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Notulen Algemene ledenvergadering   

Bewonersorganisatie Hortusbuurt en Ebbingekwartier (HE)  

20 juni 2018 in de Molleboon te Groningen 

   

Aanwezig/Afwezig:  De presentielijst en leden die zich afgemeld hebben zijn beschikbaar bij de 

secretaris.  Er waren 19 aanwezigen . 

   

1. Opening en welkom   

 

De voorzitter heet iedereen welkom. 

 

2. Vaststellen agenda   

 

De ingebrachte punten door bewoners vooraf aan de vergadering zijn: 

a) Dineke Bruins heeft de vraag gesteld wat het verschil is tussen een groene leefstraat en een 

woonerf. Dit omdat zij wil onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het verkeer in de grote 

leliestraat langzamer te laten rijden. Tijmen van Rooyen geeft aan dat de gemeente heeft 

aangegeven dat er geen rechten ontleend kunnen worden aan de titel leefstraat. De 

leefstraat heeft daarmee ook niet de status van een woonerf. 

b) Henk Neddermeijer heeft gevraagd of er bij de gemeente ingebracht kan worden dat er 

fietsenrekken geplaatst kunnen worden bij de kruising Langestraat-Botermolendrift op de 

kopse kant van het grastalud Langestraat. Het bestuur van de bewonersorganisatie brengt 

dit in bij de volgende vergadering bij de gemeente. 

c) Fred Luider wil graag weten hoe het staat met de vorderingen van het boek over de buurt en 

de voorgenomen festiviteiten.  

 

 De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Notulen ALV van 2 november 2017  

 

Blz.1: Tijmen van Rooyen moet gewijzigd worden in Tijmen van Rooijen. 

Blz 2: Joke Sikking moeit gewijzigd worden in Joke Sissing 

 

De notulen worden vastgesteld.  

 

4. Mededelingen bestuur en ingekomen stukken 

   

Johny Meijer heeft een stuk verstuurd aan het bestuur over de activiteiten in de Molleboon. Dit stuk 

is voor de vergadering met de overige stukken op de website geplaatst. Johny Meijer geeft aan dat 

de Molleboon een stichting is.  

 

Tijmen van Rooijen geeft aan dat over de toekomst en investering van een buurthuis gestemd zal 

worden in de ALV. Er gaan gesprekken plaatsvinden met de Nieuwe Kerk, de ondernemersvereniging, 

de nieuwe Borgmanschool  en de bewonersorganisatie HortusEbbinge hoe meer samen gewerkt kan 

worden in het gebruiken van ruimtes in de buurt. Besloten wordt in de volgende ALV te stemmen 

over het buurthuis.  Dat besluit zal dan per 2019 ingaan. Vooraf aan het stemmen zal er een 
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evaluatie besproken worden van het buurthuis en wat er uit het bovengenoemde gesprek is 

gekomen. 

 

Er wordt ook aan alle aanwezigen een oproep gedaan door Tijmen van Rooijen om gebruik te maken 

van het buurthuis en hier activiteiten te organiseren. Mochten er vragen zijn dan kan contact 

opgenomen worden met hem. 

 

5. Afscheid bestuurslid en vervulling vacatures 

 

Anneke Bakker neemt afscheid van het bestuur vanwege gezondheidsredenen. Zij wordt erg 

gewaardeerd voor haar inzet en groot hart voor de buurt. 

 

Er is nog geen opvolger voor Anneke Bakker. Op dit moment is de grootste noodzaak in het bestuur 

voor bewoners  die activiteiten kunnen organiseren en/of die een thema binnen de buurt willen 

trekken, zoals het thema verkeer.  

 

6. Bestuursverslag en rekening en verantwoording over 2017  

 

De statuten en huishoudelijk reglement 

Deze liggen nog voor akkoord bij de gemeente. De notaris heeft het akkoord nodig om het verder af 

te handelen.  

 

Straatvertegenwoordigers 

Er zal door het bestuur een flyer met meer informatie over straat vertegenwoordiging en een kaartje 

gemaakt worden van voor welke delen er al straat vertegenwoordigers zijn en welke delen er nog 

straat vertegenwoordigers gezocht worden. 

 

Buurtborrel 

Er is geëxperimenteerd met de buurtborrel op wisselende dagen op verzoek van buurt bewoners. Dit 

is geen succes gebleken. De buurtborrel zal weer plaats gaan vinden op een vaste dag in de maand. 

Aanstaande vrijdag is de buurtborrel. 

 

M’eet your neighbours 

Er is een BBQ gepland en er staat nog een méet your neighbours na de zomer gepland. Anneke 

Bakker heeft hulp aangeboden bij de organisatie hiervan. 

 

Sint Maarten 

De aanpak van 2017 was succesvol en zal gecontinueerd worden in 2018. 

 

Festival van de Geest 

Buurt bewoners met een stadjespas of studenten krijgen korting bij het festival van de Geest. De 

buurt organisatie zal deze korting betalen om dit festival voor een breed publiek aantrekkelijk te 

maken en houden. 

