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Werken aan een nog fijnere Zeeheldenbuurt!
Een fijne plek om te wonen, de Zeeheldenbuurt. Vanwege de 
ligging, de mooie straten en huizen, en natuurlijk de bewoners. 
Van wie er velen zich inzetten om het wonen & leven in de 
Zeeheldenbuurt nog aangenamer te maken. Maar soms verhuist 
er iemand of vragen andere beslommeringen de aandacht. Of 
is het gewoon na een aantal jaren genoeg geweest! Ja u raadt 
het al: bestuur en commissies kunnen versterking gebruiken. In 
deze AHOY leest er meer over. Voor een leefbare buurt is ook 
het beleid van de gemeente van belang. Volgende maand zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen. Hét moment dus om het beleid van 

de gemeente voor onze buurt de goede kant op te sturen. Wat 
willen de politieke partijen met de Zeeheldenbuurt? De redactie 
van de AHOY legde tien stellingen aan ze voor. De antwoorden 
vindt u op pagina 22 e.v. Een van de stellingen gaat over een 
eigen budget voor de buurt. Daar voelen veel partijen wel voor. 
Maar dan is het natuurlijk wel nodig dat er ook goede ideeën zijn, 
en mensen die ermee aan de slag willen.

De redactie
AHOY@ZEEHELDENBUURT.NL

Buurtplatform 
in Badhuis
De bewonersorganisatie van de Zeeheldenbuurt heeft een 
bestuur en een aantal commissies/werkgroepen (o.a. Eve-
nementen, Beheer, Verkeer, Leefbaarheid, Communicatie). 
Op donderdag 8 november is er een gezamenlijk overleg van 
bestuur en commissies. Om ervaringen uit te wisselen, ideeën 
en wensen te inventariseren en de activiteiten op elkaar af te 
stemmen. Op die ‘platform-bijeenkomst’ zijn ook alle andere 
belangstellende buurtbewoners van harte welkom om met 
ons mee te denken over hoe we onze buurt nog gezelliger 
en aantrekkelijker kunnen maken. De bijeenkomst is in het 
achterzaaltje van de Oud-Katholieke kerk aan de Witte de 
Withstraat. Om 19.30 staat de koffie klaar. [JM]

Berichten van de 
evenementencommissie
Marc Wiers heeft besloten om te stoppen met het werk voor 
onze commissie. Daarmee verliezen we naast Jeroen Meijer 
(die uit onze buurt is verhuisd) één van de initiatiefnemers 
van onze commissie. Wij zullen Marc missen vanwege zijn 
briljante communicatieve bijdragen, aanjaagfunctie en zijn 
humor. Dank je wel, Marc! Maar we blijven natuurlijk niet lang 
treuren en gaan met frisse moed verder. Daarbij kunnen we 
echter wel wat hulp gebruiken. Wil jij ook deel uitmaken van 
ons clubje? Neem dan contact op met Monique Overmeer: 
06-17258489. Iedereen is welkom, maar we zijn in ieder geval 
op zoek naar iemand met technisch inzicht en iemand die 
communicatief vaardig is. Met elkaar verzinnen we de activi-
teiten en zorgen we dat alles goed verloopt.

BUURTPICKNICK
Dit jaar hebben we voor het eerst een buurtpicknick geor-
ganiseerd. Dit was een groot succes. Het is altijd weer leuk 
hoeveel plezier iedereen heeft en dat er leuke ontmoetingen 
plaatsvinden. Hiermee voldoen we echt aan onze wens om de 
buurtgenoten met elkaar kennis te laten maken. Een fotoim-
pressie vindt je elders in deze AHOY. We hadden ook graag 
weer onze jaarlijkse barbecue willen houden. Dit jaar wilden 
we dat doen tijdens nationale burendag. Dat bleek niet zo’n 
goed idee, want hierdoor waren er geen partytenten meer be-
schikbaar. Omdat we eerlijk gezegd ook iets te laat begonnen 
waren, hebben we daarom besloten om het dit jaar een keer 
over te slaan. Dat was uiteindelijk wel een goed besluit, want 
de geplande dag was het koud en nat.

Actueel in de buurt

CULTUREN MET DE BUREN
Voor dit jaar willen we nog proberen om ‘Culturen met de 
buren’ te organiseren. Het plan is om dat samen met de leer-
lingen van het Augustinuscollege te doen. Momenteel wordt 
door de docent gekeken wat mogelijk is. We kunnen dus nog 
geen datum geven. Maar houd je brievenbus in de gaten.

KERSTBOOM OPZETTEN
Natuurlijk hebben we al wel een paar andere activi-
teiten gepland. Zo zal zaterdag 15 december vanaf 
3 uur de kerstboom weer opgezet worden onder 
het genot van warme chocolademelk en glühwein. En voor 
de kinderen is er natuurlijk weer ranja. Vorig jaar zijn we een 
mooie traditie gestart om ook met Oudjaar samen te komen 
bij het eendenplateau. Dat willen we ook dit jaar doen. Hope-
lijk weer met de holybollen van Victor. 

Heb je zelf nog ideeën of wensen voor een activiteit? 
Schroom dan niet om contact met ons op te nemen: evene-
menten@zeeheldenbuurt.nl. We hopen je te zien bij één van 
onze activiteiten! Een hartelijke groet van Ruurd Voorneveld, 
Sarah Willemsen, Rob Vellekoop, Monique Overmeer

Nieuwe bouwplannen
Momenteel liggen er bij de gemeente aanvragen voor een 
bouwvergunning voor verbouw /nieuwbouw van het pand 
Paterswoldseweg 5 (hoekWitte de Withstraat). Huisjesmelker 
Bulten wil daar studentenstudio’s realiseren. Er ligt ook een 
bouwaanvraag voor nieuwbouw op het terrein tussen Hoen-
diep en de Van Heemskeckstraat; daar wil de eigenaar een 
woongebouw met 26 appartementen bouwen. Eventuele 
bezwaren kunnen ingediend worden nadat de gemeente een 
(voorgenomen) besluit heeft genomen. Die besluiten worden 
bekend gemaakt op de gemeentelijke website en via de app 
‘omgevingsalert’. Deze app kunt u downloaden via  
www.omgevingsalert.nl. [KF]
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Flyer voor nieuwe 
buurtbewoners
Op de jaarlijkse ledenvergadering in maart kwam – zoals 
wel vaker – het prettig samenleven van studenten (jongeren) 
en ‘gewone’ burgers aan de orde. In een buurt met zoveel 
kamerverhuurwoningen zijn er natuurlijk altijd wel adressen 
waar het niet helemaal lekker loopt. Vaak blijkt in zulke situ-
aties dat de overlast niet zozeer een gevolg is van doelbe-
wust gedrag, maar veel eerder van onwetendheid. Jongelui 
die voor het eerst zelfstandig gaan wonen, realiseren zich 
vaak niet dat de huizen in onze buurt gehorig kunnen zijn, 
en dat een vrolijk gesprek op het dakterras aan de overkant 
van het binnenterrein woord-voor-woord is te volgen. Zo 
ontstond het idee voor een flyer met verzoeken en tips voor 
de nieuwkomers in onze buurt, waarmee een werkgroepje 
buurtbewoners aan de slag is gegaan. Eén daarvan is Henk 
Peter Jagersma: “We hebben gekozen voor een vriendelijke 
en ludieke aanpak. Op de voorkant van de flyer komt een 
inspirerend advies van de bekende Loesje, op de achterzij-
de de tekst. We geven tips over hoe je geluidsoverlast kunt 
voorkomen. Ook vragen we aandacht voor de fietsen op de 
stoep en het gebruik van het grasveld rond de vijver. Uiter-
aard zou het ook leuk zijn als studenten zich wat vaker lieten 
zien bij de activiteiten van de buurtvereniging, of liever nog, 
mee zouden doen bij de organisatie ervan. Daartoe nodigen 
we ze van harte uit. Binnenkort gaat we de flyer verspreiden. 
Het idee is om dat twee keer per jaar te doen, zodat we alle 
nieuwkomers in de Zeeheldenbuurt bereiken.” [KF]

Actueel in de buurt

Groningen en fietsen; 
een haat-liefdeverhouding

Met trots noemt Groningen zich dé fietsstad in de wereld. 
Volgens een rapport van de gemeente hebben elke twee 
personen drie fietsen. Dat betekent dus dat er om en nabij 
300.000 fietsen in de stad zouden zijn waarvoor de gemeen-
te 1.990 fietsenrekken geplaatst heeft. Op veel plaatsen zijn 
er veel te weinig fietsenrekken, waardoor fietsen op plaatsen 
terecht komen waar ze niet horen en/of anderen in de weg 
staan (of liggen). Al is dat ook een kwestie van gedrag. In de 
Zeeheldenbuurt zien we dat de schuurtjes van de bovenhui-
zen nauwelijks worden gebruikt. Overigens, wie graag een 
rek voor de deur wil kan daar bij de gemeente om vragen. 
In de studentenwijken (centrum, de Schildersbuurt, Zeehel-
denbuurt en Binnenstad-Oost) geldt de weesfietsenregel. Als 
de fietsenspecialist in de stad een fiets tegenkomt die er al 
lang staat en gebreken begint te vertonen, dan plakt hij er 
een sticker op met de waarschuwing dat de fiets binnenkort 
wordt opgeruimd. Omdat de gemeentelijke fietsenspotter 
niet al te vaak door onze buurt loopt, meldt onze actieve 
commissie Beheer ook zelf verwaarloosde fietsen bij de 
gemeente. Dat waren er in de eerste negen maanden van 
dit jaar al meer dan honderd. Na onze melding plakt de 
gemeente een sticker op de fiets met de aankondiging dat 
de fiets een maand later verwijderd zal worden. Als bestuur 
vinden we een wachttijd van een maand nogal lang; zeker 
als je ziet hoe die fietsen er bij melding uitzien. Maar goed, 
uiteindeljk worden ze dus wel verwijderd. Staat er bij u voor 
het huis ook een verwaarloosde fiets? U kunt ‘m ook zelf 
melden bij de gemeente. Dat gaat t handigst met de app 
‘MeldStad’. [RB/KF]

nnesO
coiffures

Paterswoldseweg 16/1
9726 BC Groningen
050-3181852

7 DAGEN PER WEEK 
GEOPEND!

Advertenties

Westerbadstraat 1 -  
hoek Paterswoldseweg

Café Bolhuis
Iedere dag geopend om -tenminste- 16.00 uur.

Alle belangrijke sportwedstrijden  
vertonen we op het grote scherm.
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Schade of zwerfvuil melden 
via ‘Slim Melden kaart’
Is er iets kapot, stuk of een gevaar bij u in de buurt? Bijvoor-
beeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Dan kunt u een melding 
doen bij de gemeente via de ‘Slim Melden kaart’. De melding 
wordt automatisch geregistreerd in het zakensysteem van de 
gemeente en komt op de kaart te staan, zodat ook andere 
buurtgenoten kunnen zien welke meldingen er open staan en 
al gedaan zijn. U ontvangt per e-mail een uniek zaaknummer 
van de melding. Het Klant Contact Centrum (KCC) van de 
gemeente Groningen (telefoonnummer 14050) zet de melding 
uit naar de wijkpost of specialist die er mee aan de slag gaat. 
Eventueel vragen zij extra informatie op. Zodra de melding is 
afgesloten ontvangt u een bericht. De Slim Melden kaart is 24 
uur per dag te gebruiken. Wilt u een dringende melding doen 
op het moment dat de gemeente niet open is? Bijvoorbeeld 
een groot gat in de weg of een aangereden lantaarnpaal? 
Bel dan de politie: 0900 8844. Meer informatie: https://ge-
meente.groningen.nl/meldingen-en-klachten. Overigens kunt 
u schade enzovoort net als voorheen ook melden via de app 
‘Meldstad’. [RB]

Parkeerpas niet meer nodig
Al sinds juli 2016 is de gemeente overgegaan naar een 
nieuw parkeervergunningensysteem dat pasloos parke-
ren mogelijk maakt. Toch zien we in onze buurt nog auto’s 
met een pasje achter het raam. Vandaar deze herinnering. 
Pasloos parkeren betekent dat vergunninghouders geen 
parkeerpas meer in de auto nodig hebben. De controleurs 
kijken via het kenteken of de parkeerder heeft betaald. Alle 
vergunninghouders zijn via een brief geïnformeerd. Bezoe-
kersvergunningen zijn automatisch overgezet naar het nieu-
we systeem. Bewoners kunnen de auto van hun bezoek in 
het systeem aanmelden. Dat kan telefonisch, via een app of 
online. Uw parkeerpas hebt u dus niet meer nodig. Om uw 
borg terug te krijgen stuurt u uw parkeerpas terug naar de 
gemeente. U vult het formulier dat u thuis kreeg zo volledig 
mogelijk in. U stuurt dit formulier en uw parkeerpas in een 
envelop zonder postzegel naar: Gemeente Groningen, Loket 
Parkeren, Antwoordnummer 7004, 9700 VD Groningen. De 
gemeente stort dan de borg van € 15,- terug. [RB]

Planning werkzaamheden 
tunnel Paterswoldsweg

Bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg zijn de voorberei-
dende werkzaamheden voor de tunnel inmiddels begonnen. 
Hieronder ziet u de planning van het gehele project. Als het 
gaat zoals verwacht, ligt de nieuwe tunnel er over een goed 
jaar in. We zijn benieuwd of dat gaat lukken.

Voorjaar 2018  Voorbereidende werkzaamheden. 
Inrichten werkterrein

13 oktober 2018 – augustus 
2019

Overweg gesloten voor alle 
verkeer
Tĳdelĳk fietspad. Auto’s rĳden om 
via Hoendiep/Emmasingel

17 – 19 oktober 2018 Geen treinverkeer. Overweg 
gesloten voor alle verkeer 
Auto’s via Hoendiep, fietsers via 
Peizerweg.
Start bouw onderdoorgang

Vanaf maandag 29 oktober Fietsers en voetgangers kunnen 
gebruikmaken van een tĳdelĳke 
fiets- en voetgangersbrug over de 
spoorwegovergang.

