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Geachte leden van de raad, 

 

Op 8 februari 2021 heeft de fractie CDA schriftelijke vragen aan het College gesteld (art. 33 RvO). 

Deze vragen gaan over de het overleg tussen het college en de bewoners van het Westerpark en 

daarnaast over een aantal meer inhoudelijke zaken hiermee verband houdend. 

 

Hieronder de beantwoording van uw vragen: 

 

1. Op welke wijze is het college in overleg met de bewonerscommissie? 

 

Kort voordat Het Beeldkwaliteitsplan Stadshart in de raadscommissie van 25 juni 2019 besproken 

zou worden stuurde de bewonersvereniging Westerpark een schriftelijke reactie op het 

beeldkwaliteitsplan. Daarbij werd ingegaan op een aantal aspecten van dit plan en daarnaast werd 

ook een aantal andere zaken aangekaart die in deze woonwijk speelden. De brief is destijds 

nagezonden en door u betrokken bij de discussie. Tijdens de commissievergadering heeft 

wethouder Boersma toegezegd in gesprek te gaan met de bewoners. In de raadsmail van 11 oktober 

2019 is deze toezegging nader toegelicht. Er hebben sindsdien diverse overleggen met 

vertegenwoordigers van de bewonersvereniging plaatsgevonden.  

 

Vanuit het project Stadshart noordelijk deel was dat voor de eerste keer in december 2019. Daarbij 

is de toezegging herhaald dat de bewoners op de hoogte gehouden worden en actief betrokken 

worden bij “Vlek 7” van het Beeldkwaliteitsplan. Vlek 7 is ter hoogte van Kerkstraat 159-161. 

 

De bewonersvereniging legt de nadruk op een integrale aanpak van een aantal zaken die door de 

gemeente in principe op projectmatige wijze worden opgepakt. Dit zijn het project Stadshart 
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noordelijk deel, het scholenprogramma en het wegwerken van achterstallig onderhoud groen. 

Ondanks het feit dat elk project z’n eigen vastgestelde kaders kent wordt geprobeerd toe te 

werken naar een integrale, gebiedsgerichte aanpak voor het Westerpark.  

 

Op verzoek van de bewonersvereniging is vanuit het project Stadshart een breed opgezet overleg 

georganiseerd over de school, met scholenprogramma en schooldirectie, het park, het Stadshart en 

de Bewonersvereniging Westerpark. Dit onder voorzitterschap van de gebiedsregisseur voor deze 

wijk. Vanwege de Corona-maatregelen moest het geplande overleg worden geannuleerd en vond 

het uiteindelijk digitaal plaats in mei 2020. In juni 2020 werd dit overleg vervolgd. In december 

2020 en januari 2021 werd verder gesproken. Bij dit laatste overleg waren naast de ambtelijke 

vertegenwoordigers van de drie genoemde projecten ook de directie van de Van Heemskerckschool 

en een vertegenwoordiger van Veilig Verkeer Nederland aanwezig. 

 

Naast hierboven genoemde overleggen zijn er vanuit het scholenprogramma ook contacten met de 

bestuursleden van de Bewonersvereniging Westerpark. Deels ging het hierbij om de formele 

afhandeling van de omgevingsvergunningen samenhangend met de nieuwbouw van de Van 

Heemskerckschool. Dit traject is inmiddels doorlopen. Naar aanleiding van deze formele procedure 

vindt inmiddels informele afstemming plaats ten aanzien de inpassing van de school. Recent heeft 

St. Ultiem een goede afstemming gehad met de omgeving. Daarbij is gezocht naar de punten 

waarin men elkaar kon vinden over de “groene” inpassing van de nieuwe school en het schoolplein.  

 

Tenslotte loopt op dit moment een project “Veilige Schoolomgeving” in samenwerking met Veilig 

Verkeer Nederland. Dit project is gericht op het veilig halen en brengen van kinderen en het zo 

mogelijk terugdringen van ervaren overlast voor omwonenden. De ouders en de school worden 

hierbij nadrukkelijk betrokken en bevraagd. VVN geeft advies vanuit haar ervaringen en expertise, 

ook over bijvoorbeeld rijroutes in de buurt. Dit alles is er op gericht ervoor te zorgen dat op het 

moment dat de nieuwe school in gebruik wordt genomen eventuele extra fysieke maatregelen in de 

openbare ruimte ook klaar zijn en/of er heldere afspraken zijn over het gewenste gedrag van 

ouders. Er wordt ook een basis gelegd voor een continue aandacht voor onderwerp binnen de 

school. Deze aanpak is met de vertegenwoordigers van het Westerpark besproken. De adviezen en 

uitkomsten zullen zodra deze beschikbaar zijn met hen besproken gaan worden.  

