt, zoals ik vanavond heb gehoord. Jazeker. 

01:11:20 
Voorzitter: Fijn, dank u wel. Ik zie ook dat de heer Jim Lo-A-Njoe nog een vraag aan u wil 

stellen. 

01:11:29 
De heer Lo-A-Njoe: Ja, een korte vraag. Dank voor het inspreken. Naast bedenkingen brengt 

u ook een aantal sportieve ideeën in. Hartstikke mooi. U had ook een idee, maar dat ging 

voor mij net even iets te snel over ... Ik heb in ieder geval circus begrepen en nog een aantal 

andere activiteiten voor de tribune van de drafbaan. Kunt u daar iets meer over vertellen? 

01:11:50 
De heer Sietsma: Ja, de draf- renbaan lijkt mij bij uitstek een hele goede plek om een multi 

hotspot van te maken, dus dat daar meerdere activiteiten gedaan kunnen worden bij het 

openstellen van de draf- en renbaan. Dat kleine lokale talenten op het gebied van kunst, 

muziek, circus en toneel ook een plek in het Stadspark kunnen krijgen. 

01:12:26 
De heer Lo-A-Njoe: Mooi idee, dank u wel. 

01:12:29 

Voorzitter: Fijn. Dank u wel. Ik zie verder dat er niemand meer vragen voor u heeft. Ik dank u 

voor uw inbreng, meneer Sietsma. Dan wil ik nu graag het woord geef aan mevrouw Van der 

Meulen. 
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01:12:55 

Voorzitter: Mevrouw Van der Meulen? 

01:12:55 
Mevrouw Van der Meulen: Ja, hallo, goedenavond. Sorry. Beste raadsleden van de gemeente 

Groningen, mijn naam is Manon van der Meulen. Ik woon in de Grunobuurt aan het 

Stadspark. Voor u ligt een plan om het Stadspark tot evenemententerrein te maken. Ja, u 

hoort het goed; de naam van het raadsvoorstel is 'Evenemententerrein Stadspark' Het 

Stadspark is een park en een park is geen evenemententerrein. Er zijn plannen voor een 

openluchtbioscoop in het Stadspark waar 800 bezoekers naar een film kunnen kijken van 

donderdag tot en met zondag, een half uur na zonsondergang en van april tot en met 

september. Dat betekent veel licht en veel geluid na half elf 's avonds en dat betekent 

verstoring van bioritme van omwonenden, dieren en de natuur. We hebben in Groningen 

net Forum opgetuigd. Daar is al een openluchtbioscoop. Laat het park alsjeblieft met rust. 

Ook is er een skatepark tegenover de ingang van de drafbaan gepland, net op dat stukje 

groen, waar nu net de meest bijzondere paddenstoelen groeien. Geef de skaters een plek op 

de drafbaan. Dan Rapalje, het Keltisch muziekfestival van meerdere dagen, dat op de 

zonneweide in het Stadspark moet plaatsvinden. Tussen de 5.000 en 8.000 bezoekers plus 

twee dagen livemuziek. Het college moffelt dit meerdaagse festival weg op de zonneweide 

en dit onder het mom van 'kleinschalig en geluidsarm' en daarom kan het op de zonneweide 

in het Stadspark plaatsvinden. Beste gemeenteraadsleden, laat u niet voor de gek houden. 

Rapalje is niet kleinschalig en niet geluidsarm. Mijn zorg, en die van meerdere omwonenden 

met mij, is dat Rapalje als precedent gaat werken voor zogenaamde kleinschalige en 

geluidsarme evenementen die wel voor overlast zorgen, zonder dat ze als geluidsdagen 

worden aangemerkt, waardoor er nog meer overlast komt. Dit college laat de drafbaan 

ombouwen tot een evenemententerrein voor een slordige 1,6 miljoen. Programmeer daar 

dan ook alle evenementen met versterkt geluid, want waar bouw je anders een 

evenemententerrein voor? Als er een evenement is op de drafbaan betekent dat zo een 

twaalf uur herrie aan het hoofd. Als omwonende kun je niet op je balkon zitten, binnen heb 

je ook last van geluidsoverlast. Je raakte geïrriteerd, gespannen, krijgt een kort lontje en je 

slaapt erg slecht. Kortom je bioritme verstoord en je kunt je rust niet pakken na een drukke 

dag. Dan is de leefkwaliteit ver te zoeken. Wat pijnlijk is, is dat de omwonenden nergens in 

de plannen en promotiefilmpjes worden genoemd. Het beperken van de overlast voor 

omwonenden, door minimaal twaalf keer per jaar een groot muziekevenement, is blijkbaar 

geen prioriteit voor dit college. Sterker nog, ook in het Stadspark zelf worden straks 

evenementen gepland, zoals Rapalje en openluchtbioscopp en wie weet wat al niet meer. 

Echt een schande hoe dit college het cultureel erfgoed van Groningen, zoals de drafbaan en 

het Stadspark, verkwanseld. Gemeenteraadsleden, ik vraag u om het Stadspark in ere te 

houden. Het is een park voor alle stadjers geschonken door Jan Evert Scholten. Het is een 

park waar velen wandelen en genieten van de rust en de natuur in een steeds drukker 

wordende stad. Roep het college een halt toe en laat het Stadspark niet verkwanselen tot 

evenemententerrein. Een park is geen verdienmodel. Tot zover mijn bijdrage. Dank u wel, 

voor uw aandacht. 

01:16:34 
Voorzitter: Fijn, dank u wel. Ik zie dat u nog een vraag heeft van de heer Sijbolts. 
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01:16:41 

De heer Sijbolts: Ja, dank. Dank ook aan mevrouw Van der Meulen voor haar heldere 

verhaal. Nu zit ik al heel lang in de raad en hebben wij het vroeger wel eens gehad over het 

evenementenbeleid 'Feesten in Balans'. Daar zijn toen ook andere geluidsnormen 

vastgesteld en daar is heel veel discussie over geweest. Ik kon de vraag net bij mevrouw Van 

der Wilk niet stellen, maar ik stel deze graag aan u. Er is al zo vaak gesproken over het 

Stadspark, over evenementen op de drafbaan, over evenementen op de zonneweide van het 

Stadspark en op andere locaties. Ik kan me voorstellen dat je als omwonenden op een 

gegeven moment niet meer gaat klagen. Of klagen? Je meldt op een gegeven moment 

misschien geen overlast meer, omdat je zoiets hebt van heeft dat nog wel zin? Geldt dat 

voor u ook? Kent u ook buurtgenoten voor wie dat geldt? In dat kader ben ik ook wel 

benieuwd – want die klachten zijn bij mij bekend, maar zullen bij de gemeente ook wel 

bekend zijn of dat gevoel dat leeft – hoe zijn jullie in aanloop naar dit conceptvoorstel 

benaderd en hoe zijn de gesprekken geweest? Zijn er überhaupt gesprekken geweest? 

01:17:48 
Mevrouw Van der Meulen: Ik spreek hier op persoonlijke titel, dus ... Wat ik weet, ik heb van 

omwonenden gehoord, die weleens hebben geklaagd, dat ze konden bellen naar een 

telefoonnummer, maar dat telefoonnummer was niet bereikbaar. Die klacht, die kwam dus 

helemaal niet aan. Zelf heb ik ook meerdere keren geklaagd over geluidsoverlast. Wat was 

uw vraag verder? 

01:18:18 
De heer Sijbolts: Hoe zijn jullie als omwonenden betrokken in aanloop naar het voorstel wat 

nu aan uw raad gepresenteerd worden? 

01:18:25 
Mevrouw Van der Meulen: We konden een tijdje geleden meedenken. We kregen een brief 

over en konden meedenken over hoe groen we de evenementen op de drafbaan konden 

maken of hoe we van de drafbaan een groen evenemententerrein konden maken. In mijn 

optiek bestaat een groen evenemententerrein niet. Ja, we konden meedenken over de 

plastic bekertjes en dat soort dingetjes. Hoe we water konden besparen et cetera. Dat is wat 

ik als omwonende heb meegekregen om mee te denken. 

01:18:58 
De heer Sijbolts: Daaruit maak ik op dat u niet voldoende ruimte hebt gekregen op uw 

zorgen te kunnen uiten. 

01:19:03 

Mevrouw Van der Meulen: Nee, zeker niet. Nee, van echte inspraak is ook geen sprake. 

01:19:12 
Voorzitter: Dank u wel. Ik zie dat er nog een paar mensen zijn die wat vragen willen stellen. 

Ik geef eerst even het woord aan de René Bolle van het CDA. 

01:19:22 
De heer Bolle: Ja, dank u wel en dank u wel mevrouw Van der Meulen. Het plan is om in 

ieder geval een heleboel te investeren, om er een nog beter geoutilleerd en groen 

evenemententerrein van te maken. Stel nu dat het aantal geluidsdagen of het aantal dagen 
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dat daar evenementen gehouden zouden mogen worden, minder zou zijn dan twaalf, dus ik 

zeg maar wat, zes bijvoorbeeld. Zo dat u helpen of heeft dat eigenlijk nog steeds geen zin? 