November 2018 – augustus 2019 Bouw van de onderdoorgang op 
het werkterrein

Augustus – oktober 2019 Aansluiten en reconstructie Pa-
terswoldseweg

23 oktober 2019 Onderdoorgang in gebruik voor 
fietsers en voetgangers

Oktober – november 2019 Bouw nieuwe busbaan. Verwĳde-
ren tĳdelĳke busbaan

november – eind december 2019 Verwĳderen tĳdelĳke overweg. 
Reconstructie Peizerweg. On-
derdoorgang in gebruik voor alle 
verkeer

Buurt en gemeente

Tot 5000 nieuwe woningen 
op Suikerunieterrein
Groningen groeit flink. De verwachting is dat de gemeen-
te over tien tot vijftien jaar is gegroeid naar misschien wel 
250.000 inwoners. Hoe blijft een snelgroeiende stad com-
pact, aantrekkelijk, leefbaar en gezond voor álle inwoners? 
Met de ontwerp-omgevingsvisie ‘The Next City’: de Groning-
se leefkwaliteit voorop geeft de gemeente richting aan de 
toekomstige ontwikkeling van de stad. Aan het Eemskanaal, 
op het terrein van de oude Suikerfabriek en in het Stations-
gebied moeten gecombineerde woon-werkwijken komen. 
Het is de bedoeling dat er uiteindelijk 2500 tot 5000 huizen 
op het Suikerunieterrein gebouwd gaan worden. Het streven 
is dat het eerste bestemmingsplan rond de zomer van 2019 
klaar is voor inspraak, waarna de bouw in 2020-2021 kan 
beginnen. De plannen van het college om de eerste woningen 
aan de noordzijde van het terrein te bouwen, wijken af van 
een eerdere keuze om aan de zuidwestzijde te beginnen. Dit 
is vanwege het besluit om op korte termijn voor de meer ste-
delijke markt te bouwen. Alleen de noordzijde komt daarvoor 
in aanmerking. Dit gebied ligt tevens gunstig ten opzichte van 
de binnenstad. [RB] 

Strengere regels jongeren-
huisvesting
De gemeente Groningen heeft in zestien bestemmingsplan-
nen terecht strengere bouwregels opgenomen om wildgroei 
van jongerenhuisvesting in de stad tegen te gaan. Woningen 
onder 50 m2 mogen niet meer en de bebouwing van bin-
nenterreinen is aan banden gelegd. Ook aan het zogeheten 
optoppen van gebouwen komt een eind. Er komen duizenden 
woningen voor jongeren bij, met name in de binnenstad en 
de noordkant van de stad. Op die manier wil de gemeente 
voorkomen dat de wijken verder worden overgenomen door 
studenten. Tegelijkertijd moeten de studentenkamers die er 
zijn beter en wil de gemeente verhuurders aanpakken die ‘on-
gewenst verhuurgedrag vertonen’. Het gaat dan om te hoge 
huren, maar ook om bijvoorbeeld intimidatie.
Vanaf 1 januari 2019 heeft iedereen die in in Groningen een 
appartement of kamer wil verhuren aan studenten, daar per 
adres een vergunning voor nodig. Op die manier wil het ge-
meentebestuur wanpraktijken voor kamerverhuurders en be-
middelingsbureau’s tegengaan. In Groningen is al langere tijd 

ophef over wanpraktijken door huurbazen en kamerbemidde-
lingsbureau’s. Om de illegale praktijken een halt toe te roepen 
wil Groningen als eerste gemeente in Nederland een verhuur-
vergunning opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV). “De vergunningplicht betekent dat wie zich gedraagt als 
‘slecht verhuurder’ of als ‘slecht bemiddelaar’, zijn vergunning 
in het uiterste geval kan kwijtraken en niet meer mag verhuren 
of optreden als bemiddelaar”, zo legt wethouder Roeland van 
der Schaaf uit. “Het gedrag van een beperkte groep verhuur-
ders is onacceptabel, ze zorgen voor een negatief beeld over 
alle verhuurders”, aldus de wethouder. [RB]

Nog meer (internationale) 
studenten naar Groningen
De Rijksuniversiteit Groningen verwacht voor komend stu-
diejaar maar liefst 23 procent meer eerstejaars studenten 
dan vorig jaar. Bij de telling van de voorinschrijvingen in mei 
komt de RUG uit op 11.217 aanmeldingen. Vorig jaar waren 
dat er 9062. In de cijfers zijn studenten die zich voor meer-
dere opleidingen hebben aangemeld, al verrekend. Het gaat 
vooral om aanmeldingen van internationale studenten. Bij 
Nederlandse studenten is de toename 11 procent, maar bij 
buitenlandse studenten is de toename veel groter: zo zijn er 
50 procent meer aanmeldingen van studenten uit Europa, 
en nog eens 31 procent meer aanmeldingen van studenten 
buiten Europa. In prognoses gaat de RUG er vanuit dat de 
universiteit in 2025 35.000 studenten telt. Nu zijn dat er zo’n 
29.000. (En daarbij komen dan nog de studenten aan de 
HanzeHogeschool; red.) [RB]
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Buurt en gemeente

Nieuwe parkeervisie 
De gemeente Groningen heeft een nieuwe parkeervisie ge-
presenteerd. Er lijkt steun voor het plan om een deel van de 
1,4 km2 aan parkeerplekken (70.000 stuks) anders te gaan 
gebruiken. Opdat niet alleen autobezitters plezier van de 
openbare ruimte hebben. Wat gaan Stadjers er van merken? 
Wij hebben elf punten op een rij gezet.

1. Verschillende tarieven per doelgroep
Er wordt gedacht aan een maximum aantal vergunningen 
per wijk, straat en/of huishouden. Ook kan er per buurt een 
verschil komen in de dagen en tijden dat de parkeerregulering 
geldt. De gemeente denkt ook aan verschillende tarieven per 
doelgroep.
2. Geen recht op parkeren bij sommige nieuwbouwprojecten
Als bij een nieuwbouwproject wordt afgesproken om minder 
of geen parkeerplekken te maken, hebben de gebruikers 
geen recht om te parkeren in de openbare ruimte.
3. Eigen parkeerterrein? Dan geen vergunning
Het komt voor dat mensen een eigen parkeerterrein of -ga-
rage hebben, maar die ruimte niet gebruiken om de auto te 
parkeren. Deze groep komt mogelijk niet meer in aanmerking 
voor een vergunning om op straat te parkeren.
4. Huidige indeling van Stad wordt losgelaten
Nu worden de verschillende wijken in de Stad grofweg opge-
deeld in het centrum en schil- en buitenwijken. Op de website 
van de gemeente staat welke buurten in welke categorie 
vallen. In het nieuwe beleid wordt deze indeling grotendeels 
losgelaten. De gemeente wil lokalere maatregelen treffen die 
bij het gebied passen.
5. Meer handhaving met scanauto’s
De gemeente wil toezicht en handhaving makkelijker maken. 
Hiervoor wordt een scanauto gebruikt, die kentekens van ge-
parkeerde auto’s snel kan scannen, om te kijken of ze er wel 
mogen parkeren. Daar is al mee getest, maar het idee is dus 
om het gebruik uit te breiden. 
6. Deelauto’s krijgen voorrang
Op plekken waar weinig parkeerruimte is, krijgen deelauto’s 
voorrang. Dit zijn niet alleen bijvoorbeeld Greenwheels of 
Witkar, maar ook deelauto’s van buren en andere particuliere 
groepen. In de vergunningen voor deelauto’s worden gunstige 
voorwaarden opgenomen.
7. P+R gebruiken voor auto’s van bewoners
De gemeente onderzoekt of P+R terreinen gebruikt kunnen 
worden voor auto’s van bewoners, die nu nog in de wijken op 

straat staan. Bijvoorbeeld voor de tweede auto van bewoners 
uit de schilwijken. Ook wordt onderzocht of de P+R terreinen 
energieneutraal gemaakt kunnen worden.
8. Navigeren naar lege parkeerplek
Met eigen navigatie of een app op de mobiele telefoon, 
kunnen automobilisten naar parkeerplaatsen worden geleid. 
De gemeente wil bij het ontwikkelen van dit soort applicaties 
helpen door parkeerdata beschikbaar te stellen.
9. Voorrang voor elektrische auto’s
In straten waar de parkeerdruk hoog is, krijgen elektrische 
auto’s voorrang. De gemeente wil er ook voor zorgen dat er 
genoeg oplaadpalen voor alle elektronische auto’s zijn.
10. Parkeergarages van particulieren en gemeente
Parkeerterreinen of parkeergarages van particulieren en de 
gemeente, kunnen mogelijk worden gebruikt door bewoners 
in de buurt. Niet parkeren op de straat dus, maar in een 
garage.
11. Inwoners betalen elkaar
De gemeente wil inzetten op innovatieve oplossingen. Een 
idee daarbij is om ook te kijken of ‘blockchain-technologie’ 
ingezet kan worden om bewoners onderling te laten betalen 
voor de inzet en het gebruik van parkeerplekken.
[RB]

Laadpalen 
De elektrische auto’s zijn steeds meer in opkomst. De ge-
meente Groningen gaat de uitbreiding van het aantal oplaad-
punten voor elektrische auto’s. In de Zeeheldenbuurt komen 
er oplaadpalen aan de Van Speykstraat 2 en aan de Van 
Wassenaerstraat 8.

Monitor Veiligheidsbeleid 
Elke vier maanden verzamelt de gemeente informatie over 
de veiligheid in de stad. Hieronder een samenvatting van de 
bevindingen over januari-april 2018.

CRIMINALITEIT
De woninginbraken vertonen op de lange termijn een dalende 
trend. In de eerst vier maanden van 2018 is hij wel weer hoger 
dan in dezelfde periode in 2017. Ook de diefstal van (brom)
fietsen daalt. Het aantal drugsincidenten is wat toegenomen.
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Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het ge-

bied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie onderdelen 1: 

politiecijfers, 2: cijfers van het Meldpunt Overlast en Zorg en 3: de bevindingen van 

het veiligheidspanel. De verzamelde informatie in dit rapport gaat over de periode 

januari – april 2017.  

 

1. Politiecijfers 

De cijfers van de politie zijn gebaseerd op incidenten en meldingen die bij de 

politie zijn geregistreerd. We vergelijken de cijfers van de eerste viermaandelijkse 

periode in 2018 met de voorgaande periodes vanaf 2015-1. 
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Bedrijfscriminaliteit is vrijwel 

gelijk aan de eerste periode van 

2017 en ook aan de laatste 

periode van 2017. Dit na een 

grotere toename in 2016. 

Bedrijfscriminaliteit is voor 70 

procent winkeldiefstal en voor 30 

procent diefstal of inbraak bij 

bedrijven en instellingen. 

 

  

Diefstal uit/vanaf motor-

voertuigen is in 2018 lager dan 

de jaren er voor. Deze vorm van 

criminaliteit kent een grillig 

verloop maar toont over 

meerdere jaren een dalende 

trend. 

 

 

 

 

De diefstal van (brom)fietsen 

toont een verdere daling in de 

laatste viermaandelijkse periode 

ten opzichte van de voorgaande 

perioden. In vergelijking met 

voorgaande jaren is het aantal 

incidenten in 2018 lager. 

 

 

 

Het aantal incidenten 

drugshandel is in de eerste 

periode van 2018 hoger dan het 

aantal in 2017-3, maar lager dan 

in 2017-1. Het aantal vertoont 

een lichte schommeling, maar 

met het relatief kleine aantal 

incidenten zie je een 

schommeling al snel. 
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MELDPUNT OVERLAST EN ZORG 
Bij het Meldpunt Overlast en Zorg maken burgers melding 
van overlast. Ook kan men er melding maken van zorgen 
over verwaarlozing of psychische problemen. De meest voor-
komende soorten van overlast in 2018 zijn burenoverlast en 
overlast in de openbare ruimte. In onderstaande grafiek ziet u 
het aantal meldingen in de eerste viermaandelijkse periodes 
van 2017 en 2018. 
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Het aantal geweldsdelicten is na 

een korte stijging weer terug op het 

niveau van 2017-1. Het aantal ligt al 

jaren rond de 500 à 600 per 4 

maanden. De daling de laatste peri-

ode komt door een daling bij de 

categorie mishandeling, de catego-

rie bedreiging kende een stijging. 

Van de geweldsdelicten was deze 

periode 57 procent mishandeling en 

34 procent bedreiging. 

 

Overlast is een categorie incidenten 

die sinds eind 2015 schommelt rond 

het aantal van 2.500 per vier maan-

den. Overlast is samengesteld uit 

vier soorten, die alle vier zijn afge-

nomen of vrijwel gelijk gebleven. De 

afname vond voor de tweede ach-

tereenvolgende periode plaats bij 

drugs/drankoverlast, met 18 pro-

cent naar 538 incidenten en een 

restcategorie overlast (onder meer jeugd en verwarde personen) met 16 procent 

naar 976 incidenten. Het aantal incidenten verkeersoverlast en burengerucht is 

vrijwel gelijk gebleven 

 

2. Meldpunt erlast en org 
Bij het Meldpunt Overlast en Zorg maken burgers melding van overlast. Mensen 

vragen om advies, willen actie van instanties of alleen een klacht doorgeven. Bij 

het Meldpunt kunnen mensen ook melding maken van zorgen die ze hebben, 

bijvoorbeeld om verwaarlozing of psychische problemen. Eén melding kan staan 

voor meerdere incidenten. Niet elke melding bij de politie wordt doorgegeven aan 

het Meldpunt en omgekeerd geeft het Meldpunt niet alle meldingen door aan de 

politie. Om deze redenen kunnen de cijfers van het Meldpunt afwijken van de 

cijfers van de politie.  

Eind 2016 is het Meldpunt overgestapt op een nieuwe manier van registeren. Om 

die reden is 2017-1 de eerste periode waarover volwaardig kan worden gerappor-

teerd. In 2017-1 zijn er in totaal 1.097 meldingen bij het Meldpunt 

binnengekomen, in de eerste vier maanden van 2018 waren dat er minder, 934. In 

onderstaande grafiek vergelijke we het aantal meldingen bij het Meldpunt in eer-

ste viermaandelijkse periodes van 2017 en 2018 naar soort. De meest 

voorkomende soorten van overlast in 2018-1 zijn burenoverlast en overlast in de 

openbare ruimte. Verder zien we een opvallende afname bij de meldingen ‘zorg’ 

bij het meldpunt. 

