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Geachte Raad, geacht College, 

 

Naar aanleiding van het concept herinrichting Grote Markt, zoals dit is gepresenteerd in het Dagblad 

van het Noorden en te bekijken is op het internet (https://ruimtevoorjou.groningen.nl/grotemarkt2023/), 

schrijf ik u deze brief. Graag wil ik vooropstellen dat Vindicat groot voorstander is van het verfraaien 

en opfleuren van de Grote Markt, als het centrale plein in de Stad waar gezelligheid, leefbaarheid, 

vergroening en verduurzaming hand in hand gaan. Als vereniging nemen we onze verantwoordelijkheid 

om bij te dragen aan verduurzaming heel serieus en daarom werken we zelf ook al jaren aan het 

verduurzamen van ons pand.  Onze vereniging  staat dan ook nadrukkelijk open voor vernieuwende  en 

vergroenende initiatieven, zoals het realiseren van boombegroeiing, verticale tuinen en sedumdaken. 

Wij zouden daarom als vereniging en jarenlange trotse bewoner van de Grote Markt ook heel graag 

actief willen bijdragen en meewerken aan het verwezenlijken van dergelijke verbeteringen op de Grote 

Markt.  

 

Daarbij realiseren wij ons natuurlijk dat er in uw Raad recentelijk op kritische toon is gesproken over 

enkele incidenten waar leden van onze vereniging bij waren betrokken. Zoals u weet hebben wij hiervoor 

onze verontschuldigingen aangeboden en maatregelen getroffen. Dat neemt echter niet weg dat Vindicat 

óók op velerlei wijze probeert actief bij te dragen aan de Groningse samenleving, variërend van 

projecten voor dakloze mede-Groningers en de voedselbank tot ondersteuning voor startende 

ondernemers. Wij hopen daarom dat u begrijpt dat wij het, juist vanuit onze betrokkenheid bij de Stad 

en natuurlijk ook als bewoner van de Grote Markt, zeer betreuren dat wij tot dusver op geen enkele wijze 

in de planontwikkeling betrokken zijn geweest. Daarom hecht ik eraan om, nog voor u overgaat tot 

eventuele besluitvorming, uw aandacht te vragen voor enkele van onze eigen ideeën voor de 

herinrichting van de Grote Markt en onze bereidheid daarover nog nader mee te denken, maar ook voor  

onze zorgen met betrekking tot de nu voorliggende voorstellen.  

 

Wat onze eigen ideeën betreft: wij hebben nu al een aantal concrete suggesties, maar zouden graag nog 

enige tijd krijgen om ook onze leden te vragen creatief mee te denken over de herinrichting van het plein 

waaraan onze sociëteit gelegen is. Een van de ideeën die wij al eerder opperden is dat dat het centrale 

plein van de Stad minder moet gaan aanvoelen als een tochtig gat, maar  als de warme en gezellige 

huiskamer die  past bij de sfeervolle stad die  Groningen is - daarom stelden we al eerder voor dat wij 

zelf een grote boom  doneren aan de Grote Markt. Daarnaast doen wij graag de suggestie om het beeld 

“La Grande Lacerazione” (De Grote Verscheuring – die momenteel gepositioneerd is op het Kattendiep) 

terug te brengen op de Grote Markt, waar de sculptuur oorspronkelijk was geplaatst nadat deze door 

Vindicat in 1965 aan de Stad was geschonken.  Zoals u vermoedelijk weet, verwijst dit beeld naar de 

tweedeling in de Franse samenleving door de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog en noopt het tot 

bezinning op wat een oorlog met een samenleving kan doen – een nog steeds actueel en belangrijk thema 

dat het waard is om juist op het centrale plein van de stad belicht te worden. Zoals aangegeven willen 

we naast deze ideeën graag nog verder meedenken, als u ons daarvoor de ruimte zou willen geven.    

Dat brengt mij bij de voorstellen die nu voorliggen. Zoals eerder gezegd is Vindicat voorstander van 

vergroening en verduurzaming op de Grote Markt. Toch zouden wij graag een aantal kanttekeningen 

plaatsen bij de herinrichting zoals deze momenteel voorzien is. Wij maken ons namelijk zorgen dat 

uitvoering van de nu voorliggende ontwerpen de leefbaarheid van de Grote Markt in het geding zal 

brengen. Zo zien wij veiligheidsrisico’s bij het plaatsen van een dergelijke hoeveelheid bomen met een 

behoorlijk aantal bankjes aan de Oostzijde van de Markt. Op de schetsen ziet dit eruit als een ingreep 

https://ruimtevoorjou.groningen.nl/grotemarkt2023/


die de Grote Markt tot een gezellige plaats voor families en dagjesmensen kan maken, maar wij vrezen 

dat deze bosschages dit gedeelte van de Grote Markt gedurende de nacht zullen veranderen in een wat  

‘unheimliche’ plek waar zich Vindicat- en andere studenten en uitgaanspubliek en dak- en thuislozen 

zullen verzamelen, wat zeker in de nachtelijke uren de mogelijkheid van ongewenste confrontaties in de 

hand kan werken. Daarbij kan dit voor zowel mannelijke als vrouwelijke voorbijgangers een 

onbehagelijk gevoel creëren. Tot slot hebben we natuurlijk ook een eigen belang dat we onzes inziens 

gerechtvaardigd onder uw aandacht mogen brengen: de voorziene bladdichtheid zal een aanzienlijke 

hoeveelheid natuurlijke lichtinval en uitzicht van onze Sociëteit, die al zolang aan de Grote Markt 

gevestigd is, wegnemen. Dit zouden wij ontzettend jammer vinden, juist ook omdat wij eraan hechten 

een open karakter naar de Stad uit te stralen; daarbij past naar ons idee niet dat we ons moeten 

verschuilen achter een bomenrij. 

Kortom, gegeven al deze overwegingen, willen wij u vriendelijk doch dringend vragen om niet in te 

stemmen met een plan waar nog zoveel vraagtekens bij te plaatsen zijn. Vraagtekens die, naar wij 

begrijpen, overigens ook door anderen zijn geplaatst, bij voorbeeld met betrekking tot de te verwachten 

daling van de waarde van terrasvergunningen die ook door andere belanghebbenden/ondernemers zijn 

geplaatst. Ik hoop dan ook zeer dat wij eerst nader met u in gesprek mogen over mogelijkheden om de 

hernieuwde Grote Markt zo prettig en leefbaar mogelijk te maken voor alle omwonenden, de inwoners 

en bezoekers van ons mooie Groningen. 

Veel dank voor uw aandacht.  

Hoogachtend, 

Sanne Veken 

Senatus Rectrix 

Vindicat atque Polit   