01:19:51 
Mevrouw Van der Meulen: Nee, dat zou heel erg helpen en het zou ook heel eerlijk zijn, als 

de evenementen verspreid worden over meerdere locaties in de stad, bijvoorbeeld in het 

noorden van de stad en in het zuiden – ja, ik weet het niet, misschien heb ik het mis hoor – 

daar vinden geen evenementen plaats. Er moet een eerlijke spreiding zijn en dat niet alles 

op het bordje van de omwonenden van het Stadspark en de drafbaan terechtkomt. Zes zou 

ik heel erg billijk vinden, ja. Goed idee! 

01:20:23 
Voorzitter: Fijn. Dank u wel. Ik zie ook dat de heer Boter van de VVD nog een vraag wil 

stellen. 

01:20:32 
De heer Boter: Ja, het is een beetje een vervolgvraag op de vraag van meneer Sijbolts, omdat 

mevrouw Van der Meulen ingaat op de participatie en dat ze over de plastic bekertjes nog 

wat mag zeggen. Nu is plastic volgens mij niet heel groen, maar dat terzijde. Wat voor vorm 

van participatie of inspraak zou dan wel acceptabel zijn geweest? Dan is de vraag aan 

mevrouw Van der Meulen: wat had u acceptabel vonden om wel over mee te spreken, even 

los van de uitkomst die dat had gehad? 

01:21:03 

Mevrouw Van der Meulen: Er had gewoon een eerlijk ... Er hadden meerdere buurtbewoners 

in een klankbordgroep gemoeten die konden meedenken, meepraten en beslissen over wat 

er met de drafbaan gebeurt, maar ook met het Stadspark. Nu was er ook een 

klankbordgroep – ik heb daar zelf aan deelgenomen – maar dat stelde echt niet veel voor. 

Dat waren met name gemeenteambtenaren. Het was de helft gemeenteambtenaren en de 

helft stakeholders. Er waren geen echte omwonenden die daar aan deelnamen. Ik voelde mij 

in ieder geval zeer zeker niet gehoord. Ik zat er namens de Wijkraad Grunobuurt, maar dat 

was niets. Wat de heer Brokken vertelde, over hoe dat in Nijmegen ging, klonk mij goed in 

de oren. Daar hadden de bewoners echt inspraak gehad, dus ja - 

01:22:01 
De heer Boter: Helder antwoord. 

01:22:03 
Mevrouw Van der Meulen: Ja. 

01:22:03 
De heer Boter: Ja, dat is helder. Dank. 

01:22:05 
Mevrouw Van der Meulen: Ja, ook bedankt. 

01:22:07 
Voorzitter: Er komt nog een laatste vraag voor u, van de heer Brandsema van de 

ChristenUnie. 
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01:22:13 

De heer Brandsema: Ja, dank u wel, Voorzitter. Ook dank aan mevrouw Van der Meulen en 

ook aan alle anderen die tot nu toe hebben ingesproken. Ik heb een vraag, u noemt ook 

bijvoorbeeld het idee van de openluchtbioscoop en ik kreeg de indruk – maar dat kan ik fout 

hebben, vandaar de vraag – alsof u het idee heeft dat het een idee is vanuit de gemeente en 

dat het ook al vast staat dat die openluchtbioscoop er komt. Heb ik dat goed of bedoelde u 

dat niet? 

01:22:41 
Mevrouw Van der Meulen: Min of meer, ja. Die openluchtbioscoop die was, begreep ik, 

eerder ook gepland op de drafbaan, maar ik geloof dat de ondernemer die de 

openluchtbioscoop daar wil neerzetten en wil faciliteren, gelobbyd heeft om een plek te 

krijgen in het Stadspark. Toen dacht ik: hé, op Forum hebben we dat net opgetuigd, daar is 

een openluchtbioscoop. Waarom kijken we niet eerst eens hoe dat bevalt en hoe dat gaat? 

Dat is door corona natuurlijk nog niet goed naar voren gekomen. Een openluchtbioscoop in 

het Stadspark? Nee, dat moet echt niet kunnen. Het is een park, er zijn dieren. Daar moet 

rust. Ga naar de drafbaan, als het zo nodig moet een openluchtbioscoop, want zoals ik al zeg 

op het Forum is ook een openluchtbioscoop en dat is ook een schitterende locatie. 

01:23:37 
De heer Brandsema: Ja, helder. Zoals ik de stukken gelezen heb, is dat er een 

initaitiefnemer/ondernemer is die zegt: ik heb een idee voor een openluchtbioscoop. Het is 

volgens mij niet iets wat het college zelf heeft bedacht, wat daar zou moeten komen. Het is 

niet iets wat al vaststaat dat in het Stadspark gaat komen, dus misschien - 

01:23:55 

Mevrouw Van der Meulen: Sorry, dat ik u onderbreek, maar het lijkt wel aardig in kannen en 

kruiken. Er is ook al een website met de Stadspark Cinema en als je een like geeft ... Des te 

meer likes hij dan krijgt, hoe meer zeker het zal zijn dat die bioscoop daar komt. Dat verrast 

mij en dat bevreemdt mij en ik word daar niet blij van, moet ik zeggen. Dan lijkt het al 

behoorlijk in kannen en kruiken. 

01:24:21 
De heer Brandsema: Oké, voor het andere moet u mij misschien corrigeren, maar het beeld 

dat ik heb is dat het gewoon een initiatiefnemer is die het ingelegd heeft en wij als raad gaan 

er uiteindelijk over wat er definitief wel en niet gaat komen in het Stadspark. 

01:24:31 
Voorzitter: Meneer Brandsema, ik wil het graag even wat kort houden, want anders komen 

we niet voor middernacht thuis. Ik wil mevrouw Van der Meulen heel hartelijk bedanken 

voor haar inbreng en wat ze allemaal losgemaakt heeft. Dan wil ik graag naar de volgende 

inspreker gaan dat is mevrouw Wijnberg. 

01:24:52 
Mevrouw Wijnberg: Ja, hoort u mij? 

01:24:57 
Voorzitter: Ja, ik hoor en zie u. 
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01:24:59 

Mevrouw Wijnberg: Oké, bedankt voor het luisteren iedereen. Geachte kijkers, met 

stijgende verbazing volg ik de discussies in uw raad. Het raadsvoorstel Herijking visie 

Stadspark staat vol platitudes en contradicties. Er valt te lezen: "Het doel van B&W is niet 

meer evenementen, maar vooral betere evenementen en groener voor publiek en 

omgeving." Aangezien de tijden van de Kultuurkamer achter ons liggen, stel ik vast dat B&W 

niet over de inhoud van evenementen gaat. De opgestelde wens 'minder dance en meer 

pop' zegt wellicht meer over de smaak van de opsteller van dit stuk. Andre Rieu maakt 

dansmuziek en Tiësto maakt dansmuziek. Zie hier de moeilijkheid. Uw raad staat samen met 

B&W aan de basis van het toetsingskader van vergunningverlening voor evenementen. 

Hierbij mag inhoud geen rol spelen. Honderd decibel Noord Nederlands Orkest is even hard 

als 100 decibil Rammstein. Dat brengt mij verder op het toetsingskader voor 

vergunningverlening. Ik begrijp dat het, onder druk van GroenLinks als grootste partij, met 

name het containerbegrip groen dient te bevatten. Volgend jaar zijn er raadsverkiezingen en 

kunnen de verhoudingen anders liggen. Dit is de realiteit. Eén ieder met een groen plan kan 

een evenement organiseren, los van de inhoud. Ik lees: "Door meer diversiteit aan 

optredens, minder dance meer pop, moet de belasting op de omgeving afnemen." Ook hier 

wordt het woordje diversiteit gebezigd als wonderolie voor vraagstukken, waar een 

fundamentele afweging over gemaakt dient te worden. Ongeacht welk evenement er 

plaatsvindt, het gaat over aantallen bezoekers. Alsof 50.000 bezoekers van een dance-event 

een andere impact hebben dan 50.000 bezoekers die voor Guns N' Roses langskomen. B&W 

maakt dit onderscheid wel, maar op basis waarvan? Zijn hier onderliggende rapportages 

over? De fundamentele vraag die uw raad moet beantwoorden is: past het organiseren van 

mega-evenementen binnen onze visie op het Stadspark en drafbaan? Als het Stadspark met 

de drafbaan de groene long van de stad zijn, past er feitelijk maar één oplossing. Bomen 

planten voor een droombos met leuke bankjes en zitjes; een recreatief bos voor alle 

stadjers. Grote evenementen leiden tot grote verkeersstromen ter land, ter zee en in de 

lucht, maar vooral in mijn buurt. Kortom het leidt tot massa's mensen op de been. De 

gemeente verdient geld hieraan. Buurtbewoners krijgen als dank voor aangenaam verpozen 

de schillen en de dozen. Mijn conclusie en uw opdracht: indien u kiest voor een mega-

evenementenlocatie, doe dit niet onder de noemer groen, biodivers inclusief, 

klimaatneutraal of andere modewoorden van de dag. Wees eerlijk en zeg waar het op staat: 

een mega-evenementenlocatie op het terrein van de drafbaan is wel goed voor de economie 

en de reputatie van onze stad, maar dit heeft niets met groen of diversiteit te maken. Mijn 

verzoek en uitdaging aan u, wees eerlijk naar ons en zorg dat voor omwonenden de overlast 

beperkt wordt. Hartelijk dank. 

