
 1 

                                                                                                                                                                                       
Verslag van: bewonersoverleg Hortusbuurt-Ebbingekwartier 
Datum: dinsdag 20 maart 2018 
Plaats: Kreupelstraat 1, Groningen 
Aanwezig:  Tijmen van Rooijen, Teun Dijkhuis (bewonersorganisatie Hortusbuurt-

Ebbingekwartier), Thea Rolvers (WIJ-team), Sjoerd Wagenaar 
(Stadsbeheer), Fred Houkes (politie), Peter Mulder (sociaal domein), Ron 
Torenbosch en Joke Sissing (SDC)  

Afwezig m.k.: Astrid Wehmeijer en Brugt Aanen (Meldpunt Overlast en Zorg) 
Gast:  Alfons Boer en Thea Sytsma (DMO) 

 
 
 
1. Opening, agendavaststelling en mededelingen 
Ron Torenbosch heet de aanwezigen van harte welkom. 
Tijmen van Rooijen verontschuldigt Astrid Wehmeijer en meldt dat Anneke Baker om 
gezondheidsredenen uit het bestuur is gestapt. Brugt Aanen is afwezig wegens drukke 
werkzaamheden. 
Teun Dijkhuis vraagt of de gemeente toch even formeel wil reageren op de gewijzigde 
statuten. Het staat namelijk in de vorige statuten dat dit een vereiste is voordat de notaris 
dit kan bekrachtigen. 
Peter Mulder meldt dat binnenkort voor de nieuwe Borgmanschool een 
informatiebijeenkomst wordt gehouden. Peter zorgt ervoor dat de bewonersorganisatie ook 
wordt uitgenodigd. 
 
2. Verslag september 2017 
Wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3.  Veiligheid 
Fred Houkes geeft aan dat hij nu 1 jaar wijkagent is in de buurt en het goed naar de zin 
heeft. Bij de Botermolendrift, Noorderbinnensingel en in het plantsoen zijn regelmatig 
controles gehouden teen aanzien van overtredingen. De drugsoverlast is in ieder geval 
verdwenen uit de buurt en rondom de brug. De direct sales bedrijven hebben een brief van 
de burgemeester gehad en zijn door Fred Houkes bezocht. Daarna zijn er geen klachten 
meer binnengekomen. 
Fred Houkes zou ook wel in de wijk een spreekuur willen houden. Tijmen van Rooijen geeft 
aan dat via de wijkkrant en facebook Fred Houkes ook kan communiceren. Thea Rolvers 
merkt op dat er ook soms  samen opgetrokken kan worden. 
Teun Dijkhuis meldt dat er nog steeds veel bestelbrommers door de Botermolendrift rijden, 
m.n. tussen 18 en 20 uur en voornamelijk van de Blauwe Lotus. Verder vraagt Ten Dijkhuis 
of er een verkeersbesluit aan ten grondslag ligt. Joke Sissing gaat daar nogmaals achter aan. 
 
4. Toekomst Wij Centrum Schilderswijk 
Alfons Boer en Thea Sytsma zijn aangeschoven omdat voor het Wij-team op termijn een 
andere locatie moet worden gezocht omdat huurcontracten gaan aflopen. Dit is voor Thea 
en Alfons aanleiding om eerst inhoudelijk naar de toekomst te kijken. Daarom worden nu 
eerst de behoefte en de wensen opgehaald. Alfons Boer vraagt hoe de bewoners tegen het 
Wij-team aankijken. 

Tijmen van Rooijen merkt als eerst op dat het Wij-team een groot gebied beslaat te weten 
Hortusbuurt en Ebbingekwartier, Centrum en Schilderswijk. Elk deel heeft een aparte 
achtergrond en problematiek. De huidige locatie is ver van de wijk af.  
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Tijmen van Rooijen zou dan ook graag zien dat het Wij-team wat meer zichtbaar in de wijk 
zou worden. Dit hoeft niet persé in de wijk zelf maar een inloop- of spreekuur zou wenselijk 
zijn. De huidige afstand is te groot en lastig voor ouderen om er te komen. Naar zijn idee 
wordt vanuit de Hortusbuurt en Ebbingekwartier te weinig gebruik gemaakt van het Wij-
team en daarmee wordt de problematiek, bijvoorbeeld eenzaamheid onder ouderen, niet 
zichtbaar en is hier minder aandacht voor. 

