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Harde kritiek op De Vries
over Professorenbuurt

3 Raad ’sacherijnig’ dat
afspraken opnieuw zijn
geschonden

Door Bram Hulzebos
Groningen Vrijwel alle fracties in

de gemeenteraad van Groningen

zijn verbolgen over de manier

waarop wethouder Frank de Vries

(PvdA) heeft gehandeld bij de ont-

wikkeling van de noord-

Door Bram Hulzebos

wikkeling van de noord-

zijde van de Oosterham-

rikkade.

Zoals gisteren gemeld

komen er studentenstu-

dio’s op twee percelen op

de hoek van de Ooster-

hamrikkade en de Zaag-

muldersbrug.

In 2007 heeft de raad inIn 2007 heeft de raad in

een motie afgesproken

met het stadsbestuur dat er grond-

gebonden woningen moesten ko-

men. Afgelopen zomer moesten

raadsleden via buurtbewoners ho-

ren dat er van die grondgebonden

woningen op die plek niets terecht-

komt.

De aanpalende Professorenbuurt

is boos, de raad blijkt sacherijnig.

De felste kritiek komt vanDeVries’

partijgenoot Erica van Lente, die

een parallel ziet met de Europa-

park-affaire, waarbij vier jaar gele-

den bijna het politieke hoofd van

¬ De Vr

De Vries rolde omdat er achter de

rug van de raad om te veel geld was

uitgegeven.

Deze affaire leidde tot een extern

onderzoek en een project ’cultuur-

verandering’. Desondanks wordt

de raad opnieuw verrast omdat

achter werd gehouden dat door de

politiek gestelde doelen niet zijn

gehaald.

Het stadsbestuur had een ’duide-

lijke opdracht’, aldus Vanlijke opdracht’, aldus Van

Lente. Ze noemt het

’frappant’ dat het stads-

bestuur niet heeft ge-

meld aan de raad dat de

motie niet geheel uit te

voeren was. "Daar zijn we

sacherijnig van", aldus

Van Lente.Het is toch

heel gewoon om eenheel gewoon om een

briefje te sturen", stelde

Robert Prummel van de Stadspar-

tij. "Dit is tegen de afspraken."

"Waarom is het college niet te-

ruggegaan naar de raad", vraagt In-

ge Jongman (ChristenUnie) zich af.

Het vertrouwen van de buurt is ge-

schaad, meent Anne Kuik (CDA).

"Er zijn verwachtingen gewekt en

beloftes gedaan."

De Vries wijst er op dat op een

groot deel van het gebied wel

grondgebonden woningen komen.
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