
Aan de Raadsleden van de gemeente Groningen 

Inspraaknotitie (zonder fysieke inspraak) van Marinel Pleij, bewoner van de Oranjewijk 

Onderwerp: Agendapunt 2 - Evaluatie maatregelen het Noorderplantsoen en het Stadsstrand 

Geachte Raadsleden, 

Ter informatie stuur ik u mijn mail als reactie op de oproep van Agents of Change & Bonaparte die 

zich, gesteund door de gemeente, bezig houden met het zoeken naar oplossingen voor de problemen 

in het Noorderplantsoen.  

Aan deze mail wil ik voor de Raad nog een oproep toevoegen nl. om na te gaan denken over de 

enorme aantallen (buitenlandse) studenten die in onze stad vertoeven. Deze toestroom heeft een 

grote impact op de stad als het gaat om infrastructuur, wonen, recreatie, toegankelijkheid van het 

stadscentrum etc. Naar mijn idee is in onze stad de verhouding Stadjer / student zoekgeraakt.  

De inhoud van mijn mail met daarin mijn ideeën voor het Noorderplantsoen treft u hieronder aan. 

Onder mijn mail staat de oproep van Agents of Change.  

Beste Margo en anderen, 

Op maandag 9 mei spraken wij elkaar kort over jullie initiatief. Omdat ik geen tijd 
heb gehad met iets concreets of tastbaars te komen voor de ochtendbijeenkomst 
van 19 mei en ik ook niet aanwezig kan zijn vanwege mijn werk (waarom is deze 
bijeenkomst overdag?), schrijf ik deze mail. 

De afgelopen jaren ben ik tijdens mijn vrijwilligerswerk voor Boomwachters 
Groningen erachter gekomen dat de gemeente weinig oog heeft voor bomen en de 
natuur. Van inspraak bij bepaalde projecten is nauwelijks sprake. Ik volg om die 
reden jullie initiatief dan ook met de nodige scepsis. Uit jullie mail begrijp ik nl. 
dat jullie gesteund worden door de gemeente. Bedoelen jullie daarmee dat jullie 
financieel gesteund worden door hen? Opvallend vind ik het taalgebruik in jullie 
PR-uitingen en de naam van een insta-account voor het plantsoen. Zijn de 
omwonenden hier ook bij betrokken geweest? 

Wat ik graag naar voren wil brengen is dat de problematiek in 
het Noorderplantsoen niet alleen vanuit de mens bekeken kan worden maar ook 
vanuit het perspectief van de natuur. Dat is nl. een heel ander perspectief en 
vraagt ook om heel andere oplossingen. Het plantsoen zou als het ware 
teruggegeven moeten worden aan haar oorspronkelijke bewoners in de ruime zin 
van het woord (vogels, egels, bomen, planten, struiken) én omwonenden. Een 
misschien wat zweverige boodschap maar in deze tijd ook niet zo raar als we kijken 
naar de teruggang van vogel- en insectensoorten, verlies aan biodiversiteit, 
klimaatadaptatie, het belang van bomen als CO2 en fijnstof afvangers en ga zo 
maar door. 



Hieronder een paar punten om over na te denken: 

• massale toestroom jongeren/studenten beperken/terugdringen door nieuwe
(groene) chillplekken te creëren elders in de stad - een campus met chillplek
zou fijn zijn

• opstellen en handhaven (spel)regels m.b.t. bezoek Noorderplantsoen

• (zwerf)afval terugdringen door geen pizzakoeriers, kratten pils e.d. meer toe
te laten in het plantsoen - de gemeente doet haar best om iedere ochtend, na
een warme zomeravond, het plantsoen op te ruimen maar tegen bierdoppen
en glas is geen kruid gewassen

• geen muziekinstallaties en bbq's - attendeer in plaats hiervan bezoekers op
het vogelgezang d.m.v. geluidzuilen o.i.d.

• bevorder rust i.p.v. rumoer

Het plantsoen is de afgelopen 10 jaar een ontmoetingsplek voor massa's jongeren 
i.p.v. een ontmoetingsplek voor gezinnen en omwonenden geworden. De
verhoudingen zijn zoek geraakt en zouden hersteld moeten worden: beter voor
natuur en mens en ook vanuit sociaal oogpunt een verbetering. Naar mijn idee laat
de gemeente voortdurend haar oren hangen naar de wensen van studenten en gaat
zij voorbij aan wat Stadjers nodig hebben, laat staan wat goed is voor de natuur.

Ik hoop dat jullie wat hebben aan mijn bijdrage. Er zullen vast meer mensen 
soortgelijke ideeën hebben voor het plantsoen.  

Met vriendelijke groet en veel succes, 

Marinel Pleij, 
bewoner Oranjewijk 

Bijlage: oproep Agents of Change 

================================= 

Beste omwonende / betrokkenen van het Noorderplantsoen! 

Wij van Agents of Change & Buenaparte zijn, gesteund door de gemeente Groningen, 

bezig een nieuwe beweging te realiseren in het Noorderplantsoen, zodat we met elkaar 

kunnen blijven genieten van deze fantastische plek! Dit doen we met een bak positiviteit, 

samen met de bezoekers van het Noorderplantsoen én op een creatieve manier. 

Op 19 mei is De dag van de Buurt. Een mooi moment vinden wij om de eerste 

bewegingen in gang te zetten!  (Zie : https://dagvandebuurt.nl/deelnemende-locaties/ , 

je kunt je hier ook aanmelden!) 

Via dit bericht willen allereerst jullie op de hoogte brengen van dit heugelijke moment! 

Daarnaast zijn we op zoek naar mensen met ‘goede ideeën” en betrokkenheid om deze 

Dag van de Buurt ook echt van de Buurt te laten zijn!  Wij kunnen niet stil zitten, dus 

ook wij hebben ideeën die we graag nog bij jullie willen toetsen!  Daarom organiseren we 

ook een kleine meet-up voor iedereen die zich geroepen voelt om een bijdragen te 

leveren (op welke manier dan ook) aan de Dag van de Buurt! Heb je nog geen concreet 

idee maar ben je wel nieuwsgierig, kom dan vooral ook langs! 

https://dagvandebuurt.nl/deelnemende-locaties/


De inloop is maandag 9 mei om 16.00 - 18.30 in House of Change, Oude 

Boteringestraat 47! Kan je even laten weten dat je komt? Stuur een appje of sms’je naar 

Margo  

Weet ons ook te vinden op Instagram : https://www.instagram.com/happyplantsoen/ 

Lees je dit en je denkt: volgens mij moeten meer mensen hiervan op de hoogte zijn, 

stuur het bericht vooral door! 

Tot snel! 

Margo 

Agents of Change 

Creëren leer- ervaringen. 

www.agentsofchange.nl www.theagentsacademy.nl 
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