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Bestuurlijke zaken 
In mei 2020 kon de ALV wegens de Coronamaatregelen niet doorgaan. Dit document gaat over de 
afgelopen periode van 2020 en blikt vooruit op wat we de aankomende tijd verwachten. Het is dus te 
zien als een tussenstand van het jaar 2020. Gezien de huidige maatregelen hebben we als bestuur 
besloten om voor de ALV dit jaar de vorm te kiezen waarbij de stukken voor de ALV’s van 2019 en 
2020 op internet zijn in te zien en vervolgens  met videobeeld wordt begeleid. 
Er is daarna een week waarop buurtbewoners hun feedback kunnen geven. Die zal in de weken 
daarop worden verwerkt. Een Jaarverslag over het gehele jaar 2020 zal in mei 2021 aan de buurt 
worden gepresenteerd.  
 
Het jaar 2020 zou een feestjaar worden. Dat pakte toch anders uit. Activiteiten in het kader van 
400jaar Hortus gingen door in beperkte vorm. De Theatertour werd verzet naar een nog nader te 
bepalen datum in 2021. Maar het boek van Beno Hofman, “Nieuwe Stadt”, (400 jaar Hortusbuurt 
Ebbingekwartier) kwam wel uit en is nog steeds te bestellen. 
Daarnaast is onze secretaris Astrid gestopt nadat zij zich met volle overtuiging en haar 
organisatietalent heeft ingezet voor de buurt. Hiervoor zijn wij haar zeer dankbaar. Anita, die zich als 
opvolger van uw huidige voorzitter had opgeworpen vond haar droomhuis buiten onze wijk. 
Daardoor konden haar aspiraties verder geen doorgang vinden. Na deze ALV zal ondergetekende zijn 
taken als voorzitter neerleggen en zijn activiteiten voor de buurt op de achtergrond voortzetten. 
 
Maar nadat Andor Aaldriks al eerder met zijn frisse ondernemingsgeest was bijgesprongen, komt nu 
Fien Slors het bestuur versterken met een dijk aan ervaring waar onze buurt wel bij kan varen. De 
coördinatie van de bezorging door Klaas Hofstra loopt op rolletjes en Harmke Eisen staat nog steeds 
stevig aan het roer van ons mooie wijkblad de Kop d’r Veur. De al enkele jaren draaiende 
bestuursleden Merlien, als oudgediende bewaakster van de financiën, en Teun,  met zijn kennis van 
bouwbesluiten en omgevingswet, hebben te kennen gegeven zich voorlopig  nog voor de buurt te 
willen inzetten.  
Het bestuur heeft nog een vacature open staan voor de functie van secretaris. Daarnaast zou het ook 
geholpen zijn met vrijwilligers buiten het bestuur. Het gaat dan vooral om het coördineren of helpen 
faciliteren van activiteiten. Dit kunnen ook eenmalige activiteiten zijn of jaarlijkse zoals de culinaire 
zwerftocht. Als je een idee of initiatief hebt dat goed kan zijn voor onze buurt willen wij dat 
faciliteren. Meld je aan via hortusebbinge@gmail.com of benader een van de bestuursleden. 
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar 5 keer vergaderd, waarvan 1 keer met de gemeente. 
 
Aandachtsgebieden 

• Activiteiten 
In 2020 was het gezien de pandemie niet verstandig en mogelijk om op de gebruikelijke manier 
activiteiten te organiseren. Welke activiteiten we moeten gaan ontplooien om ook in deze tijd de 
buurt te verbinden is de grootste uitdaging. Wij komen ook tot de conclusie dat het bestuur het 
niet zonder de input van de buurt kan. Deze uitdaging kunnen we alleen samen aan. Onze buurt 
heeft een historie waarin  als het moest creatief en met een grote actiebereidheid, problemen 
werden overwonnen. Laat je daardoor inspireren en ons jouw ideeën horen.  Maak onze wijk nog 
mooier! 

 

• Financiën 
In het document “Balans t/m 31010-20 en resultaten 31-10-20” staan de cijfers tot nu toe in de 
algemene termen omschreven waarmee we gegevens voor subsidieaanvraag en verantwoording  
bij de gemeente moeten aanleveren. Het document “Kostenoverzicht t/m 31-10-20” is  een 
specificatie daarvan en laat zien waaraan de subsidie precies uitgegeven is dit jaar. 
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In 2020 zijn de financiën voor het project 400 Jaar Uitleg via de rekening van de 
Bewonersorganisatie HortusEbbinge gelopen en mede onder verantwoording van het bestuur. 
Voor die cijfers verwijs ik naar document:  ““Kostenoverzicht 400-jaar Uitleg t/m 31-10-2020” en 
“Verantwoording bewonersorganisatie 400 jaar uitleg” Beide zijn natuurlijk niet compleet omdat 
er nog onduidelijkheid is over de nog komende uitgaven. 
 
