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Onderwerp:   Buurtraadpleging over de bouwplannen aan de Oosterhamrikkade NZ 

Datum: 3 november 2012 

 
 
 
Op dinsdag 30 oktober heeft de Gemeenten Groningen het  initiatief genomen om de buurt te informeren 

over de diverse bouwplannen aan de Oosterhamrikkade NZ. Enkele verontruste buurtbewoners hebben die 

avond een Buurtraadpleging over de bouwplannen gehouden. Het buurtoverleg Professorenbuurt-Oost 

heeft het belang van de raadpleging onderschreven en heeft ingestemd met de onderzoeksmethode en de 

gehanteerde stellingenlijst. 

In totaal hebben 59 van de ruim 70 aanwezigen meegewerkt aan de buurtraadpleging. 

 
De resultaten zijn hieronder weer gegeven: 
 

Stelling 1 
De buurt heeft behoefte aan grondgebonden woningen (gezinswoningen) in plaats van appartementen 
voor jongeren. 
 

 

Conclusie en advies  
Bijna 95% van de aanwezigen geeft aan dat er in buurt behoefte is aan grondgebonden woningen.  
Het advies van de betrokkenen is om dit type woningen te realiseren op de percelen A en B. 
 

Stelling 2 
De plannen van Kuub zijn een verrijking voor de buurt. 
 

 
 
Conclusie en advies  
Bijna 85% van de aanwezigen geeft aan dat de plannen van Kuub een verrijking voor de buurt zijn. Het 
advies van de betrokkenen is om dit type woningen te realiseren op de percelen A en B. Zij vinden de 
plannen van Kuub passend in de buurt! 
 

Stelling 1

aantal percentage

geheel mee eens 49 83,05%

eens 7 11,86%

neutraal 2 3,39% neutraal 3,39%
oneens 0 0,00%

geheel mee oneens 1 1,69%

59 100,00% 100,00%

Samenvatting

Buurt heeft behoefte aan grondgebonden woningen

94,92%

1,69%

eens

oneens

Stelling 2

aantal percentage

geheel mee eens 29 49,15%

eens 21 35,59%

neutraal 4 6,78% neutraal 6,78%
oneens 0 0,00%

geheel mee oneens 5 8,47%

59 100,00% 100,00%

Samenvatting

Plannen Kuub verrijking Buurt

84,75%

8,47%

eens

oneens
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Stelling 3 
Het bouwen van een flat met appartementen voor jongeren (plannen Kooi) is een goed plan. Een 
omgevingsvergunning dient te worden verleend. 
 

 
 
Conclusie en advies  
Bijna 90% van de aanwezigen wijst de plannen van Kooi om appartementen te realiseren op perceel A af. 
Het advies is om geen bouwvergunning te verlenen aan Kooi en in de toekomst ook niet aan Nijhuis. 
 

Stelling 4 
De plannen van Kooi zijn niet mogelijk voor wat betreft de bouwhoogten die vastgelegd zijn in het 
bestemmingsplan. Het toch verlenen van een vergunning waarbij het college middels een binnenplanse 
vrijstelling verleent, is niet wenselijk. 

 
 
Conclusie en advies  
Bijna 95% van de aanwezigen wijst de het verlenen van een binnenplanse vrijstelling voor de plannen van 
Kooi  op perceel A af. 
Het advies is om geen vrijstelling  te verlenen voor de plannen van Kooi en in de toekomst ook voor Nijhuis. 
 

Stelling 5 
Voor de plannen van Kuub (gezinswoningen) geldt een norm voor parkeerplaatsen van 1,5 per woning. 
Voor de jongerenappartementen geldt een norm van 0,3 parkeerplaats per woning/huishouden. 
Als gevolg van de verhoudingsgewijs veel lagere parkeernorm voor jongerenappartementen kan de 
parkeerdruk in de buurt fors toe nemen. 
De norm voor parkeerplaatsen moet naar 1,0 parkeerplaats of hoger per appartement om de parkeerdruk 
minimaal gelijk te houden ten opzichtte de huidige situatie. 
 

 

Stelling 3

aantal percentage

geheel mee eens 0 0,00%

eens 0 0,00%

neutraal 6 10,17% neutraal 10,17%
oneens 12 20,34%

geheel mee oneens 41 69,49%

59 100,00% 100,00%

Samenvatting

Plannen Kooi goed! Vergunning verlenen.

0,00%

89,83%

eens

oneens

Stelling 4

aantal percentage

geheel mee eens 47 79,66%

eens 9 15,25%

neutraal 2 3,39% neutraal 3,39%
oneens 1 1,69%

geheel mee oneens 0 0,00%

59 100,00% 100,00%

Samenvatting

Voor plannen Kooi geen vrijstelling verlenen.

94,92%

1,69%

eens

oneens

Stelling 5

aantal percentage

geheel mee eens 43 72,88%

eens 13 22,03%

neutraal 2 3,39% neutraal 3,39%
oneens 1 1,69%

geheel mee oneens 0 0,00%

59 100,00% 100,00%

Samenvatting

Norm parkeren moet naar 1,0 of hoger

94,92%

1,69%

eens

oneens
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Conclusie en advies  
94,9% van de aanwezigen vinden de norm die de ontwikkelaars Kooi en Nijhuis hanteren voor het aantal 
parkeerplaatsen veel te laag. Er zal minimaal één parkeerplaats per appartement gerealiseerd dienen te 
worden. 
 

