
Reactie naar OOG TV 

 

Als Lefier willen wij dat het Pepergasthuis ook na verkoop in goede handen blijft. De beoogd koper 

toonde in zijn plannen voor het Pepergasthuis veel respect voor de historie van het pand en zijn plan 

is grotendeels gebaseerd op behoud van wat er nu is. Ook staat de beoogd koper bekend als iemand 

met hart voor de stad en het cultuurhistorisch erfgoed van Groningen. Hij heeft meerdere 

monumenten in zijn bezit en al vaker bewezen daar met de grootste toewijding voor te zorgen. 

Daarom zijn wij erg blij met de beoogd koper. Ook de huurdersorganisatie KAR staat volledig achter 

zowel de verkoop van het pand als achter de keuze voor de beoogd koper. 

Uit enthousiasme en uit liefde voor het Pepergasthuis heeft de beoogd koper in het begin 

aangegeven het pand zó mooi te vinden, dat hij er wel zou willen wonen. Dit was een idee, wat ook is 

opgenomen in de verkoopdocumenten. Wij hebben als Lefier hier naar de bewoners toe altijd open 

en transparant over gecommuniceerd. Helaas was onze bestuurder niet van dit idee en onze 

communicatie daarover op de hoogte. Wij ontkennen dus niet stellig dat de koper ideeën had met 

het pand, zoals u in uw artikel van 12 november aangeeft. Wel begrijpen wij dat haar reactie op dit 

onderwerp bij u enige vraagtekens oproept. Maar het doet niets af aan onze open en transparante 

communicatie met onze bewoners. Wij hebben hen én de huurdersorganisatie vanaf het begin 

meegenomen in de plannen.  

Wat de toekomstplannen van de beoogd koper betreft: hierover hebben wij in overleg en 

samenspraak met de gemeente afspraken gemaakt. Deze staan in het koopcontract. De status van 

het pand blijft, net zoals nu, een monument. Indien de beoogd koper een andere invulling zou willen 

geven aan dit monument – voor zover hij deze heeft –, dan zal hij daarvoor toestemming moeten 

vragen bij de gemeente. De gemeente Groningen blijft dus net zoals nu het geval is, nauw bij het 

Pepergasthuis betrokken.   

 

 

 

  

 

 

 

  