 

2. Wat doet de gemeente met de inbreng van deze commissie. 

 

De inbreng van de bewonersvereniging wordt in de overleggen door hen toegelicht en gezamenlijk 

besproken. In een aantal gevallen is ook na uitvoerige discussie geconstateerd dat standpunten 

helaas uiteen blijven lopen. Dit wordt dan gezamenlijk vastgesteld en inhoudelijk vastgelegd. 

Ondanks verschillen van mening blijft onze inzet gericht op een constructieve samenwerking en het 

verschaffen van duidelijkheid.  

 

Een punt dat nog open staat en waarover bij de invulling van vlek 7 (Stadshart Noordelijk deel) nog 

verder gesproken dient te worden is de wenselijkheid om het Westerpark te verbinden met het 

nieuw in te richten gebied aan de Kerkstraat. De bewoners van het Westerpark zien deze 

verbinding voor fietsers en voetgangers liever niet tot stand komen. In het beeldkwaliteitsplan 

Stadshart wordt deze verbinding juist wel voorgestaan.  

 



   

 Pagina: 3 van 3 

 Datum: 8 maart 2021 

 Zaak: 2021-002575 

 

 

3. Op welke wijze wordt het groen van het park behouden? 

 

In 2019 is vanuit IBOR, mede op verzoek van de bewonersvereniging, het overleg opgestart om het 

achterstallig onderhoud in het Westerpark aan te pakken. Een plan zoals dat voor het Oosterpark is 

gemaakt bleek niet haalbaar en de ambities moesten enigszins worden bijgesteld. Eind 2019 werd 

geconstateerd dat er een verschil van mening bleef bestaan over de aansluiting van het Westerpark 

op het Stadshart. Op dat moment is deze discussie zoals hierboven gemeld ondergebracht in de 

integrale gebiedsoplossing. Ook eventuele adviezen vanuit het project Veilige Schoolomgeving 

kunnen de planontwikkeling voor het groen raken. Deze willen we ook betrekken.  

 

Op dit moment vindt er regulier beheer en onderhoud plaats in het Westerpark.  

 

4. Het inrijverbod van de Parallelweg heeft de intensiteit van de verkeersbewegingen enorm 

verhoogd voor de school langs. Westerpark én Hommeshof én Parallelweg rijden nu extra voor de 

school langs. Waarom geldt daar het inrijverbod en hoe kan de verkeersveiligheid hier verbeterd 

worden? 

 

De gemeente heeft in het kader van het project Stadshart een risicoanalyse van de 

spoorwegovergang Kerkstraat laten uitvoeren. Daarin zijn meegenomen de verkeerproductie van de 

te bouwen woningen en de effecten van het afsluiten van de Atlantakade voor gemotoriseerd 

verkeer. De risicoanalyse is besproken met ProRail en door hen akkoord bevonden, waarbij er ter 

afdekking van de geconstateerde risico’s een viertal maatregelen is overeengekomen. Deze 

risicoanalyse was onderdeel van het in juli 2019 door de Gemeenteraad vastgestelde 

bestemmingsplan “Hoogezand, stadshart Tussenhof”. Eén van de met ProRail overeengekomen 

maatregelen was het instellen van éénrichtingsverkeer op de Parallelweg vanaf Hommeshof richting 

de Kerkstraat, waardoor geen gemotoriseerd verkeer vanaf de Kerkstraat de Parallelweg kan 

inrijden. Hierdoor wordt voorkomen dat rechts afslaand verkeer tot stilstand komt op de 

spoorwegovergang. In onze beantwoording van raadsvragen van GBMG van 2 december 2020 wordt 

uitgebreid ingegaan op de argumenten van dit verkeersbesluit.  

Voor wat betreft de verkeersveiligheid rondom de school wordt met ondersteuning van VVN door de 

school, de ouders en de bewonersvereniging gekeken naar een veilige schoolomgeving. Dat is 

inclusief de huidige situatie waarbij Parallelweg niet vanaf de Kerkstraat in te rijden is. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 
 


