
Onderwerp: Stadspark 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Graag wil ik hierbij gebruik maken van de inspraak omwonenden over de stadspark van aankomende 
woensdag. 
 
Het heeft mij bijzonder verbaast als ik lees en hoor wat de Gemeente Groningen van plan is met het 
mooie Stadspark. Het moet een grote evenemententerein worden waar ieder jaar duizenden mensen 
naar toe gaan komen voor festivals, concerten en andere evenementen. Maar het is ook een park 
met mooie natuur, waar veel dieren leven en waar je nu nog kunt genieten van de rust. Een unieke 
plek vlakbij de binnenstad. 
 
Ik dacht dat de Gemeente Groningen Natuur ook altijd hoog op de agenda had staan, maar met deze 
plannen kan ik me daar helemaal niets meer bij voorstellen. Want naast het feit dat het veel overlast 
geeft voor omwonenden, denk aan geluidsoverlast, drukte en lallende menigte in de wijken, troep en 
afval wat op straat word gegooid enz., geeft het vooral ook ongelofelijk veel overlast in het park zelf. 
Grasvelden die vertrapt worden, grote voertuigen die het park in rijden, de dieren die er geen rust 
meer kunnen vinden en noodgedwongen vertrekken uit het park en als ze toch blijven, hoe zal dit 
gaan uitpakken in het broedseizoen?! In Nederland hebben wij gelukkig wetten die het verbieden om 
nesten te verstoren, leeg te halen enz. U kunt zich wel voorstellen dat als er evenementen 
plaatsvinden met dikke geluidsinstallaties en duizenden lallende mensen in het park dat er voor 
bijvoorbeeld broedende vogels geen sprake meer is van enige vorm van rust en dat deze nesten 
behoorlijk worden verstoord. 
 
Ik vind dan ook dat u een hele grote fout maakt als u van dit mooie park een grote 
evenemententerein gaat maken. En ik vraag dan ook aan alle raadsleden om hier nog eens heel goed 
over na te denken en uiteindelijk toch ook anders gaat besluiten. 
 
Dank voor uw tijd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Daphne 
 