Belangrijk is om over het hele jaar 2020, duidelijkheid te krijgen over wat er met de subsidie is 
gebeurd die we van de gemeente hebben ontvangen. In een groot deel van 2020 konden we niks 
organiseren, terwijl de gemeente Groningen wel verwacht dat subsidiegeld voor de buurt wordt 
ingezet. Of dit consequenties heeft voor het budget van 2020 en/of 2021 weten we op het 
moment nog niet. 

 
Bestuurslid Andor heeft in een ronde door de buurt ondernemers actief benaderd voor 
advertenties in de Kop d’r Veur. Gezien de problemen die veel ondernemers in Coronatijd 
hebben, hebben wij eind oktober onze adverteerders een hart onder riem willen steken en hen  
aangeboden om in het kerstnummer gratis te adverteren. Er kwamen allemaal positieve reacties 
zelfs van ondernemers die zelf niet te lijden gehad hadden onder de coronacrisis en dus gewoon 
om een factuur vroegen met de suggestie anderen (horecaondernemers) extra te steunen. 
 

Kop d’r Veur 
Er zou dit jaar gekeken worden of het redactiestatuut van de KDV nog afgestemd zou moeten 
worden op de statuten van de bewonersorganisatie. Inmiddels is een concept gereed dat tussen 
bestuur en redactie kan worden besproken. Die behandeling is in verband met de 
coronaproblematiek voorlopig uitgesteld.  
De samenwerking loopt goed mede door een flexibele opstelling van de redactie met betrekking tot 
de deadline. 
 
400 jaar Hortusbuurt en Ebbingekwartier   
Dit wordt uitvoerig in een ander document toegelicht. De bewonersorganisatie heeft als 
rechtspersoon de verantwoordelijkheid genomen over de financiën. Hiermee wordt bedoeld dat de 
inkomsten en uitgaven via de rekening van de bewonersorganisatie zijn gelopen en dat de voorzitter 
alle aanvragen voor subsidie heeft ondertekend. Ook is gebruik gemaakt van onze website.   
 
Overlast 
De themabijeenkomst Veiligheid/Overlast zal in het volgend voorjaar plaats moeten gaan vinden. 
Afgelopen voorjaar is dat vanwege Corona niet gelukt. Wel heeft de bewonersorganisatie problemen 
rondom overlast bij het Noorderplansoen en het Stadsstrand veelvuldig aangekaart. Dit heeft mede 
geleid tot het alcoholverbod rond de vijver met de fonteinen en het opleggen van een gebiedsverbod 
aan enkele notoire overlast gevende personen. Ook heeft de bewonersorganisatie meegewerkt aan 
een onderzoek m.b.t. overlast Noorderplansoen waarbij zij heeft samengewerkt met diverse formele 
en informele organisaties. De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend.  
De aangrenzende buurtvereniging van de Noorderplantsoenbuurt heeft gevraagd of wij wilden 
aansluiten bij een actie tegen de overlast. Namens de bewonersorganisatie heeft de voorzitter 
aangegeven dat eerst duidelijk moet worden wat de actie precies inhoud omdat er reeds goed 
overleg met de gemeente is op dit vlak. 
 
Straatvertegenwoordigers 
Hierin is het afgelopen jaar geen gerichte actie ondernomen. Het proces ontwikkelt zich verder 
organisch (per aantal huizen, blokje etc). Mensen kunnen zich aanmelden via de website. 
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Tijdens de coronacrisis is aan de straatvertegenwoordigers gevraagd of zij willen inventariseren of er 
in hun (deel van de) straat hulp nodig is i.v.m. Corona. Problemen blijken al op kleine schaal te 
kunnen worden opgelost.  
 
Website/Facebook 
Wordt bijgehouden door Merlien en content zal vooral geleverd worden door Andor. Buurtbewoners 
mogen ook hun content aanleveren. Uiteraard wordt die wel eerst gescreend door de 
bewonersorganisatie op verenigbaarheid met de doelstelling van onze vereniging. 
 
Culinaire Zwerftocht 
Vanwege de Coronamaatregelen afgelast. 
 
Wij-team 
Er is een nieuwe straatwerker voor onze buurt.  Zo snel als het kan wordt een kennismakingsgesprek 
gepland. 
Wij hopen nog steeds  met het Wij-team afspraken te kunnen  maken voor inloopspreekuren in onze 
wijk. 
 
