
Onderwerp: Re: Weerterij
Van: Wilna Mi�endorp <w.j.mi�endorp@home.nl>
Datum: 23-9-2022 09:50
Aan: George Kievitsbosch <george.kievitsbosch@midden-groningen.nl>
CC: Harry Wiechers <harry.wiechers@midden-groningen.nl>, Gerard De Vries <gjtdevries@home.nl>, Marco Waijer
<waijer.m@gmail.com>, Wilna Mi�endorp <w.j.mi�endorp@home.nl>

Dag George,

Als buurt zijn wij zeer ontstemd over je mail van 21-9-2022.                               

Wij hebben met elkaar gedurende de afgelopen 2 jaar voortdurend overleg gehad.
Er zijn hierbij afspraken met elkaar gemaakt en toezeggingen gedaan. Een van die toezeggingen is geweest dat
uitvoering van het woonrijp maken conform beeldkwaliteitsplan zou plaatsvinden. Deze toezegging c.q. afspraak is
bevestigd in diverse overleggen, verslagen en mailverkeer. Alle werkgroepleden De Weerterij kunnen dit bevestigen,
ook degenen die inmiddels in een andere organisatie werken.
Wat zijn afspraken en toezeggingen nog waard wanneer de gemeente op deze wijze hiermee omgaat?
Dat er kennelijk bij de gemeente – woningstichting fouten zijn gemaakt, daar willen wij als buurt niet de dupe van
te worden.
Als buurt zijn wij reeds op diverse wijzen de dupe geworden van het eenzijdig wijzigen van bestemmingsplan en
beeldkwaliteitsplan door gemeente en Lefier.
Wij wensen vast te houden aan de gemaakte afspraak en toezegging dat uitvoering van het woonrijp maken conform
beeldkwaliteitsplan plaatsvindt!

Daar komt bij dat de uitvoering zoals je benoemt in je mail met betonklinkers niet aansluit bij de rest van de wijk
o.a. plan Traas.

Het beeldkwaliteitsplan  is vastgesteld in de gemeenteraad om een bepaalde uitstraling van de wijk / buurt te
bewerkstelligen. Daartoe moesten wij ons bij de bouw van onze woningen houden aan diverse richtlijnen. Wederom
komen de gemeente en Lefier deze in de raad vastgestelde richtlijnen eenzijdig niet na wanneer uitvoering niet
conform beeldkwaliteitsplan plaatsvindt.
De keuze voor soort klinkers is ons inziens erg beeldbepalend voor de uitstraling van de buurt.

Verder stoort het ons dat een medewerker/uitvoerder van de gemeente hier ter plaatse in de buurt aan
buurtbewoners meldt op de vraag wat voor klinkers worden gelegd “een steen is een steen”, met andere woorden
“wat zeur je nu”.  

Nogmaals: wij wensen vast te houden aan de gemaakte afspraak en toezegging te weten uitvoering conform
beeldkwaliteitsplan!

Wat ons betreft kunnen we dit dinsdag a.s. om 16.00 uur bespreken.

Gerard, Marco en Wilna
namens de buurt De Weerterij

Op 21-9-2022 om 08:55 schreef George Kievitsbosch:

Hoi Wilna,
 
Na terugkomst van mijn vakantie las ik de berichtgeving over de toepassing van verschillende
verhardingsmaterialen bij het woonrijp maken van de Weerterij. Op basis van navraag is het volgende naar voren
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gekomen.
 
In het beeldkwaliteitsplan wordt gesproken over het onderscheid tussen de ontsluitingslus door de wijk/buurt en
de lanen die deze lus doorsnijden. Bij het woonrijp maken dient het onderscheid herkenbaar ingevuld te worden.
Waarbij in het beeldkwaliteitsplan gesproken wordt over de toepassing van verschillend, gebakken
verhardingsmateriaal. Op zich helder.
Tijdens de gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd is benoemd dat het beeldkwaliteitsplan zoals het
voorligt leidend is. Er van uitgaande dat er geen veranderingen meer zijn geweest op wat indertijd is
opgeschreven. Afwijkingen zouden voort kunnen/mogen komen uit het “onderzoek Roelofs”. De conclusies en
consequenties daarvan zijn inmiddels bekend. Op zich ook helder.
 
Helaas blijkt dat na vragen vanuit bewoners over de toe te passen verhardingsmaterialen dat er in 2011 andere
afspraken zijn gemaakt tussen de toenmalige woningcorporatie en de gemeente Slochteren. Deze afspraken zijn
schriftelijk vastgelegd. Hierin wordt tussen de betrokkenen overeengekomen dat in de lanen geen gebakken
verhardingsmateriaal toegepast gaat worden maar betonstraatsteen. Dit was zowel bij ons als bij Lefier niet
bekend. Toepassing op deze wijze van betonstraatstenen doet geen afbreuk aan het beoogde onderscheid tussen
de verschillende soorten wegen, de (verkeers)veiligheid en/of de functionele kwaliteit van de wegverharding.
 
Vanuit de juridische afdeling van de gemeente is onderzocht of de materiaalkeuze zoals opgenomen in het
beeldkwaliteitsplan juridisch afdwingbaar is. Dat blijkt niet het geval te zijn. Daardoor kan niet bij Lefier, zijnde
de rechtsopvolger van de toenmalige woningcorporatie, worden afgedwongen dat er alsnog alleen gebakken
verhardingsmaterialen in het nog woonrijp te maken deel van de Weerterij worden toegepast. Dat wat het
beeldkwaliteitplan beoogt wordt ook met de toepassing van betonstraatsteen nagekomen. Daarmee is de in 2011
overeengekomen wijziging bindend.
 
In navolging daarop is bekeken wat de meerkosten zouden zijn als er, in tegenstelling tot de overeengekomen
wijziging, toch enkel van gebakken verhardingsmateriaal uitgegaan zou worden. Deze meerkosten blijken ca. €
110.000,-- te zijn waarbij aanvullend het aanwezige materiaal ook nog afgevoerd moet worden. Deze kosten zijn
wat ons betreft maatschappelijk niet te verantwoorden.
 
Volgens mij is het goed dat we het hier met elkaar over hebben. Hebben jullie op korte termijn nog ruimte in de
agenda?
 

Met vriendelijke groet,

George Kievitsbosch
Projectleider Uitvoering Versterking
Aanwezig op maandag t/m donderdag
 
T 0598-729714
M 0620482967
Gemeente Midden-Groningen
Postadres: Postbus 75, 9600 AB Hoogezand
Bezoekadres: Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand

Website www.midden-groningen.nl
Twitter www.twitter.com/middengroningen
Facebook www.facebook.com/middengroningen
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