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Meerderheid in nieuwe raad tegen omstreden bouwplan 
 

Een ruime politieke meerderheid lijkt zich af te tekenen vóór behoud van 

de Botanische Tuin en het ernaast gelegen groen. Zowel in de Botanische 

Tuin als direct ernaast zouden flatgebouwen moeten komen, deels met 

studentenwoningen. Alle partijen die nu in de raad zitten is gevraagd of 

zij dit groen willen behouden en alleen studentenpartij STIP heeft 

aangegeven geen bezwaar te hebben tegen dit bouwplan. 

 

De Belangenvereniging TU Noord heeft een enquête gestuurd naar alle 

partijen die nu in de raad zitten met de vraag wat men de afgelopen 

jaren voor de buurt gedaan heeft. Daarnaast is aan de raadsleden een 

aantal stellingen voorgelegd waar men het wel of niet mee eens kon zijn. 

De buurtvereniging pleit al jaren voor behoud van de groene ruimte in de 

buurt, onder andere door de bestaande TU-gebouwen die leeg komen te 

hergebruiken voor huisvesting in plaats van groen te offeren voor nieuwe 

woonblokken. De stellingen hadden betrekking op inspraak voor bewoners, 

verkeer in de buurt, groen en speelvoorzieningen en nieuwbouwplannen. De 

meeste partijen hebben in een reactie laten weten dat zij zich hebben 

ingespannen voor een betere, meer leefbare buurt; het CDA, 

Stadsbelangen, D66 en SP hebben dat niet. Het CDA heeft eerder wel 

gepleit voor volledig behoud van de Botanische Tuin en al het groen 

eromheen.  

 

De reacties op de stellingen waren verdeeld waar het ging om meer 

inspraak voor bewoners bij bouwplannen, het terugdringen van de 

verkeersoverlast en het kappen van bomen. Er is op basis van de enquête 

niet één bepaalde partij als ideaal voor bewoners naar voren gekomen, 

maar wel geven de antwoorden goede hoop voor het toekomstig stemgedrag 

in de nieuwe gemeenteraad. De meeste voorstellen van bewoners kunnen 

rekenen op brede steun, maar per onderwerp verschillen de partijen in 

hun steun. Alle partijen op één na waren het echter eens met de stelling 

“De Botanische tuin met direct aangrenzend groengebied moet volledig 

behouden blijven.” Wat deze politieke standpunten waard zijn zal blijken 

als na de verkiezingen het plan in de raad behandeld wordt. De volledige 

enquête is na te lezen op de website van de Belangenvereniging TU Noord. 
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