
Mevrouw/Mijnheer de voorzitter, geachte commissieleden, 

fijn dat ik, Hans Berens, hier vandaag namens Dorpsvereniging Westerbroek het woord mag voeren. 
Ik heb ooit, in 1987, drie woorden in een raadszaal mogen spreken, in Hoogezand: ja, ik wil. Verder 
moest ik zwijgen, al heb ik bijna 15 jaar bijna alle raadsvergaderingen in Hoogezand-Sappemeer 
meegemaakt, als verslaggever voor de HS Krant. 

Wat de voorbereidingen voor woningbouw op de tennisbaanlocatie betreft, die hebben lang 
geduurd. Te lang. Dit kwam deels door de aankondiging van de gemeente dat de school zou worden 
gesloten. Die school is er gebleven, als zelfstandige dorpsschool. 

Maar ook met het vele overleg met omwonenden is tijd gemoeid gegaan. Ik met persoonlijk langs 
tientallen huizen aan de Oudeweg en Boekhors gegaan, met schetsen van het nieuwbouwplan. We 
hebben ook meerdere bijeenkomsten voor omwonenden georganiseerd, samen met de gemeente. 
Dat werd gewaardeerd en er is nog steeds veel draagvlak voor dit plan, al wordt dat door sommige 
bezwaarmakers ontkend. Kritiek was er ook: het oorspronkelijke plan met 28 woningen zou te veel 
zijn voor het beschikbare oppervlak, er zou een rechtstreeks ontsluiting moeten komen vanaf de 
Oudeweg, in plaats van ontsluiting via de bestaande Boekhors, en er waren zorgen bij bewoners van 
de Oudeweg over de waterhuishouding op hun terrein, dat grenst aan het nieuwbouwplan. 

Die punten ziet u terug in de zienswijzen. De waterhuishouding in het nieuwbouwplan zorgt ervoor 
dat de afvoer van water aan de Oudeweg verbetert. Aan de wens om het bouwplan rechtstreeks op 
de Oudeweg aan te sluiten, wordt niet tegemoet gekomen, maar dat hoeft ook niet omdat de 
verkeersaantallen, volgens landelijke richtlijnen, gering blijven. Speciaal voor bewoners die zich 
zorgen maakten over toenemend autoverkeer, hebben we een avond belegd met uw 
verkeersdeskundige. Die noemt de toename 'niet significant' in vergelijking met wegen met een 
soortgelijk profiel in een aantal wijken in Midden-Groningen. Dat bezwaarmakers op zich problemen 
hebben met nieuwbouw, is voorstelbaar. Sommigen leveren iets in qua uitzicht en rust in hun 

We hopen op een positief besluit van u. Een verwaarloosd tennisbaanterrein kan dan worden 
omgevormd tot een mooi woongebied vlakbij de dorpskern, in lijn met een besluit van onze 
ledenvergadering. 

Voor de huidige bewoners hoop ik dat ze goede buren krijgen en dat hun huis in waarde toeneemt. 
Eind goed, al goed. 

Dank u voor uw aandacht. 