 
1) geluidsoverlast is bijvoorbeeld overlast door evenementen of bouwwerkzaamheden. Ge-

luidsoverlast door buren is een vorm van burenoverlast 

 

De volgende grafiek toont de ontwikkeling van de meest voorkomende soorten 

meldingen. Burenoverlast en kamerverhuur-overlast zijn vanwege hun gelijkenis 

gecombineerd. Deze grafiek schetst het beeld dat voornamelijk in de zomerperio-

de er meer overlast wordt ervaren en gemeld. Dit is een patroon dat we ook bij de 

resultaten uit de panelenquête zien.  
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DREIGING, VERLOEDERING EN OVERLAST 
Elke vier maanden legt de gemeente aan de 3.000 deelne-
mers in het Veiligheidspanel een aantal stellingen voor over 
dreiging, overlast en verloedering (vernielingen, graffiti, rom-
mel en hondenpoep op straat). Na een daling in 2016 en een 
stijging in 2017 blijft de indicator dreiging nu ongeveer gelijk. 
Verloedering ligt ook op ongeveer hetzelfde niveau als in de 
metingen van 2017. De overlast is wel toegenomen in 2018. 
Meer dan 85 procent van de respondenten geeft aan zich zel-
den of nooit onveilig te voelen in Groningen. Ruim 13 procent 
voelt zich in eigen wijk wel eens onveilig. Dit is lager dan 2017. 
Vooral in het stadsdeel Centrum voelen de bewoners zich wel 
eens onveilig. 

BELANGRIJKSTE PROBLEMEN
In deze tabel ziet u welke problemen de Groningers het be-
langrijkst vinden. Dat is al sinds 2016 in veel wijken nog altijd 
de verkeerssituatie.

1)  geluidsoverlast is bijvoorbeeld overlast door evenementen 
of bouwwerkzaamheden. Geluidsoverlast door buren is een 
vorm van burenoverlast.
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We hebben de meldingen 

vergeleken tussen de ver-

schillende delen van de 

gemeente. Van ongeveer 

7% van de meldingen is 

geen locatie vastgelegd. De 

meeste meldingen zijn ge-

daan in stadsdeel Zuid, dit was voorgaande periode nog stadsdeel Centrum. De 

minste meldingen zijn evenals voorgaande periode binnengekomen vanuit stads-

deel Oost. 

 

. Veiligheidspanel 
De hierna getoonde informatie is afkomstig uit een enquête onder het Veilig-

heidspanel Groningen. Van dit panel zijn bijna 3.000 mensen uit de gemeente 

Groningen lid. Hiervan hebben 1.304 deelgenomen aan de meest recente enquête 

begin mei 2018. De respons (43%) ligt lager dan de vorige meting. De resultaten 

zijn gewogen voor de stadsdelen, zodat ze zo representatief mogelijk zijn voor alle 

delen van de gemeente. Omdat de verdeling van de panelleden over de stad goed 

aansluit bij het aantal inwoners, is er weinig verandering van de resultaten door de 

weegfactoren. 

 

Veiligheid en overlast 
Elke vier maanden leggen we het panel een aantal stellingen voor over veiligheid 

in de gemeente Groningen. Uit deze stellingen maken wij drie indicatoren: Drei-

ging, overlast en verloedering (vernielingen, graffiti, rommel en hondenpoep op 

straat). In de grafiek staan de indicatoren door de tijd op een schaal van 0 tot 10 

waarbij 0 goed is en 10 is slecht. 

 

 
 

Na een duidelijke daling in 2016-3 en een stijging in 2017-1 en 2017-2 blijft de 

indicator dreiging nu ongeveer gelijk. Verloedering ligt ook op ongeveer hetzelfde 

niveau als in de metingen van 2017. De overlast is volgens de panelleden toege-

nomen en ligt weer op het niveau van 2017-2.,  

 

De volgende figuur toont de overlastscore per stadsdeel. De overlast is sinds de 

periode 2017-1 toegenomen en staat weer ongeveer op het niveau van 2016-1. 

De overlast in de stadsdelen Centrum en Oude wijken is al een aantal jaar het 

hoogste. In de stadsdelen Zuid en Oost is deze het laagste. In de stadsdelen Zuid 

en Oost is er bovendien een dalende lijn te zien. 
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De tweede grafiek toont de ontwikkeling door de tijd van de onderwerpen die de 

laatste meting door meer dan 10 procent van de respondenten genoemd worden 

als een belangrijk probleem wat volgens hun moet worden aangepakt. Opvallend 

is de afname van het aantal respondenten dat de verkeerssituatie noemt.  

 

De respondenten hadden ook de mogelijkheid om andere problemen in hun buurt 

te noemen. Hierbij komt het meest voor (ruim 5 procent van alle respondenten) 

dat er wat gedaan moet worden aan  rommel, zwerfvuil, hondenpoep en afval 

naaast containers.  
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Toen de droogte van deze zomer lang aanhield zakte het peil 
van de Van Brakelvijver lager dan ik mij kon herinneren. De 
gemeente heeft op enig moment in alle stadvijvers de fon-
teinsproeiers afgekoppeld, zodat ons fontein op een spuiten-
de brandweerslang leek. Dit was een preventieve actie: men 
wilde voorkomen dat via het sproeiwater mogelijke ziektes in 
het warme water verspreid zouden kunnen worden. Later is 
de kop van het fontein weer vervangen en spuit hij weer zoals 
we gewend zijn. 

De vier Platanen halverwege de Abel Tasmanstraat lieten on-
der de aanhoudende hitte alle bast van de stam en de grote 
zijtakken vallen. Daardoor wordt de stam wit en absorbeert 
minder zonlicht. Als een roek of een duif opvloog kwamen er 
vaak ook grote stukken bast naar beneden. Platanen zijn uit-
heemse bomen, afkomstig uit gebieden waar de zomers zeer 
warm zijn en daar vooral populair zijn vanwege de schaduw 
die zij onder hun kroon met grote bladeren bieden. Omdat ze 
geen inheemse insecten onderdak bieden, zijn ze helaas niet 
interessant voor onze tuinvogels. 
 

Er zijn veel planten bezweken of gingen over tot een stilstand. 
Maar niet allemaal. Op de verdroogde stukken grasveld rond-
om de vijver vielen planten op die het juist wel volhielden. De 
top drie van deze overlevers bestond uit Gewoon Biggekruid, 
grote pollen met kleine ‘paardebloemen’, Grote en Smalle 
Weegbree, met stijve aren met een wit bloemkransje, en Var-
kensgras, een plat netwerk met enorm lange uitlopers, zowel 
midden op het dorre gras als aan de randen bij het trottoir. 
Verder stond er ook Perzikkruid met gevlekt blad, Krulzuring 
met groene aren en roze vruchtjes en rozetten van Paarde-
bloemen zonder bloemen. Toen de droogte voorbij was zijn 
de Paardebloemen zich direct extra snel gaan ontwikkelen. 
Het helpt om een lange penwortel te hebben!

Wat mij betreft gaat de prijs van deze zomer voor het mooiste 
stukje groen in de buurt naar bewoner die de perkjes langs 
de Peizerweg ter hoogte van de Admiraal de Ruiterflat, hoek 
Van Wassenaerstraat, onderhoudt. Met al het graafwerk en 
het verlies van de bomen in de buurt word ik helemaal blij van 
zulke opgewekte perkjes.

Groen en duurzaam

Grote droogte en toch 
helemaal blij!
Door Klarissa Nienhuys

Hardlopen
De kans dat ik ooit nog Olympisch kampioen wordt bij 
het hardlopen moet, nu ik de vijftig ruim gepasseerd ben, 
toch uiterst gering worden geacht. Postuur en leeftijd zijn 
een dodelijke mix aangegaan. De 4 mijl moet te doen zijn, 
al zal ik ook daar de Ethiopiërs niet het achterste van mijn 
schoenen laten zien.

Twee jaar geleden zei vriendin Diane dat we eens moesten 
meedoen met de 4 mijl. Ik had ooit gezegd dat ik de 4 mijl 
voor mijn veertigste zou lopen, maar als laatbloeier mag je 
er wel eens een jaar of tien naast zitten. Omdat ik bij Plaza 
Sportiva het eentonige geloop op de loopband erg prettig 
vond en dat redelijk goed kon volhouden, dacht ik dat het 
lopen van de vier mijl een fluitje van een cent was. Ik ging 
drie weken van tevoren ook maar eens buiten lopen. Ik 
begon in de Jan van Galenstraat met een flinke draf en bij 
de Peizerweg moest ik al overschakelen naar een wandel-
tempo voor bejaarden. Blijkbaar heb je op de loopband het 
idee dat je als een ranke gazelle vooruitkomt terwijl je je 
in de buitenlucht voortbeweegt als een dronken nijlpaard. 
Toch haalde ik de finish van de 4 mijl en ook nog met een 
persoonlijk record.

Vorig jaar formeerde Diane weer een bedrijfsteam voor de 
website Tzum en Uitgeverij kleine Uil. Ik begon, wijzer ge-

worden, iets eerder met buiten trainen. Mijn verwachtingen 
waren nog lager dan het jaar daarvoor, want de dokter had 
in het voorjaar een tumor uit mijn rug gesneden en dat ik 
lopen kon was op zich al een wonder waar ik elke dag de 
wetenschap dankbaar voor ben. Net als het jaar daarvoor 
kon ik de 4 mijl in één keer uitlopen, al was het niet in een 
recordtijd.

Dit jaar doe ik voor de derde keer mee. Ik moet wel iets 
overwinnen om in korte broek naar buiten te gaan en in 
het zicht van iedereen over te schakelen naar de tweede 
versnelling. Als ik maar eenmaal het spoor over ben en het 
Stadspark inloop dan wordt het anoniemer. Gêne bestaat 
alleen voor de mensen die je kent. In het Stadspark ben je 
een van de velen. Ik hoop dat ik de 4 mijl ook dit jaar in één 
ruk kan uitlopen. Diane doet niet meer mee, die is vorig 
jaar, eind november, tijdens een oefenloopje ’s ochtends 
getroffen door een hersenbloeding. De volgende dag was 
ze dood. Ook daar denk ik aan als ik de deur achter me 
dichttrek en begin aan mijn trainingsrondje. Je sleept een 
hoop mee, maar als het goed is en je in de goede cadans 
komt, dan verdwijnen de meeste gedachten en neemt je 
lichaam het van je hersenen over. Je bent voor even een 
gazelle, in het Stadspark. En voor even zijn er geen leeu-
wen in de buurt.

Column Coen Peppelenbos

Gewoon Biggekruid Grote Smalle Weegbree  Smalle Weegbree

Varkensgras Perzikkruid

VAKANTIEHUISJE TE HUUR
6 pers. vakantiehuisje in Sdr. Nissum in Denemarken
7 km van de Noordzee; 400 m van de Nissumfjord
Informatie: Eddy Ufkes, tel. 0596 - 541841, e-mail egaufkes@hotmail.com

€300 - €355 per week
(wisseldag zelf te bepalen)
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In de buurt

Op zaterdag 29 september was de Milieustraat weer present 
in onze buurt. Buurtbewoners konden gratis hun grofvuil, 
elektrische apparaten en oude fietsen kwijt in de door de ge-
meente geplaatste containers. Nog bruikbare spullen werden 
dankbaar in ontvangst genomen door de medewerkers van 
kringloopbedrijf GoudGoed. De inmiddels bekende bakfiet-

Milieustraat
senbrigade verzorgde het transport van het zware en grote 
afval. De score? Vier containers afval en twee vrachtauto’s 
met spullen voor GoudGoed. En niet te vergeten: een gezel-
lige herfstochtend met de buren in de zonovergoten Zeehel-
denbuurt! Buurtfotograaf Frans Kok was erbij! [KF]

In de achterliggende maanden is aan de zuidzijde van de 
Peizerweg een nieuwe hoofdwaterleiding gelegd. Deze 
vervangt de leiding in de Paterswoldseweg, die daar niet 
kon blijven liggen vanwege de aanstaande bouw van de 
tunnel onder het spoor. Voor de aanleg van de nieuwe 
hoofdwaterleiding moesten de bomen aan de Peizerweg 
worden gekapt. Of beter gezegd: eerder worden gekapt, 
want dat ze hun langste tijd gehad hadden wisten we al. 
Als de tunnel klaar is, zal de Peizerweg opnieuw worden 
ingericht, met nieuwe bomen. Daarover gaan we als 
buurt meepraten. We houden u op de hoogte. [KF]

Buurt in beweging, bestuur 
in gesprek 
In onze buurt is er altijd beweging. Buurtbrede activiteiten 
vanuit de feestcommissie, kleinere initiatieven vanuit verschil-
lende app-groepen, huizen worden verkocht en opgeknapt, 
bewoners vertrekken, nieuwe buurtgenoten van allerlei 
leeftijden komen, werkgroepen ontstaan, pandjesbazen 
verbouwen, projectontwikkelaars bouwen … Naar aanleiding 
van de laatste twee komen er vragen bij het bestuur. Weten 
jullie hiervan? Wat vinden jullie ervan? Wat is jullie taak en 
verantwoordelijkheid? Maken jullie je geen zorgen over het 
aantal studenten, over de grote bouwprojecten, over tekort 
aan parkeerplaatsen?

Het antwoord is ja. Wij als bestuur weten van projecten. We 
krijgen onze informatie van buurtbewoners, vanuit de Ge-
meente en andere officiële instanties, en/of uit app’s (de app’s 
‘Omgevingsalert’ of ‘Meldstad’ geven accurate informatie 
over uiteenlopende aanvragen en de status ervan). En ja, wij 
zijn betrokken en maken ons soms ook zorgen. Als bestuur 
zijn we met overkoepelende instanties in gesprek, en pro-
beren deze lijntjes warm te houden. Omdat meerjarenbeleid 
van de gemeente, en jaarplannen van verschillende organi-
saties zoals WIJ, kaderstellend zijn. Zodat we vroeg kunnen 
anticiperen en (de buurt) informeren. Actie tegen specifieke 
bouw of verbouw in de buurt ondernemen we echter niet als 
bestuur. Dat is in vanuit juridisch oogpunt alleen aan de direct 
omwonenden. Alleen zij kunnen in beroep gaan. Wel volgen 
via Facebook en Nextdoor de verschillende initiatieven en 
stimuleren zo nodig betrokken buurtbewoners de krachten te 
bundelen. 