01:28:21 
Voorzitter: Fijn. Dank u wel. Ik zie, mevrouw Wijnbergen, dat u een vraag heeft van mevrouw 

Nieuwenhout van GroenLinks. 

01:28:36 
Mevrouw Nieuwenhout: Ja, hartelijk dank. Ja, ik voel me toch geroepen om hierop te 

reageren, vooral over de vraag: wat is groen nu eigenlijk? U heeft helemaal gelijk. Groen en 

ook duurzaamheid zijn inmiddels vage begrippen geworden die heel veel verschillende 

dingen in zich houden. Ik vraag me af, ik begrijp uit uw woorden dat u in ieder geval tegen 
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mega-evenementen bent, maar bent u ook tegen het vergroenen van bijvoorbeeld de 

energievoorziening van evenementen en het verminderen van de hoeveelheid 

rijbewegingen voor het opbouwen van de evenementen? Bent u tegen groene evenementen 

of is het eigenlijk vooral mega-evenementen, waar u tegen bent? 

01:29:18 
Mevrouw Wijnberg: Het is een vraag die ik niet echt kan beantwoorden, want jullie willen 

heel veel evenementen en dat is niet groen, dus het is een contradictio in terminis. Het kan 

gewoon niet. Je kan daar niet ... natuurlijk als jullie allemaal beslissen om groene stroom 

daarnaartoe te laten gaan, dan noemen jullie dat groen. Dat is een grote leugen, dat is niet 

zo. Jullie willen daar een groot pretpark van maken en alle beweging daarnaartoe is niet 

groen. Volgens mij, moet je terug naar de basis van wat is groen in waar GroenLinks voor 

staat, want dit kan niet. Dat je dus al die mensen naar het park laat komen en dat je in een 

stuk schrijft, we gaan groene stroom en we gaan wat zonnepanelen daar neerzetten en dat 

je het dan groen noemt. Ja, ik ben blij dat u antwoord. Ik stel dat op prijs, maar wat jullie 

voorstellen wat gaat gebeuren in het Stadspark is niet groen. Groen is dat je het park laat 

zoals het is en misschien wat doet aan het behouden van de rust in het park. 

01:30:32 
Mevrouw Nieuwenhout: Mag ik daar nog even heel even kort reageren? 

01:30:35 
Voorzitter: Wil je daar nog even kort op reageren? 

01:30:38 
Mevrouw Nieuwenhout: Ja, ik zou nog even graag willen reageren op de bezoekersstromen, 

want dat is inderdaad ook een groot onderdeel van de impact van evenementen. Daarom 

vind ik het juist heel belangrijk dat juist deze locatie voor grote evenementen gebruikt 

wordt, zodat bezoekers worden aangemoedigd of misschien zelfs gedwongen om niet met 

de auto naar een evenement te komen, maar met de trein en vervolgens voor het laatste 

stukje de benenwagen te pakken om naar een evenement komen. 

01:31:08 
Mevrouw Wijnberg: Hoe denkt u dat ze daar komen? Ze komen daar via de lucht, via de 

trein. Mensen komen toch niet uit Amsterdam lopen. Ze komen met de auto. Het gaat over 

geld. De stad wil geld verdienen. Wees eerlijk erover. De stad en de economie bloeit, als er 

een evenement is, maar het park gaat kapot. Dat vinden wij allemaal, iedereen die inspreekt 

vanavond, dat de drafsport en het park kapot gemaakt worden. Jullie stellen allemaal 

prachtige woorden, die echt niets betekenen. Sorry, dank voor het luisteren, maar ik ben het 

helemaal niet met u eens. 

01:31:49 
Voorzitter: Mevrouw Wijnberg, u heeft nog een vraag van mevrouw De Wrede van de Partij 

voor de Dieren. 

01:31:59 
Mevrouw De Wrede: Ja, dank u wel, Voorzitter. Mevrouw Wijnberg, u stelt dat de stad geld 

verdient aan de evenementen. Op wat voor manier bedoelt u dat precies? Bedoelt u dan de 

de extra bezoekers die bij de horeca over de vloer komen? 
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01:32:16 

Mevrouw Wijnberg: Ja, ik heb met mensen gesproken die er geld aan verdienen. Het is niet 

iets wat ik zelf verzin. Ik bedoel, ik ken twee hoteleigenaars en ze zitten dan vol. Mensen 

komen niet alleen voor het evenement. Ze komen drie dagen daarvoor, drie dagen daarna 

en daartussen is het evenementen, dus ze verdienen heel veel geld. De horeca verdient 

alles. De horecamensen zijn dolblij. Ik ben niet tegen evenementen, maar wel in het 

Stadspark. 

01:32:45 
Mevrouw De Wrede: Ja. 

01:32:46 
Mevrouw Wijnberg: Alle horeca, iedereen verdient er aan. 

01:32:50 
Mevrouw De Wrede: Ja, dank u wel. 

01:32:51 
Voorzitter: Fijn, dank u wel. Dan heb ik nog een vraag van de heer Van Kesteren. 

01:33:03 

De heer Van Kesteren: Ja, Voorzitter. Ik zou de inspreekster willen vragen of de herijking 

Stadspark ook past in de populistische slogan van het college: Groen, Gelukkig en Gezond? 

De tweede vraag is: hoe staat u tegenover de drafsport in het Stadspark? 

01:33:25 

Mevrouw Wijnberg: Ik begin bij het laatste. Ik vind het ongelooflijk dat een wethouder van 

Sport een hele sport wegvaagt. Ik vind dat de drafsport überhaupt moet blijven. Eigenlijk dat 

het moet blijven, zoals het is. Als het niet anders kan, dan hebben ze Drafsport 2.0 zelf 

creatief bedacht. Pak dan aan. Het is toch een schande dat de drafsport gaat verdwijnen uit 

Groningen. De eerste vraag snapte ik niet zo goed. 

01:34:02 

De heer Van Kesteren: Vindt u de herijking van het Stadspark, die het gemeentebestuur 

voorstelt, passen in de populistische slogan van dit groene college: Groen, Gelukkig en 

Gezond? Dat is waar ze het steeds over hebben. Waarom niet? 

01:34:21 
Mevrouw Wijnberg: Omdat het groen wordt weggenomen. We zien toch nu met corona dat 

het park wordt gebruikt om te ontspannen. Ja, wat ik nu zie in het park is dat mensen in het 

laatste jaar echt genoten hebben van de natuur en dat gaat straks allemaal kapot. 

01:34:44 
Voorzitter: Fijn, dank u wel. Ik denk dat wij een uitgebreide inleiding van u hebben gehad 

met nog een aantal vragen als gevolg. Dank voor uw inbreng. Dan wil ik nu gaan naar 

mevrouw Peterson. 

01:35:09 
Mevrouw Peterson: Goedenavond raadsleden. De gemeente wil in het Stadspark alles 

mogelijk maken, zodat het park een avonturenpark vol belevenissen wordt en het publiek 

veel stimulerende prikkels krijgt. Rust en prikkels verdragen elkaar echter niet. Het Stadspark 

is nu de ideale prikkelarme plek voor alle stadjers. Rust is een schaars goed aan het worden. 
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Dara moet je zuinig op zijn. Publiekstrekkers als een bioscoop of een strand zullen die rust 

verstoren. De oplossing van de gemeente door het park in zones te verdelen functioneert 

alleen op de tekentafel. Niet in het echt. Herrie uit de drukke zone is ook hoorbaar in de 

stille zone. In plaats van dat hele mozaïek aan mogelijkheden, waar niemand meer wijs uit 

kan worden, willen wij dat de gemeente duidelijk kiest voor een motto. Dan niet het motto 

