
Samenvattend verslag van de bijeenkomst Noorderplantsoen, d.d. 1 november 2021 
Aanwezig:  Fien Slors, Teun Dijkhuis (bewonersorganisatie Hortusbuurt-Ebbingekwartier), bewoners: 
Annemieke Roerdink, Angela de Groot, Diederik van der Meide, gemeente: Ewoud van Smeden en 
Joke Sissing  
 
De gemeente is bezig, op verzoek van de gemeenteraad, een evaluatie te maken van de genomen 
maatregelen van deze zomer. De behandeling hiervan in de raad zal mogelijk nog dit jaar 
plaatsvinden. De bewoners zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. 
 
In juli zijn diverse maatregelen genomen: o.a. extra afvalbakken, extra fietsenrekken, extra 
menskracht (BOA’s), tekstkarren, alcoholverbod en een stiltegebod na 22.00 uur. 
 
De bewoners geven aan dat de stilte na 22 uur heerlijk was. Dit duurde  tot middernacht, daarna  
kwamen er groepjes naar het Noorderplantsoen die veel schreeuwden, zongen en ‘beatboxen’ bij 
zich hadden. 
De bewoners durfden niet naar buiten om hier iets van te zeggen omdat de mensen met alcohol op 
slecht aanspreekbaar zijn. Daarnaast zijn het elke nacht wisselende groepen. 
De bewoners concluderen dat het handhavingsprotocol niet heeft geholpen. 
 
Bij de politie kreeg men geen gehoor omdat door de politie er  weinig prioriteit aan werd gegeven. 
De bewoners hebben signalen  gekregen dat de politie zegt dat geluidsoverlast niet direct voor de 
politie is. 
In het begin van het ingestelde verbod en gebod werd er streng gehandhaafd. In de zomer waren 
veel studenten niet in de stad en was het relatief rustig. Echter  bij de start van de Kei-week, daarna 
de introductie en vervolgens activiteiten van de studenten- en faculteitenverenigingen ging het weer 
helemaal los in het plantsoen en was er enorm veel geluidsoverlast. Er zijn bewoners om verhuisd en 
sommige bewoners zijn aan de achterkant van het huis gaan slapen. 
Door de Coronaperiode is de overlast zeer sterk toegenomen. 
 
Wat ook als storend is ervaren is dat de burgemeester  in de pers de maatregelen aankondigt, maar 
dat het dan nog minstens 2 weken duurde voordat er echt gehandhaafd werd. Dit had duidelijker  
gecommuniceerd moeten worden. 
 
Ook is opgevallen dat de politie wel meer gesurveilleerd heeft maar toch in de auto bleef zitten. Dit 
geeft volgens de bewoners een verkeerd signaal af. Op zich is men benieuwd naar het aantal 
uitgereikte boetes. 
 
De muziekkoepel is een enorme klankkast, waar met name gillende meiden ‘goed tot hun recht’ 
komen en bij regen een goede schuilplaats is. Het licht in de muziekkoepel is nu uit, dit helpt dat men 
daar nu minder is.  Er wordt nog uitgezocht waarom het licht uit is en of dit structureel gaat worden.  
 
Het wildplassen en wildpoepen is echt schandalig, zeker als dat voor het keukenraam gebeurd. Een 
buurman heeft een deel van de bosjes lager gesnoeid en dat heeft geholpen. De bewoners zouden 
dan ook graag zien dat dit strookje groen ter hoogte van Noorderbinnensingel 70/77 in het vervolg 
laag wordt gehouden. 
 
Samenvattend: 

- In beslag nemen van geluidsapparatuur kan helpen om de overlast te bestrijden 
- Boetes uitdelen, dit heeft effect! Dit heeft ook een afschrikwekkende werking.  
- Op verschillende momenten zijn er  verschillende groepen. 
- Vooral Handhaven!! 
- Meer communiceren dat er rondom het park  woonbuurten zijn 



- Ook Engelse tekst en pictogrammen op de borden (en evt. extra banners) en in de 
communicatie engels gebruiken. 

- De toiletten beter bewegwijzeren en extra toiletten faciliteren 
 
Verder concluderen de bewoners dat de studentendruk in de stad te hoog is door de vele toelatingen 
aan de RUG en Hanzehogeschool. 
Ook zouden de opleidingsinstituten aandacht kunnen besteden aan omgangsvormen. Gevraagd 
wordt of het gedragsprobleem met de RUG en de Hanzehogeschool kan worden besproken. 
 
Er is een melding gezien over een uitbreiding het terras van Zondag. Wordt het terras uitgebreid? 
Wat houdt de vergunning in? Zijn bruiloften toegestaan? Ewoud van Smeden kijkt dit na. 
 
Ook wordt nog opgemerkt dat de schaaktafels fungeren als een ‘bar’. De schaaktafels zijn goed 
verlicht door het licht van Zondag. Zouden de schaaktafels naar een andere plek kunnen? Joke Sissing 
bespreekt dit in het gebiedsteam. 
 
Ewoud van Smeden en Joke Sissing bedanken de aanwezigen voor de inbreng. Joke Sissing maakt 
hiervan een samenvattend verslag dat wordt toegestuurd. 
 

 