Wat we momenteel doen? Op buurtniveau volgen we de 
initiatieven van de verschillende commissies, en nemen de 
uitkomsten mee om ze op gemeentelijk niveau geïntegreerd 
te krijgen. Zo zijn we naar aanleiding van de bouw Westerwal 
(aan de kop van de Van Heemskerckstraat) met de Gemeente 
in gesprek over de verkeersafwikkeling, en volgen in samen-
werking met het bestuur de Badstratenbuurt de ontwikke-
lingen van de ondertunneling Paterswoldseweg. Ook is het 
hoge aandeel studenten in de wijk en per straat een continue 
aandachtspunt. Net zoals het toenemend aantal auto’s in de 
wijk. Dit zijn onderwerpen waar verschillende afdelingen van 
de gemeente ook mee bezig zijn, en die terugkomen in hun 
meerjarenbeleid. Door de lijntjes warm te houden met de 

gemeente en de verschillende partijen, blijven we in gesprek 
over belangrijke ontwikkelingen in onze Zeeheldenbuurt. 
Jeanine Meiners, voorzitter bewonersorganisatie.

Nieuwe hoofdwaterleiding 
ligt erin
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Op 6 juni was er in de Oud Katholieke kerk aan de Witte de 
Withstraat een informatie- en discussieavond over het (ge-
meentelijk) woonbeleid voor de Zeeheldenbuurt. Op uitnodi-
ging van de bewonersorganisatie informeerden beleidsmede-
werker Michiel de Boer en projectleider Rens Richelman de 
ongeveer 25 aanwezigen over het gemeentelijk woonbeleid en 
over nieuwe projecten in onze buurt. 

Michiel de Boer vertelde onder mee over de recente aanscher-
pingen in het beleid voor jongerenhuisvesting en kamerverhuur. 
(Zie ook het artikeltje elders in deze AHOY.) Voor de Zeehel-
denbuurt betekent dit dat er geen kamerverhuurvergunningen 
meer bijkomen. Ook voor het ombouwen van grotere woningen 
tot zelfstandige appartementen gelden tegenwoordig strengere 
regels, waardoor dat in onze buurt niet snel meer zal gebeuren. 
De regels zijn echter soepeler als een eigenaar van een kamer-
verhuurpand zijn pand wil verbouwen tot appartementen en er 
minder studentenkamers verdwijnen. Soms gaat het fout. Zoals 
vorig jaar bij het pand op de hoek van de Peizerweg zuidzijde 
en Paterswoldseweg. Daar is een kamerverhuurvergunning 
verstrekt omdat de betreffende ambtenaar de reactie-termijn 
op de vergunningaanvraag vergeten was, waarna de vergun-
ning ‘van rechtswege’ verstrekt moest worden. Daar valt dan 
niets meer aan te doen. Ondertussen zitten de buren en de 
buurt met de gevolgen. En als het pand nou netjes bewoond 
zou worden… Maar iedereen die er wel eens langs loopt zal 
het zijn opgevallen: van de voorheen zo mooie tuin is niet veel 
meer over. Fraaie boom gerooid, fietsen in de bloemperken, 
afval tegen de gevel en andere rommel in de tuin. Zo wordt het 
er dus niet beter op.

Rens Richelman informeerde ons over hoe nieuwe ont-
wikkelingen tot stand komen, zoals de nieuwbouw op het 
Enceha-terrein. Ook kwam de vraag aan de orde hoe we als 
buurtbewoners invloed zouden kunnen hebben op toekomsti-
ge nieuwbouwprojecten. Te denken valt bijvoorbeeld aan het 
gebied ten zuiden van het Enceha-terrein (tussen Van Heems-
kerckstraat en spoorlijn), of het fabrieksterrein van Niemeijer, 

In de buurt

Naar een woonvisie voor  
de Zeeheldenbuurt 
Door Kees Frenay

mocht dat ooit beschikbaar komen. In zijn algemeenheid 
geldt dat als de gemeente niet zelf eigenaar van de grond is, 
de sturingsmogelijkheden beperkt zijn. De eigenaar van de 
bouwgrond neemt het initiatief, waarna de gemeente beoor-
deelt of het plan past in het bestemmingsplan. Als je als buurt 
ideeën of wensen hebt, is het dus zaak zo vroeg mogelijk met 
de eigenaar van een bouwperceel contact te zoeken en te be-
spreken of je een gezamenlijk plan kunt maken. Dat kan ook 
voor de eigenaar heel nuttig zijn, want een plan met draagvlak 
in de buurt heeft meer kans van slagen. Verder kan een buurt 
invloed uitoefenen bij het vaststellen van het bestemmings-
plan. Dat wordt periodiek geactualiseerd. 

VERVOLGBIJEENKOMST
In 2015 verscheen de nieuwe gemeentelijke woonvisie ‘Wonen 
in stad’. Daarin staat het beleid voor de stad als geheel. Woon-
visies per buurt zijn er niet. ‘Maar’, aldus Michiel de Boer, ‘wij 
staan daar wel voor open. Vandaar ook dat we meewerkten 
aan deze avond. En als de buurt er een vervolg aan wil geven, 
denken we graag weer mee.” Daarom ter afsluiting van dit ver-
slagje een oproep aan geïnteresseerde buurtbewoners om in 
januari nog een keer te komen meedenken over een ‘woonvisie 
voor de Zeeheldenbuurt’. Nadere informatie vindt u binnenkort 
op onze website. Wilt u een mail ontvangen? Laat ons dat dan 
weten via info@zeeheldenbuurt. [KF]

Paterswoldseweg 17
9726 BA Groningen

050-2041292
www.anderzmakelaar.nl

De makelaar van de Zeeheldenbuurt!

• vrijblijvende waardebepaling van je woning

• specialisten als aankoopmakelaar

• jaren ‘30 specialisten verkoopmakelaar

• no cure, no pay

• UNIEK: bij verkoop krijg je 3 makelaars

Eetcafé van de Markt  
Paterswoldseweg 5

Reserveren?  
050 - 8200272  

www.eetcafevandemarkt.nl 
      check onze pagina

HEERLIJK EN VERS ETEN  
         3-GANGEN MENU VANAF € 24,95 
 
GESCHIKT VOOR BORRELS EN FEESTEN  
        (TOT  50 PERSONEN) 
 
MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN 
        IEDERE LAATSTE DINSDAG V/D MAAND 
        PUBQUIZ!

Advertenties



16 17

In de buurt

Mooier weer hadden we niet kunnen bestellen op de drukbe-
zochte Zeeheldenbuurtpicknick afgelopen juli. Een strakblau-
we hemel met een stralende zon zorgden voor een perfecte 
sfeer. Er waren dan ook een hoop buren die aanschoven of 
hun kleedje naast de Van Brakelvijver uitspreidden om even 
bij te kletsen met hun buren onder het genot van een zelfge-
maakt hapje of een drankje. De jongste zeehelden kozen vrij 
snel het ruime sop met hun rubber bootjes terwijl topaccor-
deonist Jan-Roelof Bathoorn met zijn prachtige muziek ons 
buurtfeest compleet maakte. Na zonsondergang ging een 
deel van de feestgangers door naar de Hoendiepbar waar een 

Lekker chillen tijdens 
drukke buurtpicknick

spannende pubquiz werd gehouden. Buurvrouw Petra kwam 
voor het eerst op een buurtfeest en was onder de indruk: ‘Mij 
viel op als nieuwkomer hoe hartelijk de buurt is. Mensen kwa-
men zich voorstellen, er werd stokbrood uitgedeeld, ik voelde 
me heel erg welkom’. En ook haar drie studerende kinderen 
waren van de partij, die vermaakten zich al net zo. ‘Voor jong 
en oud was de picknick een groot succes’. De pubquiz vond 
plaats in de bar van de Hoendiepflat, en dat was voor Petra een 
bijzondere plek. ‘Ik heb hier vroeger zelf gewoond als student, 
ontzettend leuk om weer even terug te zijn’. 

Extra begeleiding bij vrijwillige 
inzet!
Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk of een 

participatiebaan wat goed past bij je interesses, 

opleiding en kwaliteiten? En lijkt het je fijn om 

dat samen met iemand anders uit te zoeken en te bespreken? Dan kun 

je gebruik maken van extralink. Extralink is een dienst van link050. De 

vrijwilligers van extralink bieden persoonlijke begeleiding en advies voor 

maximaal een half jaar.

Vrijwillig actief blijven?
Ben je al vrijwillig actief, maar kun je je draai niet helemaal vinden bij het 

werk dat je doet? Ook dan kun je gebruik maken van extralink.

Interesse!
Mail dan naar extralink@link050.nl  voor een kennismakingsgesprek

Bij vragen? Bel dan (050) 30 51 900 of kom langs bij link050, Oude 

Ebbingestraat 55 Groningen. Check de website www.link050.nl voor 

meer informatie.

Noot: Als je vrijwillig actief bent in de stad Groningen kun je ook gebruik maken 
van gratis trainingen waarbij jij jezelf kan ontwikkelen www.link050.nl  Klik op het 
cursusaanbod Kennisplein.

Kennisplein wordt aangeboden door de 
gemeente Groningen als dank voor de 
vrijwillige inzet in de stad. 

Advertentie

Een gezellige roadtrip langs de mooiste plekjes van Gronin-
gen terwijl je onderweg nieuwe mensen ontmoet. Dat is in het 
kort het idee achter de Groninger Roadtrip die op zondag 21 
oktober door de provincie wordt gereden. ‘En wie weet komt 
er ook nog een leuke date uit voort’, knipoogt organisator 
Petra Vos, een ondernemende buurtgenoot die achter www.
datingrally.com zit. En die kans is niet helemaal ondenkbaar 
want het merendeel van de rallyrijders is single. Toch gaat 
de roadtrip niet alleen om ‘romantische matchmaking’. In 
de eerste plaats draait het vooral om gezelligheid en vriend-
schap’, benadrukt Petra. ‘En om de prachtige route langs 
onze Groninger pronkjewails natuurlijk’. Die start ‘s ochtends 
in Aduard en eindigt eind van de middag bij het Stadslab op 
het Suikerunieterrein. De deelnemers zijn veertigers, vijftigers 
en zestigers en komen met hun eigen auto of geven zich op 

Zeehelden gezocht voor 
Groninger Roadtrip

als bijrijder. Een eigen auto of rijbewijs is dus niet noodzake-
lijk. Onderweg wisselen de bijrijders met regelmaat van auto 
zodat iedereen een keer een traject met elkaar meerijdt. ‘Het 
is een gemêleerd gezelschap dat een tikkeltje avontuurlijk 
is aangelegd’, vertelt de organisator. ‘Onderweg moeten er 
samen vragen worden beantwoord en opdrachten worden 
uitgevoerd. Aan de winnaar wordt uiteraard een leuke prijs 
uitgereikt’, vertelt Petra. ‘En dat vieren we natuurlijk nog even 
met een drankje’. 

Wie op zondag 21 oktober mee wil doen moet snel zijn, er zijn 
nog slechts enkele plekken beschikbaar voor de Groninger 
Roadtrip. Meer info: www.datingrally.com

Ben jij een betrokken buurtbewoner en wil 
je wel eens wat doen? Wil je als student je 

kennis ook wel eens in de praktijk brengen?

Neem contact op met de  
Bewonersorganisatie Zeeheldenbuurt!

Wij zoeken actieve buurtbewoners voor:

Evenementencommissie
> meedenken over en organiseren van gezellige en  

culturele evenementen

Redactie AHOY
> artikelen schrijven, interviews houden, fotograferen

Bestuur
> werkzaamheden in overleg

Wij bieden voldoening, waardering en een nog  
mooiere en gezelliger buurt!

info@zeeheldenbuurt.nl
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UITGANGSPUNTEN
1) Behoud de groenstrook als groenstrook
Niet alleen vanuit de behoefte van huidige bewoners hieraan, 
maar ook passend bij hoe ongeveer 100 jaar geleden onze 
Zeeheldenbuurt bij aanleg bedoeld was, namelijk als ‘tuin-
stadconcept’. De Japanse kers aan beide uiteinden van de 
groenstrook, en de bloembollen die ieder voorjaar een veld 
van krokussen, narcissen en sneeuwklokjes geven, worden 
erg gewaardeerd;
2) Fietsen horen bij de stad
3) Een nieuwe invulling zou vooral moeten passen bij de vaste 
bewoners; ook bij de studentenflat ligt ongebruikt groen. Dat 
een enkeling de bomen / het veldje gebruikt als oefenplek 
voor het lopen over spandraden, wordt gewaardeerd.

INRICHTINGSIDEEËN
• Slingerend grindpad over de lengte van het veld • Bankje(s) 
• Jeu-de-boules baan • Schaakspel • Fitnessapperatuur • 1 
basketbalpaal (particulier bezit) plaatsen met een klein afte-
geling ervoor • Mogelijkheid tot BBQ/picknick • Een minimaal 
deel gebruiken voor vaste fietsenrekken aan de kant van 
de studentenflat (hier zijn studentenhuizen met per woning 
het meest aantal bewoners) • Speelgelegenheid voor jonge 
kinderen • Gebruik de plek waar een boom ontbreekt (aan 
de even kant) als ingang van het nieuwe veld • Breng halver-
wege het veld overdwars een natuurlijke obstakel aan om het 
gebruik als uitlaatgebied te demotiveren. 