'Groen, Gelukkig en Gezond', want dat zegt niets, maar wel het motto: 'Rust in het park, 

reuring op de drafbaan'. Dat schept duidelijkheid. Alles wat is gericht op de natuur, rust en in 

kleine groepjes recreëren dat is geschikt voor het Stadspark. Alles wat reuring met zich 

meebrengt of activiteiten voor grote groepen dat moet naar de drafbaan, want daar is de 

capaciteit om met de negatieve effecten van dat grote publiek om te gaan. Dan wordt de 

drafbaan zinvol benut en blijft het Stadspark zelfs de plek, waar alle stadjers tot rust kunnen 

komen. Wat die evenementen op de drafbaan betreft, het is een misverstand dat 

omwonenden tegen evenementen zijn. Ze hebben het inderdaad allemaal gezegd, dat hebt 

u gehoord, maar wat ze eigenlijk bedoelen is: we zijn tegen de overlast van die 

evenementen. Die overlast is aanzienlijk. Er liggen vijf woonwijken rond het Stadspark en op 

het Suikerterrein komt er binnenkort een zesde bij, maar over overlast en omwonenden 

wordt in de plannen niet gesproken. Hoe wil de gemeente de leefbaarheid in de wijken 

rondom het Stadspark garanderen? Ik vind dat er in die plannen ook middelen genoemd 

moeten worden, om overlast tegen te gaan. Bij die middelen is ook een fysieke geluidswal 

een essentiële voorziening en als je daar dan nog zonnepanelen op zet, dan levert het ook 

nog eens groene energie op. In het blog van Stadspark Natuurlijk heb ik dat plan eigenlijk 

een beetje ludiek voorgesteld, maar wij zijn inmiddels benaderd door een bedrijf Grunneger 

Power dat dat een heel goed plan vindt en zich wil inzetten om dat te realiseren in 

samenspraak met omwonenden. Dat zou eens wat zijn. Dan zou er op de drafbaan een 

zonnepark komen, waar omwonenden níet tegen zijn. Als de groene stroom voor 

evenementen ook op de drafbaan zelf wordt opgewekt, dan kun je pas echt spreken van een 

groen evenemententerrein. Ik had begrepen dat iemand van Grunneger Power vanavond 

zou inspreken, maar ik kreeg een mailtje dat ze ziek was geworden, maar zij heeft wel een 

schriftelijke inspraakreactie ingeleverd, naar ik heb begrepen. Voor technische vraagstukken 

kunt u misschien beter daar even naar kijken. Nu, ja, dat was het. Dank u wel voor uw 

aandacht. 

01:38:47 
Voorzitter: Fijn dat u hebt ingesproken, maar u bent er nog niet klaar mee, want er zijn nog 

een paar mensen die vragen aan u willen stellen. De heer Sijbolts van de Stadspartij wil een 

vraag aan u stellen. 

01:38:59 
De heer Sijbolts: Ja, dank Voorzitter. Dank ook aan mevrouw Peterson voor het heldere 

verhaal. Kort, maar krachtig. Maandag heeft u ons ook weer uitgenodigd om wat dieper 

door te spreken. Ik had een vraag, want u bent natuurlijk omwonende en het ging zo straks 

ook al eventjes over komen mensen met de trein of komen mensen met de auto. Als ik naar 

een andere stad zou gaan, dan zou ik met de auto gaan, denk ik, want dan kan ik na het 

concert ook nog naar huis. Dat lukt met het openbaar vervoer vaak niet zo makkelijk - 

01:39:28 
Voorzitter: Meneer Sijbolts, kunt u uw vraag kort stellen? 
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01:39:32 

De heer Sijbolts: Ja. Maakt u zich eventueel ook zorgen dat de tijdszones voor betaald 

parkeren in uw wijken straks gaan worden uitgebreid, want dat loopt nu tot zes uur en 

evenementen zijn meestal later. Ik kan me voorstellen dat dat ook iets is, waar jullie niet 

voor zullen zijn. 

01:39:48 
Mevrouw Peterson: Daar heb ik nooit zo bij stilgestaan dat dat een probleem is. Tot dusverre 

is het wel zo dat wij altijd weg zijn, als er evenementen zijn. Ja, je bezoek komt vaak op 

zondag, dus het zou wel vervelend zijn als het ook op zondag werd ingevoerd, want dan zit je 

toch met een probleem. Ik vind het inderdaad lullig – sorry, voor het woord – voor mijn 

bezoek. 

01:40:21 

Voorzitter: Fijn, dank u wel. Ceciel Nieuwenhout van Groenlinks heeft ook nog een vraag 

voor u. 

01:40:27 
Mevrouw Nieuwenhout: Ja, hartelijk dank. De vraag die ik heb, gaat over de geluidswal, want 

hernieuwbare energie waar alle buurtbewoners voor zijn dat klinkt mij uiteraard als muziek 

in de oren. De vraag die ik heb is ten eerste: waar zou die geluidswal dan komen, want 

inderdaad aan alle kanten van het Stadspark zijn woonwijken eromheen? Komt er dan overal 

een wal omheen, of alleen een speciaal deel? Ik vroeg me ook af en heeft u ook een idee van 

de reacties van de omwonenden van de verschillende buurten over deze specifieke 

geluidswal? 

01:41:04 
Mevrouw Peterson: Nu, dit idee is nog maar een paar dagen oud, kan u vertellen, dus zo heel 

veel hebben we er nog niet over kunnen nadenken. Degene die ik sprak van Grunneger 

Power en daarvoor was er contact met een ander bedrijf ... Zij hebben daar dus heel goed 

naar gekeken en ze zeiden: het is in principe mogelijk, maar je moet er wel met een 

geluidstechnicus naar kijken wat wel en niet mogelijk is. U begrijpt, met de overlast die wij 

hebben, dat alle vormen van geluidsbeperking door ons verwelkomd worden. U vroeg ook 

hoe de andere omwonenden dachten over de zonnepanelen? Was dat ook uw vraag, of 

niet? 

01:41:47 
Mevrouw Nieuwenhout: Meer waar om het park heen die dan zou komen, die geluidswal? 

01:41:52 

Mevrouw Peterson: Ja, goed dat was inderdaad ... daar heb ik dus met Marieke van 

Grunneger Power over gesproken en zij zei, dat moeten we echt met een geluidstechnicus 

oplossen, hoe zo een wal er uit moet komen te zien. Ze had het ook over een oplopend 

talud. Ik ben geen technicus op dat gebied, dus - 

01:42:11 
Voorzitter: Mevrouw Peterson, u heeft net ook al gezegd dat Grunneger Power ook een 

inbreng schriftelijk zou doen. Dat komt bij onze griffie terecht en dat zal ik aan de raadsleden 

door laat sturen. Dan zijn zij op de hoogte en bent u een beetje verlost van al die 
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ingewikkelde technische vragen, denk ik. Dan wil ik nog even het woord geef aan de heer 

Bolle. Hij heeft ook nog een vraag voor u. 

01:42:40 
De heer Bolle: Dat klopt. U geeft aan of tenminste de meeste mensen zijn niet tegen 

evenementen, maar tegen overlast. Dat is een mooie quote, denk ik. U zegt ook, er moeten 

middelen bij in dat plan. Heeft u dat ook aangegeven bij de gemeente? Zo ja, wat was dan 

de reactie daarop? 

01:43:05 
Mevrouw Peterson: Ja, we hebben dat verschillende malen ... Ja, ik ben al heel lang met de 

gemeente in gesprek als bewoner en er is al heel vaak over gezegd, kunnen jullie niet wat 

meer doen aan dit of dat. Altijd was het antwoord: nee, dat is te duur. Als ik nu naar de 

plannen kijk, de business case was 1,5 miljoen of 1,45 miljoen en wat er nu is, is 1,6 miljoen. 

Nu, daar is niet heel veel geld bijgekomen en als ik mag raden dan denk ik dat dat niet naar 

geluidsbeperking of overlastbeperking gaat. Het is te duur, dat wordt er gezegd. Ik denk dan 

echter, ja, dan moet je dat maar begroten, want het hoort erbij, je kunt je bewoners die 

overlast niet aandoen. 

01:43:53 
Voorzitter: Dank u wel, mevrouw Peterson. Dank voor uw inbreng en voor alle vragen die u 

moest beantwoorden. Ik ga nu naar mevrouw Pleij die namens de Boomwachters Groningen 

hier het woord zal voeren. 

01:44:09 
Mevrouw Pleij: Goedenavond allemaal, kunt u mij horen? 

01:44:14 

Voorzitter: Ja, hoor. We horen en zien u goed. 

01:44:17 
Mevrouw Pleij: Mooi. Op onze acht pagina's tellende zienswijze met zorgen en vragen 

ontvingen wij als antwoord dat men niet kon ingaan op specifieke vragen, omdat de visie 

'Stadspark, park voor de stad' een visie op hoofdlijnen is. Een stuk op hoofdlijnen dat geen 

ruimte geeft voor lastige vragen, maar wel ruimte biedt aan handige ondernemers, zo blijkt. 

