
1 
 

Bewonersorganisatie HortusEbbinge        

      

hortusebbinge@gmail.com  

 

 

 

Groningen, 6 juni 2022 

 

 

Aan:  

de raadsleden deelnemend aan de meningvormende sessie  

over de Evaluatie maatregelen Noorderplantsoen en Stadsstrand  

op Politieke woensdag van 8 juni 2022. 

 

 

Betreft: Evaluatie maatregelen Noorderplantsoen en Stadsstrand  

 

 

Geacht lid van de gemeenteraad,  

 

Naar aanleiding van de “Evaluatie maatregelen Noorderplantsoen en 

Stadsstrand” willen we het volgende bij u naar voren brengen. 

 

Wij waarderen de bestuurlijke en politieke aandacht die de overlast in 

Noorderplantsoen en op Stadsstrand nu heeft gekregen. Het rapport getuigt van 

oprechte inspanningen de situatie te beheersen en voor de omwonenden 

dragelijk te maken. 

 

Binnen die aanpak zijn er naar onze mening wel verbeterpunten.  

 

Gebleken is dat er niet of nauwelijks boetes zijn uitgedeeld. Dat is natuurlijk 

rondgepraat en heeft de repressieve handhaving al bij voorbaat minder effectief 

gemaakt. Mogen we ervan uitgaan dat dat nu wel gebeurt?  

 

Verder is gebleken is dat de banken die DOT in haar bedrijfsexploitatie 

gebruikt, s' avonds en in de nacht niet afdoende kunnen worden 

verzegeld/binnen geplaatst. Het is een voortdurende strijd tegen lieden die 

vooral in de avond en nacht banken voor hun vertier opeisen en niet schuwen de 

verzegeling te verbreken. Kunnen die banken niet beter worden afgeschermd of 

als dat niet lukt, maar beter geheel verdwijnen? Of is intensieve handhaving op 

dit punt een beter (en haalbaar) alternatief? 
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Direct omwonenden van het Stadsstrand dringen erop aan dat gemeente zelf, zo 

nodig in aanvulling op de eigen opruimactiviteiten van DOT of een 

evenementenorganisatie, het afval op het stadsstrand en op het ponton opruimt.  

 

 

Meer in het algemeen willen we het volgende opmerken. 

 

Vooral in Coronatijd is gebleken hoe groot het aantal te klein gehuisveste 

jongeren in de stad is. Dat verklaart in belangrijke mate de drukte in het 

Noorderplantsoen en op het Stadsstrand. Met afvalproblemen, uitlopen van 

recreatief verblijf en al dan niet ernstige geluidsoverlast in de avond en nacht.  

 

In de evaluatie wordt gewoon uitgegaan van de organische ontwikkeling van 

Noorderplantsoen en Stadsstrand tot hotspot. Als voor omwonenden te 

accepteren gegeven, zonder dat er een duidelijk bestemmingsplan aan te pas is 

gekomen (of hebben wij iets gemist?). De gemeente doet, zoals uit de evaluatie 

blijkt, moeite de gevolgen in de hand te houden, maar bevraagt zichzelf en de 

universiteit niet of iets aan de oorzaak van alle drukte moet worden gedaan, 

namelijk beheersing van de groei van het aantal studenten en/of spreiding 

daarvan. De maatregelen in de evaluatie hebben veel weg van "Kurieren am 

Symptom".  

Kan wel worden volstaan met communicatie en gedragsbeïnvloeding met als 

sluitstuk repressieve handhaving? Is de capaciteit daarvoor niet te beperkt om 

het gewenste resultaat te bereiken? Moet niet serieus worden gedacht aan 

structurele oplossingen, zoals de vestiging van een campus op Zernike of elders 

in de gemeente, als ventiel voor de centrumwijken en oude wijken? Op een plek 

waar ook recreatief groen in de nabijheid aanwezig is, zoals bij Zernike? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Bestuur van Bewonersorganisatie HortusEbbinge 

 


