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Afgelopen maart hebben wij jullie per brief geïnformeerd over het project ‘Beheersing 
geluidsoverlast in de Schildersbuurt’. Ook de afgelopen maanden hebben wij niet stilgezeten. Een 
kort verslag. 

In een werkgroep met studenten en vaste bewoners hebben wij afspraken gemaakt over hoe wij met 
elkaar om willen gaan. Het gaat eigenlijk om hele gewone omgangsvormen: “Wees elkaar niet tot 
last, blijf in contact, nieuwe studenten stellen zich voor aan buren, na 22.00 uur is het stil in de wijk, 
niet meteen de politie bellen en niet anoniem klagen”.  

Via een marketingcampagne geven wij bekendheid aan deze leefregels. Studio Plakband maakt deze 
campagne. De gemeente ondersteunt dit. Wij starten in augustus met de Keiweek. Op diverse  
manieren wordt dit in de buurt kenbaar gemaakt.  

Daarnaast hebben wij onderkend dat de buurt ‘versterking’ nodig heeft op het gebied van preventie 
en handhaving.  

Voor de preventie komt er een  pilot met een buurtpreventiecoach voor 2 jaar voor 16 uur in de 
week. De functie wordt ingevuld door WIJ en start zo snel mogelijk in het najaar. De pilot is bedoeld 
om te kijken of deze aanpak werkt en of er mogelijkheden zijn voor een vervolg. 

De buurtpreventiecoach krijgt twee belangrijke opdrachten: a. ga bij geluidsoverlast zo snel mogelijk 
in gesprek met alle betrokkenen en kijk wat mogelijk is om het vroegtijdig op te lossen en b. 
ondersteun de buurt bij de activiteiten die bijdragen aan een beter begrip en communicatie tussen 
buurtbewoners. Hoe? Dat wordt samen met de buurt ingevuld.  

Voor de handhaving komt er een overlast coördinator in de Oude Wijken voor extreme vormen van 
woonoverlast met als eerste aandachtsgebied de geluidsoverlast in de Korrewegwijk en de 
Schildersbuurt Ook als pilot voor 2 jaar voor 2-3 dagen per week, met een verwachte start in het 
najaar, zodra  de functie is ingevuld. Het is een nieuwe functie. Belangrijkste taak wordt de aanpak 
van complexe (slepende) overlastgevallen en de communicatie daarover. Daarnaast  wordt de 
overlast coördinator aanspreekpunt voor de buurt als het gaat om voortgang, stand van zaken en 
verbeteringen.  

Tot zover eerst. In het najaar, bij de afronding van het project, komen wij er uitgebreider op terug.  
Ideeën, vragen en suggesties kunnen als vanouds worden gemaild naar  schildersbuurt@groningen.nl  

Laten wij er gezamenlijk een mooie zomer en najaar van maken. 
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