RTV Noord berichtte op 6 mei jongstleden dat wethouder Van der Schaaf al in gesprek is met 

zo een ondernemer die in het park graag een openluchtbioscoop voor 800 personen wil 

exploiteren, het liefst veertig keer per jaar. Over bijkomende lichtvervuiling en daarmee 

gepaard gaande schade voor dieren wordt niet gerept. De toekomstvisie voor het Stadspark 

is doorspekt met woorden als natuurwaarden, biodiversiteit, de groene long en ademt veel 

respect voor de natuur. Helaas blijken dit wederom holle frasen. Wij vragen ons dan ook af 

in hoeverre deze wethouder van plan is om de natuur en de biodiversiteit in het park 

daadwerkelijk te herstellen en naar een hoger plan wil tillen. In deze casus is het ook pijnlijk 

om te zien hoe de wethouder van Groen en Klimaatadaptatie invulling geeft aan haar 

portefeuille. Babbelend over duurzame evenementen gaat zij de dialoog uit de weg met 

natuur- en boomorganisaties die wel opkomen voor flora, fauna en biodiversiteit. Voor uw 

begrip, een boom is ongeveer vanaf haar twintigste levensjaar pas interessant voor 

biodiversiteit. Het gezeur van bomenclubs over behoud van bestaande volwassen bomen, 

ook in het Stadspark is dus meer dan terecht. Boomwachters Groningen vreest dan ook het 
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voorgenomen intensievere beheer van groen en houtopstand in het Stadspark. Triest feit is 

dat het Stadspark een Noorderplantsoen 2.0 wordt; adviezen van de parkcommissie worden 

nauwelijks opgevolgd, met als gevolg dat het parkje inmiddels ten prooi is gevallen aan een 

commercieel festival in de zomer en massarecreatie van studenten, waardoor gezinnen 

moeten wijken. Dit plantsoen gaat bij een warme dag gebukt onder beatboxgeluid, 

barbecuerook, pizzakoeriers en achterblijvende bierdoppen en peuken. Hoe gaat dit straks 

in het Stadspark? Is het dan toch niet handiger om grote evenementen op een verlaten 

fabrieksterrein te houden, wat je na afloop met een hogedrukmachine schoon kunt spuiten? 

Boomwachter Groningen vraagt de raad met klem om dit proces kritisch te volgen en erop 

toe te zien dat het college de zorgen van inwoners, omwonenden en natuurorganisaties 

serieus neemt en dat zij het historische park beschermd. Ons bekruipt namelijk het gevoel 

dat alles, al dan niet in hoofdlijnen, al in kannen en kruiken is. De toegangswegen naar en 

door het park, de toezeggingen aan derden met betrekking tot evenementen, het 

stadsstrand, de bioscoop, horecagelegenheden en ga zo maar door. Laat deze 

inspraakrondes en onderzoeken geen wassen neus zijn. Houd niets achter en houd ons niet 

voor de gek. Sterker nog, houd de kiezer niet voor de gek en daarmee richt ik mij met name 

op GroenLinks. Het aanleggen van geveltuintjes, bijenlintjen en het planten van 1000 

boompjes draagt minimaal bij aan uw doelen ten aanzien van klimaatadaptatie en 

vermindering van CO2. Stop het opschalen en start met afschalen. Consuminder in plaats 

van consumeer. Opereer kleinschalig in plaats van mega. De coronacrisis heeft ons laten zien 

hoe het ook kan. Blijf af van de groene parel van de stad; ons Stadspark. Dank u wel. 

01:48:36 
Voorzitter: Dank u wel. U heeft ruimschoots gebruikgemaakt van de tijd, maar ik zal even 

kijken of er nog vragen zijn. Ik zie dat mevrouw Nieuwenhout van GroenLinks nog een vraag 

aan u heeft. 

01:48:50 
Mevrouw Nieuwenhout: Ja, er werd zo een direct appel gedaan op GroenLinks dat ik toch de 

noodzaak voelde om even te reageren. Het idee van het Stadspark is dat er nu een zonering 

komt, waarbij echt de belangrijkste ecologie, zoals de Heemtuin en de amfibieën die daar 

leven, juist meer rust krijgen. Een ander stuk in de zonering wordt gebruikt, waar meer de 

evenementen en de reuring zich kunnen focussen. Ziet u wel heil in een zonering van het 

Stadspark? 

01:49:30 

Mevrouw Pleij: Nee, daar zien wij helemaal niets in. Daar kan ik ook heel kort over zijn. De 

natuur laat zich niet versnipperen. De natuur laat zich niet in zones inrichten. Wat de 

afgelopen tientallen jaren al gebeurd is met het Stadspark is dat het natuurlijk relatief al veel 

kleiner is geworden. Het is ombouwd door allerlei woonwijken en de stad rukt op richting 

het Stadspark. Ik denk dat we het park verder met rust moeten laten om daar de natuur nog 

haar kans te kunnen laten gaan, dus afblijven. 

01:50:09 
Voorzitter: Fijn. Dank u wel. Dat was een duidelijk appel. Ik zie dat er verder geen vragen 

meer aan u zijn. Ik dank u voor uw inbreng. Ik wil nu graag naar de heer Somsen. 



29 
 

01:50:33 

Voorzitter: Meneer Somson, misschien is hij er en kan hij zich later nog melden. Dan ga ik nu 

eerst naar de heer Tweeboom. 

01:50:46 

Voorzitter: Meneer Tweeboom? Ja, ik moet eerlijk toegeven dat dit natuurlijk een lange 

sessie is en misschien haken mensen eerder af dan we hoopten. Dan ga ik even kijken of 

mevrouw Janssen er is. Mevrouw Janssen. 

01:51:11 
Mevrouw Janssen: Ja, goedenavond allemaal. Ik was van plan om even goed te luisteren 

naar wat er gezegd zou worden. Wat ik nog niet heb gehoord is de toegangsweg van het 

station naar het Stadspark. Daar maak ik me ernstig zorgen over. Normaal loop ik altijd elke 

dag het Stadspark in, omdat ik op de Parkweg woon. Waar ik heel erg tegen op zie is: 

wanneer er twaalf concerten, zoals over gesproken is, in het Stadspark zullen komen, dan 

heb je dus twaalf keer 50.000 mensen voor je huis langs. De auto's moeten weg en het is 

voor een groot deel niet meer toegankelijk om daar te wandelen. Ik vraag me af of daar ook 

aan gedacht is? Voor mij is het park inderdaad echt een heerlijke rustplek. Natuur en rust en 

wat je nu ook ziet is eigen creativiteit. Er zitten mensen, er zitten studenten en zij maken 

hun eigen muziek. Ja, voor mij is het park, zoals ik het graag zie en ik zou het erg vinden, 

wanneer het een attractiepark zou worden. Echter, mijn grote zorg is inderdaad ook de 

verbinding van het station naar het Stadspark. Hoe zien jullie dat? Ik heb wel gehoord dat er 

aardig wat geld in dat stukje park weggestopt gaat worden, maar ik maak me ernstig zorgen 

voor de bewoners. Dat was wat ik even wilde vragen en wilde zeggen. 

01:53:07 

Voorzitter: Fijn dat u ook daarvoor aandacht vraagt en dat we daar goed op letten. Ik zie dat 

de heer Brandsema daar nog een vraag over heeft voor u. 

01:53:19 
De heer Brandsema: Niet zozeer een vraag, alleen even een technisch dingetje. Mevrouw 

Janssen, dank voor uw bijdrage. U geeft aan zorgen te hebben, als er straks twaalf keer per 

jaar vijftigduizend mensen langskomen richting een muziekevenement. Het is een beetje 

technisch, maar een evenement van 50.000 bezoekers dat mag maar 5 keer per jaar 

plaatsvinden in het Stadspark. 

01:53:46 
Mevrouw Janssen: Dat valt dan op zich nog mee. 

01:53:50 

De heer Brandsema: Goed, uw signaal van gaat het allemaal wel goed en wordt het niet te 

druk dat is helder. Dank u wel. 

01:53:59 
Voorzitter: Dank u wel. 

01:54:00 
Mevrouw Janssen: Meer heb ik hier verder niet over te zeggen, alleen ik sluit me aan bij alle 

mensen die graag de rust willen behouden in het Stadspark. 
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01:54:10 

Voorzitter: We hebben u goed gehoord. Dank u wel, mevrouw Janssen. Dan wil ik nu gaan 

naar mevrouw Van der Heijden. 

01:54:22 

Mevrouw Van der Heijden: Goedenavond. Goedenavond beste raadsleden, mijn naam is 

Lisanne van der Heijden en graag wil ik u wat meer vertellen over mijn perspectief hierover. 

01:54:34 
Voorzitter: Mevrouw Van de Heijden? 

01:54:34 
Mevrouw Van der Heijden: Ja. 

01:54:35 

Voorzitter: Mevrouw Van der Heijden, u bent u heel goed te horen, maar we zien u niet. 

01:54:40 
Mevrouw Van der Heijden: Oh, oké. Eén momentje, even kijken. 

01:54:44 

Voorzitter: U heeft uw camera aan? 