Samen plannen maken voor het 
grasveld Abel Tasmanplein 
Door Jeanine Meiners

In de buurt

BEPLANTINGSVOORSTELLEN
• Rozenpergola • Wilde bloemen • Fruitbomen • Moestuin-
mogelijkheid • Clematis, kamperfoelie, vuurdoorn • Afwisse-
ling van perken: in kleur, hoogte, bladvorm en licht / donkerte 
• Hoogte-elementen van natuurlijke materialen. Bijvoorbeeld 
een levende muur / plantenbak (zoals in Kindervreugd). En/
of verhoogde borders van plm 20 cm hoog. Een mogelijke 
invulling zou kunnen zijn deze te vullen met wisselende perk-
planten van de Gemeente (zoals op de Eendrachtsbrug, aan 
de kop van de Paterswoldseweg) 

HOE NU VERDER?
De Gemeente is inmiddels langs geweest en heeft aange-
geven wat wel / niet mogelijk is. Een beperkende regel is 
dat er niet gegraven mag worden onder al langer bestaande 
bomenbeplanting. Een Jeu de Boules is hierdoor niet moge-
lijk. Een extra speelplek voor jonge kinderen ligt ook niet voor 
de hand omdat er in de wijk nog drie andere speelplekken zijn 
(Admiraal de Ruyterlaan, Kindervreugd en Piet Heinstraat). 
De Gemeente denkt en werkt graag mee, op basis van ruwe 
schetsen die door de wijk aangeleverd worden. Vast staat al 
wel dat de Gemeente weinig tot geen extra kosten aan onder-
houd kan uitgeven dan nu het geval is. Wat gaan we doen?

1. Met een kleine groep komen tot een ruwe schets op basis 
van bovenstaande inventarisatie, inclusief een financierings- 
en onderhoudsvoorstel. Hiervoor zoek ik één tot drie creatieve 
medebewoners met relevante groenkennis die het leuk vinden 
om hier één a twee avonden aan te besteden.
2. In samenwerking met de gemeente een definitief ontwerp 
maken
3. Een go/no go van direct omwonenden, met de eenmalige 
mogelijkheid tot het doen van kleine aanpassingen.
4. Bij voldoende draagvlak van direct omwonenden uitvoering 
van het plan

COMMUNICATIE EN BETROKKENHEID BEWONERS
Uiteraard worden de omwonenden actief betrokken bij be-
sluitvorming. De rest van de buurt houden we op de hoogte 
via Nextdoor, Facebook en de website. Tussentijds vragen? 
We zien ze graag op voorzitter@zeeheldenbuurt.nl

Het grasveld in het midden van het Abel Tasmanplein, vele decennia sinds de aanleg in de jaren ‘30 was het een keurig 
perkje, maar de laatste jaren functioneerde het vooral als hondentoilet. Officieel verboden, maar de gemeente handhaaft niet. 
Daar komt bij dat de gemeente de laatste jaren ook minder doet aan onderhoud. Het uitgegroeide gras geeft een verwilderd 
aanzicht, en in combinatie met onderuitgezakte fietsen verdient het pleintje vaak geen schoonheidsprijs. Deze combinatie leidt 
bij een deel van de omwonenden al jaren tot verzuchtende irritaties. Vandaar dat we eind mei op Nextdoor en Facebook een 
oproep plaatsten om mee te denken over een nieuwe invulling en/of herbeplanting van het grasveld op het Abel Tasmanplein. 
Daarop kwamen 13 reacties binnen, al dan niet vergezeld van tekeningen en foto’s! Hieronder een bloemlezing, die we mis-
schien nog verder kunnen samenvatten met de woorden groen, schoon en (uitnodigen tot) rustige ontmoeting 
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Het einde van de gaswinning in Groningen is in zicht. Over 
vier jaar moet de gaswinning al onder de 12 miljard kuub per 
jaar zijn gedaald. In de jaren daarna wordt de gaswinning 
afgebouwd tot nul “volgens het snelst mogelijke pad”. Zonder 
Gronings gas worden we afhankelijk van import van buiten-
lands gas. Vanwege milieudoelstellingen moeten we daar op 
termijn ook mee stoppen. Het plan is om in 2050 helemaal 
geen aardgas meer te gebruiken. Voor de Nederlandse 
huishoudens heeft dit nogal wat gevolgen. Immers, zo’n 90% 
van de huizen wordt verwarmd met aardgas. Hoe doen we 
dat als er geen gas meer wordt geleverd? En wat doen we in 
de tussentijd, als het nog wel beschikbare (Russische?) gas 
steeds duurder wordt?

25.000 EURO PER WONING
Als gas steeds duurder wordt, loont het de moeite om je huis 
anders te verwarmen. Met een warmtepomp of elektrisch. 
Warmtepompen kosten nogal wat en elektrisch verwarmen 
vereist een forse versterking van het elektriciteitsnetwerk. Een 
andere mogelijkheid is huizen aan te sluiten op een warm-
tenet. Dan komt het hete water voor de verwarming niet uit 
de eigen cv-ketel, maar uit een wijkcentrale. Het aanleggen 
van warmtenetten is een gigantische klus. En dan is het ook 
nog de vraag waar de wijkcentrale zijn duurzame energie 
vandaan haalt, zeker nu bij de veiligheid van aardwarmte ook 
vraagtekens worden geplaatst. Volgens het kabinet moeten 
gemeenten bij de energieomslag een voortrekkersrol vervul-

len. In de praktijk is dat nog niet zo eenvoudig. Lian Merkx, 
projectmanager Energiebeleid van de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten in de NRC: “Je kunt wel alle huizen willen ver-
duurzamen en aardgas uit de wijken verbannen, maar dat 
kost gemiddeld 20.000 tot 25.000 euro per woning.” Wie gaat 
dat betalen? Maar misschien belangrijker nog: wie gaat dat 
allemaal regelen en praktisch uitvoeren? Dat is allemaal nog 
erg onduidelijk.

ISOLEREN LASTIG
De opgave is dus enorm groot. En in de oudere wijken, zoals 
de Zeeheldenbuurt, nog een beetje groter, want isoleren is 
hier ook niet eenvoudig. U herinnert zich misschien nog wel 
het Buurkracht-project van een paar jaar geleden. Het idee 
was om gezamenlijk isolatieprojecten op te zetten. Daar is 
helaas niets van terecht gekomen. De belangrijkste oorzaak 
daarvan was dat geen enkel isolatiebedrijf in onze buurt met 
spouwmuur-isolatie aan de slag wilde gaan. Minstens drie be-
drijven hebben woningen in onze buurt bekeken. Steeds was 
de conclusie dat onze woningen te ingewikkeld in elkaar zitten 
om zonder risico’s op vochtproblemen te isoleren. Het ziet er 
dus naar uit dat wij in onze buurt nog wel een tijdje op gas-
verwarming zijn aangewezen. En helaas kunnen we dus ook 
verwachten dat we in de Zeeheldenbuurt (veel) meer zullen 
gaan betalen voor de verwarming van onze mooie woningen. 
Onevenredig veel? Hoe onze lokale politici daarover denken 
leest u in de buurtstemwijzer elders in deze AHOY. [KF]

Op weg naar een gasloze buurt? 

In de buurt

Kledingreparatie & stomerij

Advertenties

Hier had uw advertentie  

kunnen staan!

Adverteren in de AHOY?  

Al vanaf €25,- 

Info: WWW.ZEEHELDENBUURT.NL/AHOY

De kachel gaat straks weer aan...
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Op woensdag 21 november 2018 zijn er in Groningen gemeenteraadsverkiezingen. Die verkiezingen gaan over de gehele 
gemeente Groningen, inclusief Haren, Ten Boer en de Zeeheldenbuurt! Want ook in onze buurt spelen kwesties waarbij onze 
volksvertegenwoordigers een belangrijke rol (kunnen) hebben. Om de inwoners van de Zeeheldenbuurt te helpen bij het maken van 

hun keuze in het stemhokje hebben we de politieke partijen een aantal stellingen over onze buurt voorgelegd. Hieronder ziet u de 
opvattingen van de partijen die de moeite hebben genomen te reageren, waarvoor bij deze hartelijk dank! [KF]

Groningse politieke partijen over de Zeeheldenbuurt  
Door Jeanine Meiners

1. Als het aardgas (veel) 
duurder wordt, mag dat voor 
de bewoners van oudere 
wĳken met vooroorlogse 
portiekwoningen niet tot 
onevenredige lastenstĳging 
leiden.

Eens
Als het aardgas duurder wordt, 
zullen de kosten daarvan even-
redig stĳgen. D66 staat voor 
een energietransitie waarbĳ 
iedereen mee kan komen 
en de gemeente kan daarin 
stimuleren.

Eens
GroenLinks vindt dat iedereen 
moet kunnen meeprofiteren 
van de energietransitie via 
een lagere energierekening. 
De gemeente moet energie-
besparende en -genererende 
maatregelen voorschieten via 
een revolverend duurzaam-
heidsfonds voor particulieren. 
Ook woningcorporaties moeten 
investeren. Uiteindelĳk moet de 
hele stad zo snel mogelĳk van 
het gas af.

Eens
Met het stoppen van gaswin-
ning uit de grote Groningse 
gasvelden zal de prĳs van aard-
gas stĳgen. Omdat naast de 
hiermee gepaarde lastenstĳging 
ook de verbranding van fossiele 
brandstoffen in het algemeen 
zeer onwenselĳk is, moeten er 
de komende jaren op buurtni-
veau energietransitieplannen 
worden ontwikkeld, waarbĳ 
straten duurzaam worden 
verwarmd met hernieuwbare 
energie, zonder onevenredige 
lastenstĳgingen..

Oneens
Als we echt een samenleving 
willen waarin we zuiniger om 
gaan met energie en in het 
bĳzonder het gebruik van 
aardgas terugbrengen, kunnen 
wĳ nu geen ja zeggen op deze 
stelling. Wel vinden wĳ dat bĳ 
het afbouwen van het gebruik 
van aardgas we mensen moe-
ten helpen en Stadjers letterlĳk 
niet in de kou laten staan. In 
Paddepoel en Selwerd onder-
zoeken we met steun van het 
rĳk hoe we los van het aardgas 
kunnen komen.

Eens
De PvdA is voor een duurzaam 
Groningen. Overstappen op 
andere energie is natuurlĳk 
prima. Maar dan wel de kosten 
eerlĳk verdelen en rekening 
houden met de mensen die het 
niet zo breed hebben. Wĳ willen 
de kosten in Groningen eerlĳk 
verdelen. Interessant in dat 
opzicht is bĳvoorbeeld een col-
lectieve regeling. Zo zouden we 
restenergie van grote bedrĳven 
en rioolwaterzuivering kunnen 
gebruiken om huizen in de stad 
te verwarmen.

Eens
De VVD is allereerst van mening 
dat in de Provincie Groningen 
en ook in onze gemeente 
ingezet moet worden op een 
duurzame energietransitie, 
zodat we zo snel mogelĳk geen 
aardgas meer nodig hebben. 
Daarnaast is het altĳd moeilĳk 
om te bepalen wat onevenredig 
is, maar de VVD is wel voor 
een eerlĳke verdeling van een 
lastenstĳging.

Eens
Voor de energietransitie is 
draagvlak onder inwoners 
cruciaal. Onevenwichtige 
lastenstĳgingen moeten worden 
voorkomen.

Eens
De SP is voor klimaatrechtvaar-
digheid. Daarvoor richten we 
een gemeentelĳk energiebedrĳf 
op. Voor schone energieop-
wekking en met een rechtvaar-
dige verdeling van lasten en 
lusten.

Eens 
Verduurzaming is belangrĳk, 
maar niet overal eenvoudig en 
tegen lage kosten te realiseren. 
Vanuit de overheid moet ver-
duurzaming daarom in oudere 
wĳken worden gesubsidieerd, 
opdat de lasten van verduur-
zaming evenredig worden 
verdeeld.

2. Buurten met een goed 
functionerende bewoners-
organisatie verdienen een 
eigen wĳkbudget voor leef-
baarheidsprojecten.

Eens
Dankzĳ de inzet van D66 
hebben buurten en wĳken de 
afgelopen vier jaar een eigen 
budget gehad. We willen dit 
verhogen en zeggenschap 
verder vergroten. 

Eens
Voor GroenLinks is democratie 
meer dan naar de stembus 
gaan. Maatwerk is hierbĳ 
belangrĳk, van wĳkraad tot 
burgerinitiatief, van creatieve 
werkplaats tot wĳkbudgetten: 
er is niet één beste recept. 
Een goed functionerende 
bewonersorganisatie, moeten 
we koesteren en uitbouwen. 
Zonder ingewikkelde bureau-
cratie kunnen bewoners zo zelf 
problemen oplossen en hun 
omgeving verbeteren.

Eens 
Waar bewoners zich verenigen 
om hun eigen leefomgeving te 
verbeteren en hierin capabel 
blĳken, zou daar een zekere 
mate van financiële vrĳheid en 
eigen verantwoordelĳkheid bĳ 
moeten horen in de vorm van 
een eigen wĳkbudget.

Eens
Helemaal mee eens omdat 
een bewonersorganisatie veel 
beter dan de gemeente weet 
wat er leeft en speelt in de 
wĳk en bĳ de wĳkbewoners. 
Goede ideeën mogen financieel 
beloond worden. Hierbĳ past 
een overheid die meedenkt 
en faciliteert. Een overheid die 
denkt vanuit wat er wél kan, in 
plaats van wat er niet kan.

Eens
Wĳ willen de buurten leuk en 
aantrekkelĳk houden. Bewo-
nersorganisaties zĳn daarvoor 
super belangrĳk! De PvdA 
gelooft in de kracht van wĳken, 
buurten en dorpen (rond) Haren 
en Ten Boer. Er gebeurt zo 
veel goeds. We zĳn continu 
in gesprek met wĳkplatforms 
en bewoners in alle delen van 
onze gemeente. Zo werken 
we samen aan fijne wĳken en 
dorpen.

Oneens
De VVD is blĳ met goed func-
tionerende buurtorganisaties. 
De VVD is een voorstander 
van het wĳkgericht werken. 
De combinatie van wĳkgericht 
werken en goed functionerende 
buurtorganisaties zorgt voor 
een win-win situatie volgens de 
VVD en maakt meer wĳkinitia-
tieven mogelĳk.

Eens
Volgens het CDA begint 
politiek bĳ erkenning van het 
maatschappelĳk initiatief, een 
bewonersorganisatie hoort 
daarbĳ. Zĳ weten vaak het best 
wat er nodig is in een wĳk om 
de leefbaarheid te vergroten 
een wĳkbudget is daar een 
mooi middel voor.

Eens 
Elke wĳk en elk dorp krĳgt 
een eigen budget. Met deze 
budgetten kan de sociale sa-
menhang in buurten en wĳken 
worden vergroot. Buurt- en 
wĳkorganisaties worden verant-
woordelĳk voor de besteding 
van de budgetten.

