
 
 
Onderwerp: Stadsparkplannen ter bespreking op de raadsvergadering dd 2-6-'21 
 
Aan de heer Koen Schuiling (voorzitter), mevrouw Josine Spier (griffier) en alle gemeenteraadsleden 
ter vergadering op 2 juni 2021 
Geachte voorzitter, geachte griffier en geachte gemeenteraadsleden, 

De laatste tijd is er in de media nogal wat aandacht geweest voor de festivalplannen en de 
aanleg van een openluchtbioscoop in het Stadspark. Wij zijn een groep sporters die o.a. ook 
gereageerd heeft op de plannen voor het park.  

Van de suggesties die de sportgebruikers gaven vrezen wij, gezien de algemene 
standaardreactie van de gemeente dat we daarvan niet veel terug zullen zien. (zie Herijking 
visie Stadspark, Doorontwikkeling evenemententerrein Stadspark (raadsvoorstellen 30-4-2021 en 28-
4-2021) in de Bijlage 2 inspraakverslag, o.a. reactie nr.I19 - p.32, R61 - p.52, I25 - p.52, R74 - 

p. 66, R83 - p 84)  

Wij maken ons er veel zorgen over dat het basketbalveld (en het andere oefenveld ernaast) straks 
zomaar is vergeven aan een openluchtbioscoop of iets anders, en dat wij de plek, waar wij al 
jarenlang gebruik van maken, zo kwijtraken. 
  

Er wordt kennelijk gedacht dat daar nooit iets gebeurt en dat niemand het merkt als het opgedoekt 
wordt ook gezien de deplorabele onderhoudstoestand, maar in de loop van elke week zijn er heel wat 
groepjes mensen die er, dagelijks verdeeld over de dag, trainen en er veel plezier aan beleven. 
Bovendien worden, ook door de Gemeente Groningen, mensen aangespoord om meer te gaan 
bewegen, liefst in de buitenlucht.  
Wij zouden het erg jammer vinden als zo’n openbare voorziening niet meer bestaat in het park. 
  
Daarom verzoeken wij u dat u zich hard wilt maken voor onze belangen, zodat het basketbalveld en 
het veld er naast ook in de toekomst behouden blijft voor de gebruikers. 
 
Het oefenterrein is in de laatste jaren zwaar verwaarloosd en zou volgens ons in het kader van de 
Stadsparkplannen juist prima opgeknapt kunnen worden zodat het terrein aantrekkelijker wordt voor 
nog meer sporters. 
En als dat onverhoopt niet gaat gebeuren en de bioscoop of iets anders er toch komt dan willen we 
graag dat er tenminste ter compensatie een nieuwe verharde oefenplek voor alle sporters in het park 
wordt gecreëerd. 
 
namens de sporters die gebruik maken van dit terrein, 
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