Verkeer 
In 2020 is een begin gemaakt met overleg over herinrichting van de Nieuwe Boteringestraat en de  
aanpak van de fietsenproblematiek in de straat. Het heeft een tijd geduurd maar inmiddels is er een 
voortzetting van het project en heeft de gemeente geld vrijgemaakt om aan de verkeersveiligheid en 
de fietsoverlast te gaan werken. De buurtbewoners die eerder actie hadden ondernomen zullen 
hierbij worden betrokken en er zal worden gezocht naar meer bewoners aan de Nieuwe 
Boteringestraat die over de aanpak van de problemen willen meedenken.  
 
Bestemmingsplannen/gebiedsplan Omgevingswet. 
Op dit vlak heeft de bewonersorganisatie een visiestuk, een reactie op de Woonvisie, bij de 
gemeente aangeleverd (zie website/Gemeentezaken/Reactie HE concept woonvisie) en ook bij het 
bezoek van de burgemeester onder de aandacht gebracht dat de aankomende Omgevingswet kansen 
biedt om bewoners op tijd te laten meedenken over omgevingsplannen en bouwplannen. 
 
M’eet Your Neighbours 
Geen doorgang gevonden wegens coronamaatregelen. 
 
Kopdoop 
Zoals vanouds vindt deze blijk van waardering voor het bezorgen van Kop der Veur ’s zomers plaats  
in buurtcafé de Minnaar van de Rozenstraat. Helaas kon dit vanwege de coronamaatregelen geen 
doorgang vinden. 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Het lijkt onwaarschijnlijk dat we dit kunnen organiseren tijdens de wereldwijde pandemie. 
 
Buurtborrels 
Heeft eenmaal gekoppeld aan de kopdoop plaats gevonden in de Minnaar; hieraan is vanwege 
Corona geen vervolg gegeven. 
 
Hortus Energiek/Energiecafé 
Dit buurtinitiatief richt zich op energiebesparing en groene energie. Wij zijn van plan om als het weer 
kan mee te betalen aan ruimte waarin iets kan worden georganiseerd. En ons in te zetten voor het 
vinden van alternatieve locaties. Inmiddels is er een “groene Burgemeester” die buurtinitiatieven 
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ondersteunt. Het desbetreffende bericht van de gemeente is naar Hortus Energiek doorgestuurd met 
het advies om aan te gaan haken. 
 
HortusHof 
Heeft een grote mate van zelfstandigheid en heeft tot nu toe geen ondersteuning van de 
bewonersorganisatie gevraagd. Ze hebben voorgenomen de bakken te vernieuwen en dit vanuit de 
contributie te bekostigen. We zullen een bedrag van € 500,- begroten, voor het geval er onverhoopt 
extra kosten worden gemaakt.  
 
St. Maarten (11 november) 
Er waren geen buurtsamenkomsten vanwege corona. 
 
Festival van de Geest/Buurtmaaltijd 
Viel dit jaar samen met de activiteiten van 400 jaar Hortus waarbij de wethouder en burgemeester 
aanwezig waren. 
 
Noorderzon 
Het is onzeker of dit evenement in 2021 doorgang zal vinden in de omvangrijke vorm die we voor 
2020 gewend waren. 
Onderstaande blijft waarschijnlijk wel relevant als er een alternatieve vorm kan worden gevonden. 
Door de gemeente is toegezegd dat na Noorderzon in de omliggende straten extra schoongemaakt 
zal worden. Er is een contactpersoon die het bestuur voorafgaand zal informeren over de aard van 
het evenement. Ook hebben wij aangekaart bij de gemeente dat er sprake was van vandalisme in 
straten grenzend aan het Noorderplantsoen. 
 
Parkcommissie 
Met de parkcommissie is tot nu toe weinig gecommuniceerd. We willen het contact wel graag 
herstellen om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van de natuur en het welbevinden in ons 
Noorderplantsoen. 
 
Gemeentelijk Overleg 
Overleg met de gemeente heeft vooral plaatsgevonden via de mail met uitzondering van een 
kennismaking met de burgemeester en een videomeeting met gemeente, politie en andere 
betrokkenen. (voor verslag zie www.hortusebbinge.nl/bestuur/ officiële stukken/ overleg gemeente) 
 
Commissies en burgerinitiatieven: 
Binnen of in nauwe samenwerking met onze buurtorganisatie zijn de volgende groepen in 
Hortusbuurt en Ebbingekwartier actief: 
Commissies: 

• Kop d’r Veur, contactpersoon: Harmke Eisen 

• Parkcommissie, contactpersoon: Stieneke van Heerikhuizen 

• Hortushof, contactpersoon: Lotte-Marijn Milar-Knorr 

• Kernteam Ebbingekwartier, contactpersoon: Wilma Naaier 

• Hortus Energiek, contactpersoon: Stieneke van Heerikhuizen 
 