Stelling 6 
De laatste door de gemeenteraad geaccordeerde visie voor de ontwikkeling van de Oosterhamrikkade (De 
radiaal wakker gekust, 2003) en de unaniem gedragen raadsmotie uit 2007 zijn helder over het gewenste 
type woningen en doelgroepen. 
Het gemeentebestuur en de raad dienen zich aan de gemaakte beleidskeuzes en afspraken te houden. 

 
 
Conclusie en advies  
De aanwezigen vinden vrijwel unaniem dat dat het gemeentebestuur en de raad het ingezette beleid 
geformuleerd in de beleidstukken moet handhaven. 
Gezien het hoge percentage is 100% realisatie van grondgebonden woningen gewenst! 
 
 
Enkele aanwezigen hebben van de mogelijkheid nog enkele aanvullende opmerkingen te maken op het 
formulier dat is gebrukt voor de buurtraadpleging. De opmerkingen zijn hieronder weergegeven. 
 

1. De buurt wordt geschoffeerd 

2. Bij toestemming op het plan van Kooij met de 5e woonlaag boven de 14m zal ik (eventueel samen 

met anderen) bezwaar in gaan dienen/in beroep gaan 

3. De plannen zijn al tijden zo vastgelegd en is de reden waarom MonkeyDonkey Kinderopvang 

geïnvesteerd heeft in monumentale plannen in de buurt. 

4. Ik heb vooral bezwaar tegen de 5e verdieping. Ik snap dat jongerenhuisvesting nodig is, maar ik vind 

dat samen met t voormalige ABN AMRO wel een hele grote concentratie van jongeren zit aan de 

achterkant van gezinsbewoning . 

5. Denk ook eens aan de wijk. Geen 5e bouwlaag + balustrade niet open maken. Idee Nijhuis ie meer 

afgesloten.Hangende jeugd op overloop geeft inkijk. 

6. De plannen van Kooi en Nijhuis zijn een enorme stap in de verkeerde richting. Er is behoefte aan 

een evenwichtere verdeling in de wijk. Geen 5e bouwlaag 

7. Stop de verloedering van onze buurt door onevenwichtige studentenhuisvestingen en niet-

handhaving van afgesproken normen. Investeren in grondgebonden gezinswoningen om het 

evenwicht te herstellen. 

8. Stop uitbreiding studentenbewoning! 

9. Als er inspraak beloofd wordt vind ik dat dat ook daar naar geluisterd moet worden en niet alleen 

gedaan alsof 

10. Denkend/gelovend dat we als buurt serieus genomen zouden worden vallen deze voorstellen in 

zeer slechte aarde. Wij zullen ons uiterste best doen andere plannen op tafel te krijgen! 

11. Proces niet correct en in dit beladen dossier opmerkelijk dat de buurt zo buitenspel is gezet. 

Stelling 6

aantal percentage

geheel mee eens 45 76,27%

eens 11 18,64%

neutraal 3 5,08% neutraal 5,08%
oneens 0 0,00%

geheel mee oneens 0 0,00%

59 100,00% 100,00%

B & W en raad dienen dienen 'Radiaal'en motie uit te voeren

94,92%

0,00%

Samenvatting

eens

oneens
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12. Ik heb mij in de afgelopen jaren zeer verbaasd over de onbetrouwbaarheid van college van B&W en 

afgevaardigden van ROEZ waar het ging om het bij voortduuring niet nakomen van gemaakte 

afspraken met de buurt. 

13. Voor de zoveelste keer bevorderen van overlast door studenten. 

14. Parkeerdruk is al erg hoog. Meer dan genoeg jongeren en studentenhuisvesting in de buurt 

15. Parkeerdruk is al erg hoog 

16. Mag ook wel gekeken worden naar de plannen van de oude ABN; vindt het te hoog en te diep + de 

doelgroep! 

17. Plannen van Nijhuis met de oude ABN vindt ik ook al te hoog en te diep! 

18. Naast de vele fietsen beschikken de studenten vaak over een auto. 

19. Nog meer studentenappartementen in deze buurt zijn niet wenselijk. We zitten in onze buurt al ver 

boven de toegestane norm. Stelling2: het gedeelte van de Hamburgerstraat-Antillenstraat ziet er 

wel goed uit Als het zo gebouwd wordt als ze nu beloven. Dat is nog maar de vraag want er is nog 

weinig belangstelling. En hoe veranderen de plannen dan? 

20. Bomen planten aan de achterkanten, graag veel groen . De grote treurwilg Star Numanstr ± no 47 

moet blijven. 

21. De draaiingen in het gemeentelijk beleid zijn onbegrijpelijk voor de bewoners. De onrust in een 

oorspronkelijk riante woonwijk is groot. Een machteloos gevoel! We worden overrompeld door 

projectontwikkelaars en daarna door studenten. 

22. Acuut en  steeds groter wordend probleem betreft toenemend studenten aantallen. 

Gemeentebestuur doe daar iets fundamenteels aan. Handhaaf de norm; controleer; doe iets.  

 
De eindconclusie luidt als volgt: 

 Aan de Oosterhamrikkade zijn appartementen ongewenst. De plannen van Kuub worden als zeer 
positief ervaren; 

 Parkeren op eigen terrein is noodzakelijk met een parkeernorm van 1,0 per gerealiseerde 
wooneenheid; 

 De raad en het gemeentebestuur bruskeren de buurtbwoners door zowel het beleid dat is 
vastgelegd in de ‘Radiaal wakker gekust’ als de eerder genoemde motie niet te respecteren. 


