
Inloopbijeenkomst 13 december De Wijert Spieghelstraat, 

Camphuysenstraat en Reviusstraat te Groningen.  
 
Aantal bezoekers: kleine 60 bezoekers (zowel huidige bewoners, omwonenden als ander 
geïnteresseerden uit andere wijken)  
 

Algemene indruk 
Bewoners en omwonenden komen geïnteresseerd kijken naar de plannen en hebben veel 
informatieve vragen over wanneer het project klaar is, hoe het hybride parkeren gaat werken en hoe 
er goed zorg wordt gedragen voor het groen. De sfeer is over het algemeen goed al blijven bewoners 
zich wel verbazen over hoe lang het allemaal duurt. Ook zijn er meer algemene vragen, die voor de 
hele wijk gelden t.a.v. het ingebrachte betaald parkeren per 1 oktober jl. en de energiecrisis 
waardoor mensen met hoge gasrekeningen in de problemen komen.  
 

Vragen per thema 
Hieronder geven we een bondig overzicht van de meest gestelde vragen. 
 
Groen 
In de Reviusstraat is recent een boom is omgewaaid, zijn de bomen wel sterk genoeg?   
Wat gebeurt er met de bomen? Blijven ze staan of gaan ze weg?  
Wat voor groen komt er op de binnenterreinen? 
Zijn de binnenterreinen verschillend ingericht?  
Vanuit bewoners van aangrenzende koopwoningen: waar staat informatie over de groenvoorziening? 
Komt er een speeltuin van de kinderen? 
 
Verkeer 
Veel mensen gaan met hoge snelheid door de wijk om zo de verkeerslichten te vermijden. Kan daar 
iets aan gedaan worden door bijvoorbeeld een aanpassing in de rijrichting?  
Hybride parkeren hoe werkt dit precies?  
Krijg je een boete als je er buiten de venstertijden staat? 
Moet je je auto verplaatsen als je in de ochtend toch niet naar je werk gaat? 
Hoe gaat het met de rijrichting in de straten straks?  
Is haaksparkeren niet onveiliger?  
Waarom is betaald parkeren ingevoerd? 
 
Wonen  
Er zijn een aantal mensen die nu tijdelijk huren via Ad Hoc, deze mensen vragen zich af wanneer ze 
hun huis uit moeten?   
Wanneer begint de sloop? 
Is er nog inschrijving mogelijk voor de eengezinswoningen?   
Is een tussenwoning gunstiger qua energie dan een hoekwoning? 
Wat is de prijs van een warmtepomp per maand? 
Wat is de huurprijs? 
Waar kan ik me inschrijven voor een huurwoning? 
Heeft het huis vloerverwarming?  
Hoe komt mijn voortuin eruit te zien op de begane grond? 
 
Tijdens het bouwproces 
Hoeveel overlast krijgen we van het slopen en bouwen? 


