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Rampplan
ontving
prijs
3 150.000 euro voor ’voor-
beeldige’ participatie Pro-
fessorenbuurt

Groningen De rampzalig verlopen

Door Bram Hulzebos
Groningen De rampzalig verlopen

participatie van de Professoren-

buurt bij de ontwikkeling van de

Oosterhamrikkade, blijkt in 2010

eenprijs te hebbengekregen vande

rijksoverheid. Het ging om een be-

drag van 150.000 euro. Reden, vol-

gens de jury: ’de hoge graad van

participatie’.

Inwerkelijkheid ging er van alles

mis bij dit project, juist met de par-

ticipatie. Druppel die de emmer

deed overlopen was een conflict

met de gemeentelijke projectleider

die zou hebben gelogen tegen de

buurt over zijn rol bij de ontwikke-

ling van de tramroute over de Oos-

terhamrikkade. ’We zien hierin een

herhaling van zetten en wederom

worden wij ogenschijnlijk bewust

niet serieus genomen en gene-

geerd’, schreef de buurt aan raad en

stadsbestuur.

De spanningen liepen zo hoog op

dat het stadsbestuur in 2011 een

onderzoek in heeft laten stellen

naar de gang van zaken. Gevolg is

dat de ambtenaar die (mede) ver-

antwoordelijk was voor de partici-

patie vanhet project is gehaald. Het

stadsbestuur concludeerde uitein-

delijk zich de ’frustratie en irritatie’

in de buurt ’goed te kunnen voor-

stellen’, zo blijkt uit een brief aande

raad.

Zoals gemeld was, tot blijdschap

vandebuurt, doorhet stadsbestuur

beloofd dat het rommelige bedrij-

venterrein aan de noordkant van de

Oosterhamrikkade met gezinswo-

ningen zou worden volgebouwd.

De gewekte verwachtingen wer-

den maar deels waargemaakt. In

een deel van het gebied komen ho-

ge blokken met studio’s voor stu-

denten.

Uit brieven van de buurtorgani-

satie aan gemeenteraad en stadsbe-

stuur blijkt dat het overleg over de

buurt de afgelopen jaren een regel-

rechte lijdensweg was. De partici-

patie was er eerder ondanks de ge-

meente dan dankzij de gemeente,

blijkt uit de correspondentie.

De toekenning van de overheids-

prijs was aanleiding voor een felle

brief van de buurt. ’Wemoesten al-

tijd zelf actie ondernemen om te

horen dat projecten vertraagd wa-

ren en om te horen welke stappen

er nu ondernomen waren’.

@ bram.hulzebos@dvhn.nl


