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Bewonersorganisatie HortusEbbinge        

      

hortusebbinge@gmail.com  

 

 

 

Groningen, 11 december 2021 

 

 

Aan:  

de raadsleden deelnemend aan de meningvormende sessie over de Actualisatie 

Binnenstadsvisie op Politieke woensdag van 15 december 2021 

 

 

Betreft: Actualisatie Binnenstadsvisie  

 

 

Geachte raadsleden deelnemend aan Politieke Woensdag van 15 december 2021, 

 

Komende week worden op Politieke Woensdag van 15 december onder meer de 

Actualisatie Binnenstadsvisie, de visie Ruimte voor Retail en de Mobiliteitsvisie 

behandeld (Topweer, agendapunten 5, 6 en 2). 

 

Op Politieke Woensdag van 8 december jl. zijn o.a. namens de Buurtvereniging 

het A-kwartier behartigenswaardige woorden gesproken over de positie van de 

vaste bewoners van de Binnenstad. Daar horen ook onze buurten bij. Wij 

onderschrijven de algemene opmerkingen van de inspreker daarover. 

 

Er verschijnen tal van plannen en visies voor o.m. de Binnenstad (blijkt telkens 

een andere inhoud te hebben) waarin grootstedelijke belangen, als landelijke en 

internationale onderwijsfunctie en toeristische trekpleister, tot uitgangspunt 

worden genomen en naar onze indruk aan de leefbaarheid voor de vaste 

bewoners slechts plichtmatig aandacht wordt besteed. Terwijl juist die 

leefbaarheid een voorwaarde zou moeten zijn en blijven voor de ontwikkeling 

van andere functies van de binnenstad. De grens lijkt evenals voor Schiphol 

telkens te worden opgeschoven. Met als gevolg dat steeds meer mensen zich niet 

meer thuis voelen in de binnenstad.  

 

De gemeente kan niet meer langer blijven pappen en nathouden. Kiest de 

gemeente nu voor haar vaste bewoners of voor haar bezoekers en het toenemend 

aantal slechts tijdelijk wonende studerenden, die daar hun vertier moeten kunnen 

vinden?  Wat is de balans? Zonder heldere keuzes blijven mensen in 

onzekerheid verkeren over hun leefmilieu. Heldere keuzes zouden ook 
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makelaars beter in staat stellen te voldoen aan hun zorgplicht jegens 

adspirantbewoners. Nu hoor je de algemene klacht dat men niet is 

gewaarschuwd voor nadelige omgevingsfactoren zoals overlast van 

Noorderplantsoen en Stadsstrand. 

 

Wanneer mogen wij een Visie op de leefbaarheid voor binnenstadsbewoners 

tegemoet zien? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Bestuur van Bewonersorganisatie HortusEbbinge 