 

Website 

De website ontwikkelt zich door. De vergunningenlijst blijft op de website staan. Wanneer er nieuws 

is in de buurt of activiteiten worden buurt bewoners gevraagd dit per email te melden met een 

stukje tekst erbij zodat dit geplaats kan worden.  
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Kop d’r Veur 

Er is 1 keer helaas een misdruk geweest dit jaar. Het proces is verbeterd om dit te voorkomen in de 

toekomst. 

 

WIJ team 

Het WIJ team moet complementair zijn aan de rol en taken van het zorgsamenbuurt.  Wim Koks 

geeft aan dat het WIJ team niet duidelijk is in de communicatie. In de communicatie wordt de 

Hortusbuurt en Ebbingekwartier niet specifiek genoemd. Dit is een aanbeveling die door de bewoner 

zelf wordt ingebracht en ook door het bestuur. Tijmen van Rooijen geeft aan dat hoe het Wij team 

deze indeling hanteert voortvloeit uit de gemeentelijke wijkindeling.  De contact gegevens van de 

zorgsamenbuurt en het WIJ team staan ook in de kop d’r veur. 

 

Overlast 

Julia Swierstra geeft aan dat zij een ronde in de straat heeft gegaan en een app groep heeft opgestart 

in de straat met studentenhuizen en dat dit goed werkt.  Het onderwerp rond bromtonen wordt 

opgepakt door de gemeente. Er wordt verzocht aan alle bewoners te melden wanneer zij hier last 

van hebben bij het meldpunt overlast. Dit zodat hier actie en op genomen kan worden door de 

gemeente. 

 

Verkeer 

Er is veel werk verricht maar de actie loopt achter op de toezeggingen die door de gemeente zijn 

gedaan. Er wordt ook aangegeven door een bewoner dat de Noorderbinnensingel een sluiproute 

voor auto’s is en er wordt hier aandacht voor gevraagd. 

 

400 jaar hortusbuurt 

Er wordt een bijeenkomst georganiseerd gefaciliteerd door Petra Koonstra om een projectplan te 

maken.  

 

De verantwoording over 2017 staat op de website. 

 

7. Activiteiten/begroting 2018 

 

In het jaarverslag staat per punt aangegeven wat de begroting is in 2018. 

 

8. Benoeming kascommissie voor 2018 

 

Martijn Reneman en Wim Koks worden benoemd als kas controle commissie. Zij zullen de financiële 

verantwoording en balans over 2017 controleren. Dit agendapunt zal op de volgende ALV 

terugkomen. 

 

9. Mededelingen en rapportage vanuit commissies en overleggen 

 

Kop d’r Veur 

Het was erg schrikken om in januari/februari met een zeer beperkte bezetting aan de slag te moeten. 

Inmiddels is er versterking gevonden en lukt het toch weer knap om elke keer weer een mooi blad te 

maken en verspreiden. 
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Parkcommissie 

Er is een nieuwe voorzitter van de parkcommissie. Op dit moment heeft de parkcommissie het druk 

met Noorderzon en andere activiteiten. Omdat het onderwerp van het park veel interesse en vragen 

oproept wordt besloten een thema bijeenkomst over het park te organiseren.  

 

10. Mededelingen gemeente 

 

Er is niemand aanwezig van de gemeente en om deze reden worden geen mededelingen gedaan. 

 

11. Rondvraag 

 

Zorgsamenbuurt geeft aan om met de buurt te willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor 

duurzaamheid en groene energie in de buurt.  In Trezoor wordt ook overwogen zonnepanelen te 

graag willen zij contact en hierbij betrokken zijn.  

 

Er word een vraag gesteld over een mogelijke voetbalkooi in de rozenstraat. De 

straatvertegenwoordiger heeft aangegeven dat er de vraag was van 1 bewoner maar dat deze er niet 

komt. 

 

Er wordt afgesproken om te onderzoeken of het mogelijk is een flyer te verspreiden onder het mom 

‘welkom in de buurt’ bij de nieuwe bewoners van het Ebbingekwartier. 

 

Bewoners zijn minder positief over de verkeers situatie in de buurt laatst met de wielerronde. Ook 

wordt er geopperd dat er wellicht met de parkeer problematiek in het weekend op o.a. het RUG 

parkeer terrein geparkeerd kan worden. Een bewoner geeft aan dat dit eerder is geprobeerd onder 

de voorwaarde dat bewoners hun auto voor 8:00 op maandag weghaalden. Dit deden bewoners niet 

en toen is het initiatief stop gezet. Het bestuur van de bewonersorganisatie neemt de parkeer visie 

en evenementen communicatie mee in het volgende overleg met de gemeente.  Ook wordt gevraagd 

of aandacht gevraagd kan worden voor het openbaar vervoer in de buurt nu dat lijn 5 weg is.  Voor 

minder mobiele buurtbewoners is het nu soms best ver lopen naar de bushalte. 

 

 

12. Sluiting 

   

De voorzitter dankt allen voor hun komst en aandacht en sluit de vergadering.   

 