Eens 
100% Groningen weet dat de 
beste ideeën komen uit de 
buurten zelf. Bewoners kennen 
hun eigen wĳk als geen ander 
en initiatieven uit de buurt 
moeten dus aangemoedigd 
worden, daar hoort een eigen 
budget ook bĳ.

3. Er moet beleid komen 
om in buurten/straten met 
bovenmatig veel kamerver-
huurpanden het evenwicht 
weer te herstellen.

Oneens
D66 staat voor gevarieerde 
wĳken en verwacht van de 
gemeente maatwerk, geen 
gemeentelĳk beleid met vaste 
normen en percentages.

Eens
We willen een gemeente met 
gemêleerde wĳken. Groen-
Links wil dat de gemeente 
strenger gaat handhaven bĳ de 
verhuur door pandjesbazen. 
Huisjesmelkers moeten hard 
worden aangepakt. 
Daarnaast zetten we ons in 
voor meer huisvesting voor 
werkende of studerende 
jongeren, bĳvoorbeeld door 
versnelde transformatie van 
leegstaande kantoren.

Oneens
Het zou hierbĳ niet moeten 
gaan om het percentage van 
kamerverhuurpanden, maar om 
de overlast die bepaalde groe-
pen jongeren en studenten in 
bepaalde panden veroorzaken.

Oneens
Hier is al beleid voor. Per 1 
januari 2019 is er een nieuw 
stelsel van kamerverhuurver-
gunningen, met mogelĳkheden 
om de vergunning in te trekken. 
Wĳ willen het evenwicht be-
houden c.q. herstellen via 1) de 
aantallen en 2) het gedrag aan 
te pakken.

Eens
Het is een continu punt van 
aandacht voor de PvdA. 
We hebben al nieuwe regels 
ingevoerd. Juist om wĳken als 
de zeeheldenbuurt te ontzien. 
Voor studenten wordt er bĳ-
gebouwd op plekken waar dit 
wel nog goed kan, bĳvoorbeeld 
in de Reitdiepzone. De PvdA 
houdt scherp in de gaten of de 
nieuwe regels het juiste effect 
hebben.

Oneens
De VVD is voor het aanpak-
ken van problemen. Ook als 
het gaat om problemen die 
samenhangen met een (te)
veel aan kamerverhuurpanden. 
De VVD gelooft niet dat beleid 
het evenwicht gaat herstellen. 
Door overleg, gerichte acties 
en maatwerk moet je eventuele 
overlast aanpakken.

Eens
Kamerverhuurpanden kunnen, 
als ze niet evenwichtig zĳn 
verdeeld, een grote invloed 
hebben in een straat.

Eens
Huisjesmelkers en malafi-
de bemiddelaars worden in 
Groningen keihard aangepakt. 
Er worden geen vergunningen 
voor commerciële kamerver-
huur meer verstrekt en bĳ mis-
standen worden vergunningen 
ingetrokken.

Eens 
Groningen is een stad met veel 
studenten en kamerverhuur-
panden horen dus bĳ de stad, 
maar dit moet niet ten koste 
gaan van bĳvoorbeeld gezins-
woningen. 100% Groningen 
is dan ook vóór een campus 
op Zernike en wil in wĳken 
waar de verhouding scheef is 
gegroeid de balans proberen te 
herstellen.

4. In een buurt met veel 
studenten zou een buurtcon-
ciërge heel nuttig zĳn.

Geen mening
D66 wil ambtenaren meer in 
contact met de wĳk brengen. 
Bĳvoorbeeld door stadsdeel 
coördinatoren te koppelen aan 
wĳkwethouders en werkplek-
ken voor ambtenaren in de wĳk 
te creëren.

Eens
Buurtconciërges zĳn in alle 
wĳken heel nuttig. Zĳ zĳn een 
aanspreekpunt voor bewoners 
en ondernemers. Ze kunnen 
helpen bĳ het opruimen van 
klein zwerfafval, meehelpen 
met burgerinitiatieven en 
-participatie op het gebied van 
groen(onderhoud).

Eens Eens
Een buurtconciërge man men-
sen (er zĳn vast ook niet-stu-
denten die zich niet gedragen) 
aanspreken op gedragingen in 
de openbare ruimte.Wel is het 
de vraag wie de kosten draagt 
voor een buurtconciërge; als er 
bĳvoorbeeld veel kamers van 
een corporatie zĳn, dan vinden 
wĳ dat de corporatie daar zorg 
voor moet dragen.

Eens
De PvdA is voor invoering van 
de basisbaan. Nuttig werk voor 
mensen die moeilĳk een baan 
vinden. Werk als buurtconci-
erge is een goed voorbeeld. 
Duurzame werkgelegenheid 
dus. Voor fijne, veilige en scho-
ne wĳken.

Eens
De VVD staat niet onwelwillend 
tegenover initiatieven voor 
aanspreekpunten in de wĳk. 
Dit kan een buurtconciërge 
zĳn, maar ook bĳvoorbeeld een 
wĳkagent.

Oneens Eens 
De SP wil dat iedere buurt een 
onafhankelĳke bewonersonder-
steuner krĳgt. Deze bewoner-
sondersteuners houden een 
extra oogje in het zeil en zĳn ter 
ondersteuning van buurtbe-
woners.

Oneens 
100% Groningen gelooft in de 
kracht van buurtpreventie en 
de wĳkagent en wil hun werk 
versterken door hier meer 
middelen voor vrĳ te maken in 
álle Groningse wĳken. 100% 
Groningen ziet taken voor een 
eventuele buurtconciërge als 
taken voor de wĳkbewoners 
en de wĳkagent of boa’s. Nog 
iemand daar apart voor aanne-
men zal niet onze voorkeur zĳn.
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5. In buurten met veel stu-
denten moet de gemeente 
grofvuil weer gratis ophalen.

Oneens
De gemeente moet van de 
wet één afvalbeleid voeren, er 
mogen geen verschillen tussen 
wĳken zĳn. D66 wil extra inves-
teren in het schoon houden van 
wĳken en dorpen

Gedeeltelĳk eens
Voor GroenLinks geldt het prin-
cipe de vervuiler betaalt. Maar 
ook inwoners met een kleine 
beurs die niet in het bezit zĳn 
van een auto moeten van hun 
grofvuil af kunnen. Dat kan bĳ-
voorbeeld door het organiseren 
van een milieustraat. Of door 
voor bepaalde groepen, een 
beperkt aantal keer per jaar, 
grofvuil gratis op te halen.

Eens
Niet alleen bĳ buurten met veel 
studenten, maar zoals vroeger 
weer in de gehele gemeente, 
twee keer per jaar.

Eens
Eerder is er hierop, in tĳden 
van de financiële crisis, op 
bezuinigd. Wĳ hebben in april 
2018 met alle oppositiepartĳen 
voorgesteld om per 1 januari 
2019 weer twee keer per jaar 
grofvuil gratis te laten ophalen. 
Niet alleen in studentenwĳken, 
maar in de hele stad. Helaas 
was daar geen meerderheid 
voor. Wĳ blĳven ons daarvoor 
inzetten omdat we zien dat 
er veel meer zwerfvuil is dan 
eerder.

Eens
De PvdA wil dat het grofvuil 
weer twee keer per jaar gratis 
opgehaald wordt. Niet alleen 
voor studenten, maar voor 
iedereen waarvoor het lastig is 
om grofvuil in te leveren bĳ de 
milieustraat.

Oneens
Er is volgens de VVD een goed 
werkend systeem om grofvuil 
op te halen en weg te brengen. 
In Groningen kan 4x per jaar 
gratis grofvuil worden weg-
gebracht. Studenten kunnen 
prima het grofvuil wegbren-
gen binnen de voor iedereen 
geldende regels. De VVD is 
wel van mening dat het illegaal 
aan de weg zetten van grofvuil 
aangepakt dient te worden.

Eens
Grofvuil zou echter dan in alle 
wĳken gratis moeten worden 
opgehaald, niet alleen in 
buurten waar veel studenten 
wonen.

Eens
De gemeente gaat weer zorgen 
dat grofvuil gratis wordt opge-
haald. De bezuiniging op het 
beheer en onderhoud draaien 
we terug, zodat het niveau 
weer wordt verhoogd. We 
maken hiervoor op wĳkniveau 
plannen met bewoners.

Eens 
100% Groningen wil grofvuil 
weer gratis laten ophalen in 
álle wĳken. Grofvuil verpest een 
straatbeeld en bĳ goed wonen 
hoort een schone, opgeruimde 
wĳk. 

6. In de vergunning voor 
kamerverhuur moeten ook ei-
sen worden opgenomen voor 
het onderhoud van het pand, 
de voortuin en de directe 
omgeving van het huis.

Oneens
Iedereen in Groningen zou de 
verantwoordelijkheid voor de di-
recte omgeving van zijn of haar 
huis moeten voelen. Hier is bij 
uitstek een rol voor bewoners 
weggelegd. Samen maken we 
Groningen een prettige plek om 
te leven.

Gedeeltelijk eens
GroenLinks wil dat de gemeen-
te strenger gaat handhaven bij 
de verhuur door pandjesbazen. 
Ook is GroenLinks voor het 
nieuwe vergunningstelsel voor 
kamerverhuurders. Dat bete-
kent dat de gemeente bij mis-
standen de verhuurvergunning 
kan afpakken. De gemeente 
kan zeker eisen stellen aan het 
onderhoud van het pand.

Eens
Waarbij de gemeente nadruk-
kelijk een voorkeur geeft voor 
vergroening van de tuinen, door 
bewoners bijvoorbeeld te wi-
jzen op de bestaande regeling 
voor geveltuinen.

Eens
Zie antwoord op vraag 3, daar 
zit het bij in als er sprake is van 
ongewenst verhuurgedrag.

Eens
Een heel goed idee! Wij willen 
dit meenemen in een nieuw 
vergunningsstelsel dat vanaf 
volgend jaar geldt. 

Oneens
Er bestaan regels voor het 
onderhoudsniveau van panden 
en voortuinen. De VVD vindt 
handhaving van deze regels 
van groot belang. Het is voor 
de VVD van belang dat we niet 
regels dubbel opgaan nemen, 
aangezien we voor minder 
regels zijn. 

Eens
Met deze maatregel kan de 
aanblik van de straat beter 
gehandhaafd worden en 
verrommeling worden tegen 
gegaan.

Eens 
Er komt een gemeentelijke 
verhuurdersinspectie. Deze 
inspectie controleert actief de 
kwaliteit en huurprijzen van 
kamerverhuurpanden. Bij één 
overtreding volgt een dwingen-
de opdracht tot verbetering, 
bij een tweede overtreding 
wordt de verhuurder beboet. 
Bij voortdurende overtredingen 
volgen drastischer maatregelen.

Eens 
Iedereen wil wonen in een 
mooie opgeruimde straat en 
iedere huurder in een straat 
is verantwoordelijk voor zijn 
onderdeel in het straatbeeld. 
Elkaar hierop aanspreken is van 
belang, maar uiteindelijk is een 
kamerverhuurder eindverant-
woordelijk voor een pand. 
Gevolgen voor de vergunning 
zijn bij slecht verhuurdersge-
drag zeker een optie.

7. We streven naar gemeng-
de wĳken. Dat betekent dat 
(nieuw)bouwplannen voor 
doelgroepen die onderverte-
genwoordigd zĳn voorrang 
moeten krĳgen.

Eens
D66 staat voor gemengde wĳ-
ken zodat iedereen elkaar blĳft 
ontmoeten en segregatie wordt 
voorkomen.

Eens
GroenLinks vindt dat ongeacht 
achtergrond of inkomen 
iedereen een woonplek in zĳn 
favoriete buurt zou moeten 
kunnen vinden. Daarom moe-
ten er voldoende huurwoningen 
beschikbaar zĳn, ook net boven 
de sociale huurgrens. Dat be-
tekent dat er veel bĳgebouwd 
moet worden.

Eens Eens
Wĳ willen meer starterswonin-
gen omdat zĳ moeilĳk aan een 
huis komen, wĳ willen meer so-
ciale huurwoningen: minstens 
30% sociale huurwoningen in 
binnenstedelĳke nieuwbouw-
locaties en meer gezinswo-
ningen.

Eens
De PvdA gelooft in gemengde 
wĳken en een gemengde stad, 
mensen met verschillende 
opleidingsniveaus, inkomens en 
achtergronden moeten elkaar 
ontmoeten en samenleven. 
Dat maakt Groningen tot een 
prettige, gemengde en solidaire 
stad.

Geen mening
De VVD is van mening dat 
iedereen zelf moet kiezen in 
welke wĳk hĳ of zĳ wil wonen en 
aan welke woonwensen zĳn of 
haar woning moet voldoen. Het 
is wel van belang dat er voor 
iedereen een plek om te wonen 
is in onze mooie gemeente.

Eens Eens
Bĳ nieuw te ontwikkelen 
bouwgronden moet minimaal 
35 procent van de woningen uit 
sociale huurwoningen bestaan. 
Voor woningen met een huur 
tot 1000 euro en voor goed-
kope koopwoningen worden 
afspraken over minimumper-
centages gemaakt.

Oneens 
Er zouden stimulansen kunnen 
worden ontwikkeld om tot meer 
diversiteit te komen. Echter een 
verplichting in deze veroorzaakt 
dat andere groepen zich dan 
weer benadeeld voelen als 
bepaalde groepen bevoor-
deeld worden. Wel willen we 
benadrukken dat we moeten 
inzetten op meer gezinswonin-
gen in deze buurt.

8. Bij nieuwbouw(plannen) in 
bestaande wijken moeten be-
woners meer invloed krijgen.

Eens
Stel samen met bewoners 
eisen aan projectontwikkelaars 
op het gebied van inclusiviteit, 
duurzaamheid en leefbaarheid 
Blĳf de betrokkenheid van be-
woners actief bevorderen, ook 
als het project af is.

Eens
Het is belangrijk dat de 
gemeente haar dilemma’s 
voorlegt aan haar inwoners. 
We beginnen met een goed 
gesprek en toetsen niet slechts 
achteraf het draagvlak. Luis-
teren wordt de kerneigenschap 
van bestuurders en ambten-
aren. Inwoners worden actief 
betrokken bij het ontwikkelen 
en uitvoeren van plannen voor 
hun leefomgeving.