01:55:04 
Mevrouw Van der Heijden: Even kijken, kunt u mij nu zien? Sorry, maar ik vind het - 

01:55:10 

Voorzitter: Alleen overdwars. 

01:55:19 

Mevrouw Van der Heijden: Is het nu goed? 

01:55:22 
Voorzitter: Zo wordt het al een stuk beter. Dank je wel. 

01:55:26 
Mevrouw Van der Heijden: Oké, top. Dank u wel. Sinds de pandemie is begonnen, zitten we 

natuurlijk met zijn allen veelal thuis. We werken thuis, we volgen thuis school, we hebben 

vergaderingen via het internet, we zien vrienden en familie minder en we gaan niet meer op 

vakantie. Dit heeft eigenlijk een heel grote impact gehad op de jongeren en zelfs zoveel dat 

82 procent van de jongeren tegen een burnout aanzit. De opvoeding van jongeren is 

natuurlijk heel erg belangrijk. Vandaar dat ik ook vindt dat het Stadspark verbeterd kan 

worden in bepaalde opzichten. We zitten natuurlijk al een tijdje in de vergadering. Ik heb 

heel veel dingen mogen aanhoren [onhoorbaar] Stel dat het allemaal opgelost kan worden, 

als de gemeente en de raadsleden samen met de inwoners constant om tafel zitten, de 

plannen afstemmen, alles goed overwegen, want ik denk dat er wel een oplossing voor kan 

zijn. Ik hoorde juist net ook al dat iemand zei dat er maar vijf keer per jaar vijftigduizend 

bezoekers in het Stadspark mogen komen. Nou, dat valt best wel mee en al helemaal als je 

bedenkt dat er driehonderdvijfenzestig dagen in een jaar zitten. Daarnaast gaat het ook niet 

alleen over de evenementen. Het gaat ook over beter onderhoud, betere ecologie in het 

Stadspark en daarnaast worden natuurlijk de evenementen niet overal in het park 
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uitgevoerd, maar alleen bij de drafbaan. Er blijft dus nog heel veel groen over, waar niet heel 

veel mensen komen, zoals bij een evenement. Dat was wat ik nog wilde delen. 

01:57:18 
Voorzitter: Ik ben blij met uw inbreng en dat u ook opkomt voor jonge mensen. Ik denk dat 

dat ook wel weer een eigen geluid geeft hier. Dank je wel. We hebben hier nog wel een 

vraag van de heer Jim Lo-A-Njoe. 

01:57:36 
De heer Lo-A-Njoe: Ja, dank u wel, Voorzitter. Mevrouw Van der Heijden, Lisanne, bedankt 

voor het inspreken. Ik herken wat u zegt als het gaat over jongeren die het echt mentaal 

heel zwaar hebben. Fijn dat u inspreekt om ook dat geluid te laten horen. Zou u kernachtig 

kunnen weergeven, waar hebben jongeren, ook straks buiten corona, echt behoefte aan als 

het gaat om hun Stadspark? Wat is voor hen dan belangrijk? 

01:58:03 
Mevrouw Van der Heijden: Dan ga ik toch wel een beetje weer over op mijn perspectief, ik 

houd zelf heel veel van in de natuur zijn. In deze tijd vinden we het natuurlijk fijn om met 

vrienden te zijn, alleen kan dat niet en het Stadspark is een heel grote locatie waar, als het 

weer kan [onhoorbaar] Ja, ons oude leven weer een beetje kunnen oppakken. 

01:58:29 

Voorzitter: Mevrouw Van der Heijden, u was niet meer verstaanbaar bij het laatste stuk wat 

u zei. Kunt u dat nog een keer herhalen? 

01:58:36 
Mevrouw Van der Heijden: Oh, vanaf wat? Wat is het laatste wat u heeft gehoord? 

01:58:45 
De heer Lo-A-Njoe: Ik heb het eigenlijk niet gehoord. 

01:58:48 
Voorzitter: Oh, u heeft helemaal niets gehoord. 

01:58:51 
De heer Lo-A-Njoe: Misschien kunt u het antwoord even opnieuw doen? 

01:58:54 
Mevrouw Van der Heijden: Ja, zeker natuurlijk. Ik zal bij de microfoon praten. Ik zei, wat ik 

zelf tenminste fijn vind, is de natuur en in het Stadspark heb je overvloed aan natuur. 

Jongeren willen natuurlijk graag hun vrienden zien, picknicken, bij elkaar zijn. Nu kan dat 

niet, hopelijk zo snel mogelijk kunnen we weer met zijn allen naar buiten; picknicken en van 

de natuur genieten. Hopelijk ook evenementen. Ja, gewoon genieten van het buiten zijn en 

een beetje ons oude leven weer oppakken. Heeft u mij nu goed verstaan? 

01:59:35 
De heer Lo-A-Njoe: Ja, helemaal helder. Dank u wel. 

01:59:37 

Mevrouw Van der Heijden: Oké, gelukkig. 

01:59:38 
De heer Lo-A-Njoe: Bedankt voor uw antwoord. 
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01:59:43 

De heer Lo-A-Njoe: Oké, bedankt. 

01:59:44 
Voorzitter: Dan zie ik verder geen handjes meer en geen vragen meer, dus heel hartelijk 

dank voor je inbreng en voor weer even een ander gezichtspunt. Dan ga ik nu naar mevrouw 

Sterkman. 

01:59:58 
Mevrouw Sterkman: Hoort u mij? 

02:00:01 
Voorzitter: Ik hoor u duidelijk en ik zie u ook. Ga uw gang. 

02:00:05 

Mevrouw Sterkman: Voorzitter, leden van de raad. Van mijn ouders leerde ik niet alles te 

geloven wat op papier staat en dat is iets wat ik u graag meegeef met oog op de visie, want 

daarin staan nogal wat onwaarheden. Omdat u wordt geacht straks een weloverwogen en 

verstandig besluit over deze plannen te nemen, hoop ik dat u niet alleen de visie, maar ook 

de onderliggende stukken doorneemt, zodat u de werkelijke feiten kent. Als u dan toch bezig 

bent, vraagt u dan ook naar het rapport van het ecologisch onderzoek naar de effecten van 

toekomstige topevenementen. In respons - Oh pardon, te luid. Ik weet niet hoe ik dat 

herstel, ik zal zachter praten. In respons op inspraakreacties schrijft de gemeente daarover, 

maar toen ik om inzage vroeg, bleef het stil. Voorzitter, de gemeente sjoemelt niet alleen 

met feiten, maar ook met beelden. Met suggestief woordgebruik wekt ze de indruk dat het 

park onmetelijk groot is en bijna altijd leeg en dat er schier onbegrensde ruimte is voor 

allerlei initiatieven. Zoiets heet framing en dat is een beïnvloedingstechniek. Hier ingezet 

door de gemeente om haar plannen aan ons verkocht te krijgen. Niets eerlijke, feitelijke 

juiste of objectieve informatievoorziening. Tot zover over de verpakking. Dan Voorzitter, wat 

betreft de inhoud heb ik de indruk dat de gemeente het Stadspark helemaal niet als doel op 

zich ziet, maar als middel tot een doel of tot twee doelen. 1. Oplossing van een 

capaciteitsprobleem in het Noorderplantsoen. 2. Redding van het evenementenbeleid op de 

drafbaan. Dat maakt dan in totaal drie punten op de bestuursagenda tegen maar één, 

namelijk het park, op de burgeragenda. Met als gevolg verschillen in uitgangspunten en 

prioriteitstelling. Dat leidt vanzelf tot spraakverwarring en het is dan ook niet waarschijnlijk 

dat wij het bestuur ervan zullen kunnen overtuigen dat ze beter een andere weg inslaat. 

Echter Voorzitter, u kunt dat wel. U kunt erop wijzen dat een probleem in de binnenstad 

vraagt om een oplossing in de binnenstad en dat natuur en rust de kern vormen van het 

Stadspark en dat reuring daarmee conflicteert. Ik heb het nu dus niet over de drafbaan, 

maar over het Stadspark. Het offeren van harmonie ten gunste van tegenstellingen is vast 

een bestuurlijk novum, maar het lijkt me niet dat het er één is, waar je als stad mee op de 

kaart wil komen te staan. Dat wil je wel met het mooiste park van Nederland, maar dat gaat 

er op de voorgestelde manier niet komen, want die manier leidt tot versnippering en 

verrommeling. Samenvattend: de visie is gebaseerd op onwaarheden, is tendentieus en 

heeft een verborgen agenda. Deze kwesties zitten goede besluitvorming in de weg. In mijn 

ogen doet u er goed aan de gemeente terug te sturen naar de tekentafel. Met name de 

partijen met groen in het vaandel roep ik op uit deze tunnel te stappen en een nieuw 
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gezichtspunt te kiezen. Dat is niet alleen goed voor de toekomst van het park, maar ook voor 

die van henzelf. Met dank. 

