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Betreft: inspreken bij raadsvergadering van 21 september 2022
Geachte leden van de gemeenteraad,
Graag gebruiken wij de gelegenheid tot schriftelijk inspreken om onze steun kenbaar te
maken voor het raadsvoorstel ‘Wijziging verordening cameratoezicht gemeente Groningen
(verlenging)’, dat besproken wordt in uw vergadering van 21 september 2022, en dat
geregistreerd staat onder nummer 448372-2022. Hieronder volgt onze reactie in de toegestane
300 woorden.
Wij zijn blij met het voorgestelde raadsbesluit, evenals met de maatregelen die genomen zijn
na het schietincident in de Haddingestraat op 9 juli jongstleden (een samenscholingsverbod,
meer handhaving, sluiting van café d’Olle Grieze). Ze geven blijk van daadkracht uwerzijds,
en zijn voor ons tekenen dat er aandacht is voor de klachten van binnenstadsbewoners.
Deze klachten zijn de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Ze komen niet alleen van
bewoners in de gele loper, maar ook van bewoners in aangrenzende gebieden. Sommigen
durven hun huis niet in of uit omdat er in hun portiek drugsverslaafden of daklozen liggen;
anderen vermijden om na zonsondergang hun hond uit te laten. Het rapport Groningse
Praktijken, dat onlangs in uw opdracht werd vervaardigd, maakt duidelijk dat dergelijke
incidenten structureel aan het worden zijn en voortkomen uit criminaliteit die ondermijnend
is voor burgers, bestuurders, politiemensen en gemeenteambtenaren.
Wij zien mensen die jarenlang in de binnenstad woonden vertrekken omdat zij de binnenstad
niet meer leefbaar vinden. Hun plaatsen worden veelal ingenomen door studenten voor wie
pandjesbazen studio’s hebben ingericht. Momenteel bestaat 58% van de
binnenstadsbewoners uit jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Een dergelijke homogene
populatie verstoort de diversiteit die bij een gezonde binnenstad hoort. Onzes inziens wordt
een binnenstad pas echt bruisend als er ook starters, ouderen, en gezinnen met kinderen
wonen. Een straatbeeld dat gedomineerd wordt door mensen tussen de 18 en 27 jaar is
ongunstig voor de stad.
Diversiteit in populatie vraagt ook om diversiteit in woningbouw. Wij zijn erg verheugd dat
de parkeergarage Haddingestraat binnenkort eigendom wordt van de gemeente. Wij hopen
dat er op die plaats woningen komen voor gezinnen en starters, bijvoorbeeld in de vorm van
een klassiek huizenblok in carré-vorm met een besloten groenvoorziening in het midden. Dat
laatste compenseert ook enigszins het grote verlies van vele binnentuinen in de stad.
Hoogachtend, namens de Bewonersvereniging Groningen Binnenstad,
A.J.M. Peijnenburg, voorzitter
A. de Wijk, penningmeester