Eens
De Partij voor de Dieren is van 
mening dat bij alle nieuwbou-
wplannen de bewoners van te-
voren niet alleen goed ingelicht 
moeten worden, maar ook 
meegenomen moeten worden 
in het gehele proces en aan 
overleggen kunnen deelnemen. 
Alle inspraakreacties verdienen 
een beargumenteerde reactie.

Eens
Wij willen alvast dat er gewerkt 
gaat worden in de geest van de 
nieuwe Omgevingswet waarbij 
een ontwikkelaar voordat hij 
met zijn plannen begint, eerst in 
overleg met de omgeving gaat 
over zijn plannen. Wij willen dat 
dat vanzelfsprekend is bij de 
gemeente in het ontwikkelen 
van plannen en dat gebeurt 
ook al.

Eens
De PvdA wil meer invloed van 
inwoners. Als het gaat om de 
eigen buurt, is inspreken en 
meedenken niet langer voldo-
ende. Wij willen dat bewoners 
meer invloed krijgen op de 
inhoud van plannen én op de 
besluiten van de gemeenter-
aad.

Eens
De VVD is een groot voorstand-
er van de nieuwe Omgeving-
swet, die binnen afzienbare 
tijd van kracht wordt. Deze 
wet gaat uit van meer inspraak 
en participatie van direct 
omwonenden en betrokkenen 
bij nieuwbouwplannen. De VVD 
stimuleert om nu al zoveel als 
mogelijk in de geest van deze 
wet te handelen.

Eens Eens 
Iedere buurt krijgt een onafhan-
kelijke bewonersondersteuner, 
ter ondersteuning van het 
organiseren van tegenmacht.

Oneens 
Hoezeer 100% Groningen 
ook voorstander is van een 
levendige wĳk met veel speel-
ruimte voor de jeugd, moeten 
gezinnen ook hun auto’s 
kwĳtkunnen. De parkeerruimte 
in de Zeeheldenbuurt is nu al 
minimaal. Echter; als er een 
breedgedragen wĳksinitatief 
is waarbĳ een meerderheid dit 
wél wil, zal 100% groningen dat 
ondersteunen.

9. Als er behoefte is aan 
meer speelruimte, groen 
of fietsenrekken, mogen 
daarvoor parkeerplaatsen 
verdwĳnen.

Eens
Per auto telt Nederland 6 par-
keerplekken. Wĳ willen kĳken 
hoe we slimmer kunnen parke-
ren en straat parkeren kunnen 
terugdringen. Vrĳgekomen 
plekken kunnen terug gegeven 
worden aan de straat. Bewo-
ners kunnen er dan zelf voor 
kiezen hun straat te vergroenen 
en leefbaarder te maken.

Eens
GroenLinks wil absoluut meer 
ruimte voor groen, fietsers en 
buitenspelen. Dat betekent 
minder blik op straat. We 
stimuleren parkeren in (onder-
grondse) parkeergarages en op 
P+R terreinen aan de rand van 
de stad.

Eens Eens
Op de schaal van wat be-
langrĳk is, vinden wĳ spelen, 
groen en fietsen belangrĳker 
dan auto’s. Tegelĳkertĳd zĳn 
mensen ook afhankelĳk van de 
auto voor hun werk, dus daar 
moeten we een nieuwe balans 
in zoeken. “Vroeger” ging de 
auto altĳd voor, nu denken we 
daar genuanceerder over, ook 
in het verkeersbeleid.

Eens
De PvdA gelooft in een toe-
komst met minder auto’s en wil 
mensen stimuleren om gebruik 
te maken van de fiets en 
openbaar vervoer. Groen in de 
stad is van cruciaal belang voor 
een gezonde leefomgeving. 
Lokaal gaan we met bewoners 
in gesprek hoe we dit kunnen 
bereiken.

Eens 
De VVD vindt dat u als bewoner 
een eigen invloed heeft op de 
inrichting van hun wĳk, mits er 
voor alle vervoermiddelen vol-
doende ruimte wordt gecreëerd 
en er voldoende overeenstem-
ming is. Hierbĳ zullen er wel 
voldoende parkeergelegenhe-
den moeten zĳn in een wĳk, 
zodat de ene wĳk niet met de 
parkeeroverlast van de andere 
wĳk zit.

Eens
Belangrĳk is hierbĳ wel dat de 
behoefte aan parkeerplaatsen 
ook wordt meegenomen. Het 
verdwĳnen van parkeerplekken 
voor bĳvoorbeeld groen moet 
niet leiden tot een vergroting 
van de parkeerdruk in een 
andere straat. Hierbĳ is dus een 
goed gesprek over nodig in de 
buurt.

Geen mening
We laten dit soort beslissingen 
over aan de buurt.

Oneens 
Hoezeer 100% Groningen 
ook voorstander is van een 
levendige wĳk met veel speel-
ruimte voor de jeugd, moeten 
gezinnen ook hun auto’s 
kwĳtkunnen. De parkeerruimte 
in de Zeeheldenbuurt is nu al 
minimaal. Echter; als er een 
breedgedragen wĳksinitatief 
is waarbĳ een meerderheid dit 
wél wil, zal 100% groningen dat 
ondersteunen.

10. De Zeeheldenbuurt zou-
den we eigenlĳk Zeerovers-
buurt moeten noemen.

Oneens
De geschiedenis en de waarde-
ring daarvan is een dynamisch 
proces. D66 wil bewoners de 
kans geven zelf straatnamen 
te veranderen. Dit moet niet 
opgelegd worden vanuit het 
gemeentebestuur.

Eens
Wat een grappig idee! Van veel 
mannen (zoals Witte de With 
en Piet Hein), die we in het 
verleden onomwonden een 
“held” noemden, hebben in de 
21e eeuw toch een wat genu-
anceerder beeld gekregen. Een 
aantal van hen was ook betrok-
ken bĳ slavenhandel en piraterĳ. 
Je zou de Zeeheldenbuurt dus 
ook best de Zeeroversbuurt 
kunnen noemen!

Eens Oneens
Alhoewel niet iedere zeeman 
zich betamelĳk heeft gedragen 
en in sommige gevallen zelfs 
afschuwelĳk, vinden wĳ dat 
je de geschiedenis niet kunt 
wĳzigen door straatnamen te 
wĳzigen. En niet elke zeeheld 
is een zeerover, Abel Tasman 
is, denken wĳ, een goed en 
inspirerend voorbeeld.

Oneens
Op dit moment zien we geen 
aanleiding om de naam van de 
wĳk te veranderen. Bovendien 
is de naam Zeeroversbuurt 
negatief en stigmatiserend voor 
de inwoners van deze mooie 
buurt. Alsof er allemaal zeero-
vers in de buurt wonen.

Oneens
De straatnamen van de 
Zeeheldenbuurt verwĳzen naar 
vele historische figuren uit onze 
geschiedenis. De VVD is van 
mening dat we de geschie-
denis kunnen vertellen aan de 
hand van de straatnamen in 
de Zeeheldenbuurt. Iedereen 
kan na het vertelde verhaal 
de keuze zelf maken of je dan 
woont in de Zeeheldenbuurt of 
de Zeeroversbuurt.

Oneens
Namen van straten of buurten 
veranderen leidt niet tot een 
beter historisch besef.

Geen mening
We laten dit soort beslissingen 
over aan de buurt.

Oneens
Toelichting: De huidige tĳd 
kenmerkt zich door bevraging 
van het koloniale verleden 
van Nederland. De crux in de 
stelling is het woord “moeten”. 
Als de bewoners in meerder-
heid ervoor kiezen dat de naam 
veranderd moet worden, dan 
heeft 100% Groningen daar 
geen enkel bezwaar tegen. Blĳft 
de naam zoals die is, dan is dat 
ook prima.

Buurtstemwijzer Gemeenteraadsverkiezingen
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Buurtbewoners

door Esther Walstra

teerd. ‘Zeeheldenbuurt, Westerhaven in Groningen’, een 125 
pagina’s tellende ode aan onze mooie buurt met veel unieke 
foto’s, ontroerende verhalen en een boeiende geschiedenis. 

GALMEND DOOR DE STRAAT
In het voorwoord schetst ze de sfeer van een gloednieuwe 
buurt in de jaren dertig van de vorige eeuw waar niet alleen 
werd gewoond maar waar ook veel nijverheid plaatsvond. 
Onze straten grensden immers aan een scheepswerf, tabaks-
fabriek, suiker- en verffabriek. Niet dat de jongste zeehelden 
van weleer zich daar iets van aantrokken overigens. ‘Aan het 
Abel Tasmanplein stonden aan één kant woningen en men 
had een vrij uitzicht op de suikerfabriek. Dit was het speel-
terrein van de kinderen, men noemde dit het grootste plein 
van Europa. En waar kon je mooier spelen dan op de werf 
van Botje-Ensing?’, vraagt ze zich in haar boek af. ‘Aan de 
overkant was een sloot. Geregeld viel hier iemand in, maar 
geen nood! In de machinekamer van Botje-Ensing kon je je 
kleren drogen’. Het is een nostalgisch beeld dat Betsy Rust 
geeft van onze Zeeheldenbuurt, zo vlak voor de oorlog. In 
het voorwoord van haar boek bestaan er nog amper auto’s, 
grazen er koeien en paarden in de Abel Tasmanstraat en is 
de beroemde scheepswerf nadrukkelijk aanwezig door de 
altijd aanwezige geluiden van kloppen, klinken en hameren, 
galmend door de straten.

HET HOF MAKEN
Terwijl Betsy opgroeit in de Groninger Fruitstraat, zwerft de 
tienjarige Kees in 1943, middenin de oorlog, graag door de 
straten en gangetjes van deze Zeeheldenbuurt. Favoriete be-
zigheid is door de kieren van de schuttingen loeren, de tuinen 
en de huizen bespieden. De kleine Kees Rust mist zijn eigen 
huis in de binnenstad wel. Maar zolang de Duitsers daarin bi-
vakkeren vermaakt hij zich hier. Deze buurt was ook zo slecht 
nog niet, vond hij. ‘En vooral die achtertuinen van de huizen 
aan de Peizerweg, zo groot had ik ze nog nooit gezien’, vertelt 
hij. ‘Ik heb mezelf toen beloofd dat als ik groot zou zijn, ik 
hier met mijn gezin ging wonen’, vertelt de 85-jarige zeeheld. 
Dat ene Betsy Dijkema uit de Fruitstraat daar deel van uit zou 
maken, wist Kees op 18-jarige leeftijd pas. Beide afkomstig 
uit gereformeerde gezinnen, ontmoetten ze elkaar op de 
catechismus. Zij gaf hem zo nu en dan een droptoffee van de 
Hema, maar daar bleef het bij. Hij kon ondertussen zijn ogen 
niet afhouden van die mooie dochter van een politieagent. 
De 15-jarige Betsy toonde echter geen enkele belangstelling. 
‘Toen had ik een list nodig’, grijnst Kees met een ondeugende 
blik. ‘Dus tijdens de volgende catechismus sloop ik de zaal 
uit en vernielde het achterlampje van haar fiets’. Betsy schudt 
ondertussen achend haar hoofd terwijl Kees het verhaal 
vervolgt. ‘Toen ze na afloop door het donker naar huis wilde 
fietsen bood ik haar aan om het lampje te repareren, bij het 
bedrijf van mijn ouders. Zo raakten we aan de praat en had ik 
eindelijk haar aandacht te pakken’, vertelt hij trots. Betsy kijkt 
liefdevol naar de man die haar 68 jaar geleden het hof maakte 
en waarmee ze 59 jaar getrouwd is. ‘En weet je wat nou zo 
leuk is’, vertelt ze grinnikend, ‘onze dochter haalde jaren later 

Kees en Betsy halve eeuw vergroeid 
met Zeeheldenbuurt

NAAR DE OVERKANT
De overkapping van hun immense balkon is voor een deel 
door wijnranken overwoekerd. Ze brengen schaduw op een 
zonnige dag. ‘Er komen veel druiven vanaf hoor, we brengen 
ze allemaal naar fruithandel Oudenbosch, die maakt er sap 
van,’ vertelt Betsy trots. Door de bomen in de achtertuinen is 
een glimp van de fabriek van Niemeijer zichtbaar. Maar het is er 
doodstil, op de vogels na dan. Een rustig paradijsje in een brui-
sende buurt zo vlakbij het centrum. Toch woont het echtpaar 
Rust hier nog maar zestien jaar. Tot die tijd, vanaf 1967, woon-
de het gezin Rust namelijk schuin aan de overkant. Betsy legt 
uit waarom ze destijds de grote oversteek van de Peizerweg 
noordzijde naar de zuidzijde maakten. ‘Hier kregen we een er 
een grote garage en een atelierruimte bij. Kon Kees een beetje 
aan auto’s sleutelen en ik schilderen’, vertelt ze terwijl ze naar 

de aangrenzende woonkamer wijst waar kleurige aquarellen de 
muur versieren. Doeken met torens, bruggen en geveltjes die 
elke stadjer herkent. ‘Ik schilder graag stadsgezichten van Gro-
ningen’, verklaart ze. ‘Ik hou nou eenmaal erg van mijn stad’. 

ODE AAN ZEEHELDENBUURT
En niet alleen haar schilderkunst maar ook haar pennenvruch-
ten zijn daar een bewijs van. Jarenlang was ze namelijk de 
grote kracht achter de toenmalige wijkkrant genaamd van de 
Zeeheldenbuurt genaamd ‘Het Logboek’. En eind tachtiger 
jaren legde ze zich toe op een bijzonder project. Ter ere van het 
950-jarige bestaan van de stad liep ze twee jaar lang rond in de 
Groninger Archieven, sprak met vele buurtbewoners en struin-
de door privé-archieven en fotocollecties. En schreef een uniek 
boek dat uiteindelijk in 1990 aan de wereld werd gepresen-

Al meer dan vijftig jaar is de Zeeheldenbuurt de thuishaven voor rasstadjers Kees en Betsy Rust. Van de statige hui-
zen aan de Peizerweg, met die enorme tuinen, droomde Kees (85) als jongetje in de jaren veertig zelfs al. Toen woon-
de hij met zijn familie eventjes aan de Admiraal de Ruiterlaan omdat de Duitsers hun huis aan het Boterdiep hadden 
ingepikt. Ver na de oorlog, in het jaar 1967, kwam zijn wens uit en kocht na veel sparen een huis aan zijn favoriete weg. 
Hij trok er met zijn grote liefde in en stichtte er een gezin. ’Een prachtige tijd’, verzucht Betsy Rust (82). ‘Er woonden 
hier veel gezinnen, dus er speelden altijd kinderen op straat. Overal waren winkeltjes, op elke hoek wel een. Er waren 
maar liefst drie bakkers, kun je het je voorstellen? Het was eigenlijk een soort dorp, onze Zeeheldenbuurt’. 
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hetzelfde trucje uit. Ze liet de fietsband leeglopen van een 
andere Kees, die later haar man werd’. 