02:03:36 
Voorzitter: Dank u wel, mevrouw Sterkman. Dat was een helder betoog en ik zie dat u daar 

vragen over heeft van de heer Brandsema van de ChristenUnie. 

02:03:47 
De heer Brandsema: Dank u wel, Voorzitter en mevrouw Sterkman ook dank. Even een 

verhelderende vraag. U heeft het over een verborgen agenda en u noemde ook het 

Noorderplantsoen en de druk die daar op momenten is. Bedoelt u daarmee dat het idee om 

de drukte in de stad – als het gaat om gebruik maken van groene ruimte – wat meer te 

kunnen verspreiden dat u daarvan denkt: ja, dat kun je wel willen, als bestuur, maar daar 

zou je het Stadspark niet bij moeten betrekken. Bedoelt u daarmee ook die verborgen 

agenda of begrijp ik u dan verkeerd? 

02:04:21 
Mevrouw Sterkman: Ja, dat klopt. De verborgen agenda is één ... Wat niet genoemd wordt 

door het bestuur, is dat er wordt beweerd dat het evenementenbeleid op de drafbaan 

überhaupt geen toekomst heeft, als daar niet voor topevenementen wordt gezorgd. Dat is 

iets, dat is aan de raad wel gemeld, maar dat staat verder nergens in deze visie. Het andere 

is: het Noorderplantsoen werd wel genoemd in de eerste herijkte visie. Daar stond, kijk dan 

naar het Noorderplantsoen daar is het zo ... Hoe anders is het Stadspark vergeleken bij het 

Noorderplantsoen en later in de reacties op inspraakreactie schreef de gemeente letterlijk ... 

Ik had het ook over onwaarheden. Eén van de dingen die in reacties ook werd gezegd, is ... 

Negentig procent van de stadjers kennen het park en komen er en de reactie van de 

gemeente daarop is: "Ja, dat kan wel zijn, maar desondanks stroomt het Noorderplantsoen 

over". Dan heb je volgens mij toch wel duidelijk in beeld dat het de gemeente echt niet om 

die 10 procent Groningers gaat die nooit naar het park gaat, maar dan gaat het echt over die 

groep die in het Noorderplantsoen zit, waarvan ik denk: gaat het überhaupt werken? Gaan 

mensen het groen in de nabije omgeving verruilen? Gaan ze met het kratje pils achter op de 

fiets naar het Stadspark fietsen, als je dicht bij het Noorderplantsoen woont? Dat vraag ik 

me af. Een andere vraag - 

02:06:03 
Voorzitter: Ja., mevrouw Sterkman, graag kort, want anders, we moeten nog even wat 

mensen aan het woord laten - 

02:06:10 

Mevrouw Sterkman: Ja, dat weet ik. 

02:06:10 
Voorzitter: Ik denk dat u een helder antwoord heeft gegeven op de vraag van de Brandsema 

en ik wil nu nog even de heer Bolle het woord geven die nog een vraag wil stellen. 

02:06:22 
De heer Bolle: Ja, ik had het niet goed opgelet, dus sorry. U noemde volgens mij een rapport 

wat u wilde inzien, maar wat u niet gekregen heeft. Klopt dat? 
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02:06:29 

Mevrouw Sterkman: Klopt. 

02:06:30 
De heer Bolle: Hoe heette dat, want dan let ik nu wel op en dan schrijf ik het op? 

02:06:37 
Mevrouw Sterkman: In reactie op inspraakreacties zei de gemeente dat er een ecologisch 

onderzoek is gedaan naar de effecten van de doorontwikkeling op de drafbaan voor 

topevenementen. Dat rapport wilde ik dan wel eens zien, dus daar heb ik om gevraagd en ik 

heb nooit antwoord gekregen. Ik vraag me eerlijk gezegd af of het er is. 

02:07:03 
De heer Bolle: Dank u. 

02:07:04 
Mevrouw Sterkman: Er is zoveel gelogen. Ik wil u heel graag aanraden echt te kijken naar de 

onderliggende stukken, want er klopt heel veel niet. Feitelijke onjuistheden. 

02:07:16 
Voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage en inbreng vanavond. Ik ga even kijken nog of de 

heer Somsen inmiddels aanwezig is. 

02:07:30 

De heer Somsen: Ja, hij is er. 

02:07:32 
Voorzitter: Ja, ik ik had u net al gemist, maar ik wil u graag het woord geven voor een 

bijdrage voor de inspraak. 

02:07:39 
De heer Somsen: Ja, dank u wel, ik had even een technisch probleem. U kunt mij nu horen? 

02:07:44 
Voorzitter: Ik kan u horen en ik kan u zien. 

02:07:47 
De heer Somsen: Prima. Geachte leden van de gemeenteraad van Groningen, mijn naam is 

Affred Somsen. Ik woon in Laanhuizen en sinds september vorig jaar verbaas ik me over een 

patroon, wat ik zie in wat er gebeurt rondom het Stadspark. Toen de gemeenteraad in 

september besloot over de drafbaan om daar een evenementenlocatie van te maken, stond 

in de stukken niets over geluidsoverlast of omwonenden. Alsof dat blijkbaar geen onderwerp 

van gesprek hoefde te zijn in de gemeenteraad. In het debat in september werd door 

sommigen van u nogal negatief gereageerd op bezwaren en inspraakreacties van sommige 

omwonenden, zoals van mij. In de trant van: "Het valt allemaal wel mee met die overlast". 

Wij hebben met een aantal omwonenden een aantal gesprekken gevoerd met 

gemeenteambtenaren en met wethouder Chakor over dit soort dingen. Daar zie je hetzelfde 

patroon; wij signaleren overlast en de reactie van de gemeente is: "Ja, het blijft binnen de 

normen". In februari van dit jaar lag er dan de visie van de herijkingen voor het Stadspark. Er 

is een zienswijze, waarin geluidsoverlast wordt benoemd en de reactie daarop is weer 

hetzelfde: "Het valt wel mee, het is binnen de norm". In het raadsvoorstel, waar u in de 

komende weken over praat en over besluit, staat weer zo iets. Ik ga nu een citaat voorlezen. 
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Het begint: "Er treedt geen onaanvaardbare hinder op. Eventuele overlast, als die zich al 

voordoet, blijft zeer beperkt." Einde citaat. Terwijl honderden mensen toch daadwerkelijk 

overlast ervaren van evenementen en u daarover weer inspraakreacties krijgt op de stukken 

die nu voorliggen. Ik voel me onderhand een jongetje van een jaar of vijf die met zijn 

buurjongetje in de zandbak ruzie maakt over wie er nu weer aan de beurt is om met de rode 

schept te spelen. "Ik ben aan de beurt. Nietes. Welles. Nietes" De vraag die ik aan u als 

gemeenteraadsleden heb, is: wilt u aan het college van B&W vragen om samen met de 

omwonenden uit die zandbak te stappen? Uit het welles-nietespatroon, wat niemand een 

stap verder brengt? Wilt u aan het college vragen om de zorgen die wij hebben, als 

omwonenden, serieus te nemen? Om waar dat kan daaraan tegemoet te komen met 

maatregelen? Waar dat niet kan dat dan ook uit te leggen, waarom dat zo is. Zodat ik als 

inwoner van deze gemeente en alle omwonenden als inwoners van die gemeente zich weer 

gehoord weten. Dank u wel. 

02:10:50 
Voorzitter: Dank u wel, meneer Somsen. Daar heeft u toch nog wel wat vragen mee uitgelokt 

met uw inspreekreactie. De heer Sijbolts van de Stadspartij wil kort en bondig een vraag aan 

u stellen. 

02:11:06 
De heer Sijbolts: Ja, dank, Voorzitter. Ik zie dat het veel met meneer Somsen doet. Dat vind ik 

vervelend, ook om te zien. Eigenlijk pleit u, denk ik, om de ... Ja, misschien is uw signaal, 

kloppen de normen wel die toen zijn vastgesteld? Heb ik dat zo goed begrepen? 

02:11:24 
De heer Somsen: Nou, je kunt van alles vinden van die normen. Het punt is dat die normen 

geen overlast tegengaan. Die gaan alleen excessen tegen. Binnen de normen blijven, is geen 

oplossing voor het ervaren van overlast. 

02:11:44 
De heer Sijbolts: Helder - 

02:11:45 
Voorzitter: Fijn, dank u wel. Dat was een heldere reactie. Ik zie verder geen mensen die nog 

vragen willen stellen. Ik dank u voor uw inbreng, meneer Somsen. Ik wil nu eigenlijk even 

kijken of de heer Tweeboom nu aanwezig is? Nee. Dan gaan we naar de heer Roenhorst als 

laatste inspreker van deze sessie. Meneer Roenhorst. 

02:12:19 

De heer Roenhorst: Hallo, goedenavond. Hoort u mij? 

02:12:23 
Voorzitter: Ik hoor u duidelijk en ik zie u ook. 

02:12:27 
De heer Roenhorst: Oké, perfect. Ik denk dat sommigen van u mij nog wel kunnen 

herinneren, want ik heb eerder ingesproken tijdens de gemeenteraad, namens Rollend 

Groningen. Nog even voor wie mij niet kent. Ik ben Bram en ik ben naast omwonende van 

het Stadspark ook actief lid van Rollend Groningen. Rollend Groningen is een 

stichting/actiegroep die zich inzet voor een nieuw skatepark in Groningen. Zoals jullie 
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waarschijnlijk weten, is dit een onderdeel van het nieuwe plan voor het Stadspark. We zijn 

er inmiddels druk mee bezig met de gemeente en ik vond het dan ook wel een mooi 

moment om even uit te leggen hoe wij zo een plek voor ons zien, maar eventueel ook 

vragen te beantwoorden of ideeën uit te wisselen. Nu, we hebben natuurlijk veel 

actiegevoerd en ons beklag al flink gedaan, dus ik wil het vandaag vooral positief houden, 

maar toch nog even kort de probleemsituatie. Groningen heeft op dit moment geen goede 

skatevoorzieningen. Er zijn een aantal skateparkjes verspreid over de stad, maar die zijn 

klein en soms zelfs onveilig. Ja, dat in combinatie met een steeds groter wordende groep aan 

skaters leidt ertoe dat skateparken overvol zijn en dat er simpelweg niet genoeg plek voor 

ons is. Wij zoeken dus een groot centraal skatepark met genoeg ruimte, waar plek is voor 

iedereen, maar ook doorgroeimogelijkheden voor talent. Zoals ook al eerder aangekaart: op 

dit moment loopt Groningen ver achter bij andere steden in Nederland op dit gebied, maar 

daar wordt dus wel aan gewerkt en daar zijn we blij mee aan. Wat heeft een skatepark de 

stad en dan ook specifiek het Stadspark te bieden, volgens ons. Nu, allereerst is het een plek, 

waar honderden skaters, BMX'ers en inline-skaters uit de stad, de provincie, maar ook 

daarbuiten een centrale plek krijgen, waar ze samen kunnen komen om te bewegen. Dat zijn 

jongeren, maar ook zeker ouderen van alle mogelijke achtergronden. Daarnaast geeft het 

talent om door te groeien in deze sporten en die kans hebben we met de huidige 

voorzieningen niet. Zeker met het oog op de Olympische spelen, is dat op het gebied van 

sport wel een belangrijk punt, wat ons betreft. Daarnaast sluit het ook goed aan op de wens 

van de gemeente Groningen, onder andere te lezen in het Sport en Bewegen Meerjarenplan, 

om meer openbare plekken te creëren, waar mensen kunnen bewegen en dat op een 

ongedwongen en vrije wijze kunnen doen. Echter, en dat vinden we ook belangrijk om te 

benoemen, we willen ook graag voor de andere gebruikers van het Stadspark een 

waardevolle plek creëren. We zien het voor ons dat mensen tijdens het wandelen eventjes 

plek kunnen nemen op een bankje om onze acties te bewonderen, maar bijvoorbeeld ook 

kinderen die de speeltuin ontgroeid zijn, kunnen hier aan de slag. Hardlopers die oefeningen 

willen doen voor of na het sporten, kunnen hier terecht. Het moet dus echt een locatie 

worden, waar mensen samenkomen en waar iets te beleven is. Het is onze wens om het 

skatepark op een mooie manier te integreren in het Stadspark. We willen het skatepark 

daarin echt onderdeel van de omgeving maken. We vinden het belangrijk dat er gekozen 

wordt voor een plek die niet ten koste gaat van de natuur of het groen van het park. Ook 

niet bijvoorbeeld voor de alle paddestoelenrand die eerder werd genoemd. Mede daarom is 

onze keuze gevallen op de huidige locatie. Dat is de parkeerplaats aan de Concourslaan 

tegenover de ingang van de drafbaan. Dat was een update voor nu. We blijven hopen op 

steun en het wordt hopelijk snel vervolgd. Als er vragen of ideeën zijn, dan zijn die altijd 

meer dan welkom. 

02:16:03 
Voorzitter: Fijn, dank u wel. Ik zie dat mevrouw De Wrede nog een vraag aan u heeft. 

02:16:08 

De heer Roenhorst: Ja, dat mag. 

02:16:11 
Mevrouw De Wrede: Ja, hallo, meneer Roenhorst. Dank u wel voor uw inspraak. Op zich vind 

de Partij voor de Dieren zo een skatebaan een hartstikke leuk idee, maar zo in zijn 
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algemeenheid zijn wij er niet voor om dingen in het Stadspark te plannen, omdat we vinden 

dat een park vooral een park moet zijn. Echter, een plek om te skaten vinden we wel een 

heel goed idee. Heeft u zelf ook ideeën over locaties die ergens anders dan in het Stadspark 

liggen? 

02:16:46 
De heer Roenhorst: Er zijn in de eerste onderzoeksfase – we zijn natuurlijk al een hele tijd 

bezig – wel wat andere locaties voorbijgekomen, maar juist het Stadspark lijkt ons wel een 

mooie plek. Ook tijdens corona zie je ook veel mensen die dat toch gaan gebruiken en 

eigenlijk zie je dat veel skateparken gebouwd worden op plekken, bijvoorbeeld in parken. Ja, 

nogmaals, we willen niet dat het ten koste gaat van het groen, maar we denken dat het juist 

een mooie overgang kan zijn van het stadse naar het parkleven door bijvoorbeeld ook in het 

park wat natuurlijke elementen toe te voegen. Op die manier denken we juist dat het een 

hele mooie toevoeging is voor het Stadspark. 

02:17:25 
Voorzitter: Dank u wel. Ik zie dat de heer Jim Lo-A-Njoe nog een vraag voor u heeft. 

02:17:31 

De heer Lo-A-Njoe: Ja, Voorzitter, maar liefst twee. Meneer Roenhorst, dank voor het 

inspreken. Er is vanavond ook gesuggereerd door een aantal sprekers om de skatebaan 

welllicht naar de drafbaan te verplaatsen. Zij zouden dat een betere plek vinden. Mijn eerste 

vraag is: hoe u daar tegenaan kijkt. De tweede vraag is: u geeft ook al dat u ook omwonende 

bent, dus ik spreek u in die hoedanigheid aan als relatief jonge omwonende, hoe kijkt u aan 

tegen de plannen voor de evenementen op de drafbaan? 

02:18:04 
De heer Roenhorst: Ja, dank u wel. Allereerst de locatie drafbaan kwam inderdaad voorbij. In 

principe zouden we daar mogelijk wel voor openstaan. Het grote voordeel alleen aan de 

huidige locatie – dat is een beetje een technisch verhaal – is dat er een parkeerplaats ligt die 

nu deels gebruikt wordt door de voetbalvereniging, maar ook vaak leegstaat. Op die 

parkeerplek heb je de fundering al, dus dat scheelt heel veel in de kosten voor het bouwen 

van het skatepark. Qua locatie zou dat dus een hele mooie en geschikte plek zijn. Ja, we 

hebben het eigenlijk niet eerder gehad met de groep over de drafbaan. Ik hoorde dat nu ook 

voorbijkomen, dus dat zou eventueel natuurlijk mogelijk zijn om dat te bekijken. Dan uw 

tweede vraag. Ja, ik snap het wel. Ik heb natuurlijk vandaag alles aangehoord en ik snap ... Ik, 

als jongere, sta ervoor open dat er meer evenementen komen. Ik vind het juist wel mooi. Als 

je het op een goede manier doet, denk ik dat je het wel kunt combineren, het groene en ook 

het voor de jongeren er zijn en de evenementen. Ik denk dat het op een mooie manier 

gecombineerd kan worden. 

02:19:21 
De heer Lo-A-Njoe: Dank u wel voor uw antwoord. 

02:19:25 
Voorzitter: Fijn. Dank u wel, meneer Roenhorst. Dit was de laatste inspreker voor vanavond. 

Ik denk dat we een scala aan facetten en details voorbij hebben zien komen die wij nader 

moeten gaan bekijken, als het gaat om de beoordeling van de plannen. De beoordeling, de 

meningsvormende sessie zal volgende week woensdag plaatsvinden, dus we hebben nog 
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een tijdje om ons daarop voor te bereiden. Voor vanavond wil ik mijn respect uitspreken 

voor al die mensen die het hebben volgehouden om toch meer dan twee uur naar elkaar te 

luisteren en raadsleden die vragen stellen. Ik dank jullie daar hartelijk voor. Het was een 

bijzondere bijeenkomst, maar ik denk dat ik hem nu ga afsluiten en dat ik u allemaal nog een 

prettige avond – voor zoverre die er nog is – toewens. Hartelijk dank voor uw komst en uw 

inzet vanavond. Tot volgende week. 

 