LOEKIE KWAM NIET TERUG
Een speciaal hoofdstuk in Betsy’s boek over de Zeehelden-
buurt is gewijd aan de Tweede Wereldoorlog. Die liet ook zijn 
diepe sporen na in de Zeeheldenbuurt, vertelt Kees. ‘Ik her-
inner me nog goed het geluid van het luchtalarm. Dat kwam 
regelmatig voor, dan was het rennen naar huis’, vertelt hij. 
‘En ach, die arme Loekie’. Kees’ blik richt zich naar beneden. 
‘Hij was mijn vriend, we speelden altijd samen op straat hier 
vlakbij.’ Hij zucht. ‘Het was een jodenjongetje hoorde ik later. 
Dus op een dag was hij er niet meer. Loekie en zijn familie zijn 
nooit meer teruggekomen. En trouwens, meneer Meijer van 
de paardenslagerij zagen we ook nooit meer terug.’ Tijdens 
de Duitse bezetting zijn meerdere joodse gezinnen uit onze 
buurt opgehaald, naar concentratiekampen gestuurd en 
vergast. Aan het Abel Tasmanplein woonde bijvoorbeeld de 
familie van der Hal met Roosje (1). Alleen vader Riko overleef-
de de kampen. Of het gezin Cohen aan het Van Brakelplein, 
waarvan de kleine Aron op 4-jarige leeftijd werd vermoord. 
(Bron: joodsmonument.nl) Naar verluidt woonden aan de toen 
gloednieuwe Van Heemskerkstraat veel NSB-gezinnen. Die 
kregen voorrang van de Duitsers en mochten zo in de net 
opgeleverde huizen trekken.

CANADEZEN OP HET DAK
In april 1945 werd de Zeeheldenbuurt als een van de eerste 
buurten van de stad bevrijd door Canadezen. De overzeese 
bevrijders werden hartelijk ontvangen door de bewoners. De 
soldaten bleken al dagen onderweg te zijn geweest en de rest 
van de stad moest nog worden heroverd. In het boek vertelt 
mevrouw Wapsenkamp - De Haan over 14 april: ‘De Canade-
zen op ons dak hadden, platliggend achter het geveltje, rustig 
even kunnen kijken, en ja hoor, op het dak van het daar toen 
nog staand pand van Stokvis aan de Paterswoldseweg, zaten 
Duitsers. Die schoten op alles wat bewoog (…). 

ONDERDUIKEN
Getuigen zagen in de loop van de dag de dode lichamen 
van Duitse soldaten langs de Paterswoldseweg. En aan de 
Peizerweg viel tijdens de bevrijding een heel jong slacht-
offertje: Jantje Freriks (9), de oudere broer van voormalig 
nieuwslezer Philip Freriks. Hij schreef er in 2005 een boek 
over, getiteld ‘Jantje’. De familie Rust woonde er toen al niet 
meer. Kees’ oudere broer Johannes zat in het verzet en werd 

gezocht. ‘Ik werd op een nacht wakker en toen stond iemand 
van de SD (Sicherheitsdienst) in mijn slaapkamertje, met een 
getrokken pistool’. Het gezin dook onder bij een oom die in 
Hotel Frigge werkte. ‘Van daaruit zag ik de eerste Canadese 
tank de Herestraat inrijden, ik had nog nooit zoiets gezien, we 
kregen noga en chocola van de soldaten. Maar helaas moest 
ik al snel weer aan het werk van mijn oom.’ Lachend: ‘Er was 
namelijk geen stroom, maar hij had een constructie gemaakt 
waarbij elektriciteit werd opgewekt door het flink trappen op 
een fiets. Er werd in de naburige bioscoopzaal een film ge-
draaid, dus ik moest keihard fietsen. Anders stopte de film’. 

ROMANTISCHE WANDELING
En zo hebben Kees en Betsy Rust op hun oude dag, liefst in 
het zonnetje op het dakterras, nog gespreksstof genoeg. Tus-
sen het groen, onder de druiventrossen, gaan ze zo nu en dan 
even terug in de tijd. Dan beleven ze de romantische wandelin-
gen weer tijdens hun verkering in het Sterrebos. Of wanen zich 
weer even in de befaamde ‘Tearoom Indië’ aan de Herestraat. 
Maar meestal spelen hun anekdotes zich af aan hun geliefde 
Peizerweg en omstreken, waar ze al meer dan een halve eeuw 
herinneringen maken. Een andere plek is dan ook ondenkbaar 
voor het stel. ‘We horen gewoon hier’, concludeert Kees terwijl 
hij naar zijn echtgenote kijkt. ‘Betsy glimlacht: ‘Inderdaad, we 
zijn vergroeid met de Zeeheldenbuurt’. 

Het boek ‘Zeeheldenbuurt, Westerhaven in Groningen’ is al-
leen nog tweedehands te koop. Onder andere via Marktplaats 
en boekwinkeltjes.nl.

Buurtbewoners

Sint Maarten
Het is 11 november 2007. Italiaan Roberto, tegenwoordig 
al jaren mijn echtgenoot, is net in Groningen. We kennen 
elkaar sinds een paar maanden. De voordeurbel gaat. En 
hij doet open.

Onze gezamenlijke studeerkamer is bovenin ons huis, aan 
de Jan van Galenstraat. Als de bel gaat terwijl we zitten 
te werken, moeten we altijd drie trappen af richting het 
portaal, waar dan vaak een verdwaalde pakketbezorger 
vertwijfeld met een witte doos voor onvindbare buren staat 
te dralen. Regelmatig breken we in het holst van de nacht, 
aangeschoten van een dampende kroegavond met buren 
of vrienden, onze nek over de dagelijkse stapel Zalando-, 
Wehkamp- en 1,2,3 Inkt-bestellingen die in onze gang 
staan opgestapeld. Maar deze keer besef ik met een glim-
lach welke dag het is. 
In de verte hoor ik wat kinderstemmen vals en zonder ritme 
iets onherkenbaars murmelen over koeien en staarten. Dan 
volgt een lange stilte. Een volwassen vrouwenstem, type 
Juf Ank, op uitlegtoon. Daarop de vragende stem van mijn 
man. En dan zijn korte beentjes die driftig richting keuken 
stappen om iets lekkers voor het jonge grut te halen. Het 
duurt allemaal erg lang, bedenk ik me. Ik hoor kinderen-
stemmen tegen de beleidster tekeer gaan. Het lijkt niet 
positief. Juf Ank sust het spul. Ondertussen klinken uit de 
keuken verwoede pogingen om iets eetbaars te vinden. 
Kastdeurtjes klappen open en dicht. Een metalen deksel 
van waarschijnlijk onze koektrommel valt op de vloer. En 
nog meer zenuwachtig gedoe. Uiteindelijk hoor ik gehaaste 
voetstappen richting voordeur en haal ik opgelucht adem. 
Er volgt een stilte. Een vertwijfeld, stotterend bedankje. En 
tot slot een dichtklikkende voordeur.
Tien minuten later gaat de voordeurbel weer. Gesmoord 
vloekend vliegt Roberto opnieuw de trap af, zwiept de 
voordeur open, luistert naar het onsamenhangende geheel 
van kinderstemmen, vlagen tekst en iets met Sint Maarten, 
en mompelt ‘Ja... euh... goed... Iets te eten?’ Na geklap 

met keukenkastjes, het open en dicht doen van de koel-
kastdeur en uiteindelijk het gepiep en gekraak van onze 
diepvrieskist volgt Italiaans gevloek. Uiteindelijk hoor ik mijn 
man de hal binnenstappen en de zingende bezoekers hun 
beloning overhandigen. Dit tafereel herhaalt zich een keer 
of tien. Roberto wordt hoorbaar steeds geïrriteerder. De 
reacties bij de voordeur steeds verbaasder.
Uiteindelijk besluit ik hem maar af te lossen. Maar als ikzelf 
beneden ben is het al acht uur geweest. Er wordt niet meer 
aangebeld. Later die avond vraagt mijn man me wat er 
in hemelsnaam aan de hand is. ‘De hele avond kinderen, 
gekke dingen met lichtes, en raar gezang waar geen touw 
aan vast te knopen is!’ Verbaasd kijk ik hem aan. ‘Het is 
Sint Maarten! Kennen jullie dat niet in Italië?’ Hij bromt 
iets van honderd heiligen per jaar en geen zin in de kerk. 
Ik probeer het uit te leggen. ‘Het feest van de heilige die 
armen te eten gaf... Dat wordt gevierd door kinderen die 
zingen, met een lampion. Ook dat heeft iets religieus.’ 
Stilte. ‘Iets met het licht van Jezus...’ voeg ik er inmiddels 
onzeker aan toe. ‘Dus dat hebben jullie niet in Italië, als 
kinderfeest?’ Hij haalt zijn schouders op en schudt zijn 
hoofd. ’11 november is de dag? Sint Martinus Bisschop? 
De koeien hebben staarten?’ Hij knikt half begrijpend en 
mompelt ‘Dat zongen ze dus.’ Hij neemt een flinke slok van 
zijn wijn. ‘En dan moet ik dus iets te eten geven?’ Ik knik, 
en vul aan: ‘Of kleingeld. Of mandarijnen. Maar het liefst 
snoep natuurlijk.’
Bij dat laatste kijkt hij me geschrokken aan. ‘Snoep? Had 
ik snoep moeten geven?’ Lachend beaam ik dat, en vraag 
hem wat je anders moet geven. Hij bloost, slikt, kucht en 
haalt zijn schouders op. ‘Wat héb je die kinderen gegeven 
dan?’ vraag ik inmiddels bezorgd. Roberto staart be-
schaamd naar de vloer. Ik kijk hem aan. Hij kijkt schuchter 
terug. En antwoordt dan met zachte stem: ‘Knakworsten. 
Smac. Een stuk kaas. Tot alles op was. Het laatste groepje 
heb ik maar een fles olijfolie gegeven.’

Column Marc Wiers
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Bewonersorganisatie 
Zeeheldenbuurt
Jeanine Meiners, voorzitter 
VOORZITTER@ZEEHELDENBUURT.NL

Oike Vlaanderen, penningmeester
PENNINGMEESTER@ZEEHELDENBUURT.NL

Kees Frenay, secretaris
Peizerweg 31
050 5424071
Klaas Schepers, lid
INFO@ZEEHELDENBUURT.NL

WERKGROEPEN

Evenementen
Ruurd Voorneveld
Monique Overmeer
Sarah Willemsen
Rob Vellekoop 
EVENEMENTEN@ZEEHELDENBUURT.NL

Beheer
Ronald Bats
Marian Sterenberg
BEHEER@ZEEHELDENBUURT.NL

Groen/Kindervreugd
Klarissa Nienhuys 
INFO@ZEEHELDENBUURT.NL

Verkeer/Ruimtelijke 
ordening
Peter Oterdoom
Oike Vlaanderen
INFO@ZEEHELDENBUURT.NL

Leefbaarheid
Jeanine Meiners
VOORZITTER@ZEEHELDENBUURT.NL

Koffieochtenden
elke vrijdag vanaf 9.00 uur
Victor Scheijde
PASTOOR@GRONINGEN.OKKN.NL

Facebook/ Nextdoor
Esther Walstra
Henriette Poelman
ESTHERWALSTRA@GMAIL.COM 

E-mail Nieuwsbrief 
WWW.ZEEHELDENBUURT.NL

Overige nuttige 
telefoonnummers 
en e-mailadressen

Gemeente Groningen: 14 050 
Meldpunt Overlast en Zorg: 
050 - 587 58 85
Politie (geen spoed): 0900 - 8844 
Buurtagent: 
BERT.HOLTHOF@POLITIE.NL 

De redactie
Ronald Bats (RB)
Kees Frenay (KF)
Esther Walstra (EW)
Bijdragen van Klarissa Nienhuys  
AHOY@ZEEHELDENBUURT.NL

Opmaak 
de Typesetter, Groningen

Druk
Marnedrukkers, Leens

Foto’s
Frans Kok
Esther Walstra
en anderen

Advertenties
Huib Vertin
AHOY@ZEEHELDENBUURT.NL

Verspreiding
Ronald Bats
BEHEER@ZEEHELDENBUURT.NL

Oplage
1500 exemplaren

Colofon

Bezoek ook onze nieuwe website 
en onze Facebookpagina.

Dan weet je wat er speelt in de Zeeheldenbuurt.

www.zeeheldenbuurt.nl
www.facebook.com/zeeheldenbuurt

Eendrachtskade NZ 3  l  9718 BA Groningen  l  050-3185639
info@sportief90.nl  l  www.sportief90.nl  l sportief90  

Fitness
Personal Training
Voedingsadvies
Bodypump
Body Balance
Body Step
RPM / Spinning
Attack
Grit

Sh’Bam
Hardlooptraining
Fit 55+
Body Shape
Aerobic/Dance Hilo
Body Combat
Step
Kombi
BBB

• Fysiotherapie

• Sportblessures

• Rug- en nekklachten

• Oefentherapie  bij  o.a. 
   COPD, hartaandoeningen 
   en systeemziekten

Eendrachtskade NZ 3  l  9718 BA Groningen  l  050-3070077

info@fysiotherapiesportief90.nl l www.fysiotherapiesportief90.nl  
fysiotherapiesportief90  

• 2x per week inloopspreekuur

• Geen wachtlijsten,
   snel een afspraak

• Ook ’s avonds geopend



 

Leonard Springerlaan 37          info@dalsheimmakelaars.nl 
9727 KB Groningen           www.dalsheimmakelaars.nl 
050 - 8200998  