Thea Sytsma merkt op dat er wel veel inloop is bij de Entree en dat er veel aanvragen zijn 
voor verwarde personen. In samenwerking met de zorgaanbieders komt het accent te liggen 
op maatschappelijke opvang. Een spreekuur bijvoorbeeld 1 keer in de maand bij de 
Molleboon zou volgens de Hortusbuurt een hele verbetering zijn. Teun Dijkhuis vult aan dat 
het bevorderen van sociale cohesie preventief kan werken tegen bijvoorbeeld vereenzaming. 
De zichtbaarheid van het Wij-team is hierin belangrijk. Thea Rolvers merkt op dat uit 
onderzoek blijkt dat eenzaamheid bij ouderen stadsbreed speelt. Het (sociaal) gebruik van 
de Molleboon in het begin van de week is bekend bij het Wij-team. Bij de hofjes zou per 
hofje een ‘project’ gedaan kunnen worden indien daar behoefte aan is. Behoeftes zijn nu ook 
al aan te pakken bijvoorbeeld ten aanzien van groenprojectjes. 

Thea Rolvers benadrukt dat vooreerst de Entree de ontmoetingsplek is, in de Oosterstraat.  

Volgens Tijmen van Rooijen zullen de buurten Schilderswijk, Oranjebuurt, 
Noorderplantsoenbuurt en Kostverloren het eens zijn met de gemaakte opmerkingen door de 
Hortusbuurt en Ebbingekwartier. 

5. Contacten Vrydemalaan 
Thea Rolvers heeft signalen gekregen dat er mogelijk iets collectiefs gedaan moet worden 
met de bewoners aan de Vrydemalaan. 
Thea vraagt of de bewonersorganisatie ook contacten heeft met deze bewoners. Dat is niet 
het geval. Zodra de bewonersorganisatie verneemt wat en of er iets speelt dat geven ze dit 
door aan Thea. 
Sjoerd Wagenaar merkt op dat als het stadsstrand er weer ligt deze zomer er een heel ander 
belevingsgebied is dan dat dat nu is.  
 
6.  Begroting 2019 
Zoals in de mail aangegeven wordt er door de gemeente al over de begroting van 2019 
nagedacht. Vanuit het gebiedsteam is aangegeven dat in de bestaande programma’s 
aandacht moet worden gegeven aan: structurele oplossing voor het fietsparkeren, de 
‘rafel’randen die ontstaan bij de uitvoering van de projecten van de binnenstadsvisie en meer 
inzet op handhaving (terras, uitstalling en fietsen c.a.). 
Ron Torenbosch vraagt of de bewonersorganisatie nog aanvullingen heeft. Teun Dijkhuis 
draagt de gele vlakken in de Nieuwe Boteringestraat aan. Ron Torenbosch merkt op dat dit 
punt onder verkeer valt. Naar aanleiding van de hoorzitting die de gemeenteraad over 
verkeersknelpunten heeft gehouden ligt er vandaag toevallig een voorstel in B en W. Daarin 
wordt voorgesteld dat er 25 plekken worden aangepakt omdat op deze punten ongevallen 
zijn. Ca. 60 hebben te maken met verkeersveiligheid en zullen opnieuw worden bekeken en 
beoordeeld. Kortom een voorstel met een systematiek voor verkeersveiligheid. 
Verder wordt de Nieuwe Ebbingestraat in bepaalde visies gemist. Deze straat zou toch meer 
verkeersluw worden? De doorgaande route is nu het Boterdiep. Daarmee kan van de Nieuwe 
Ebbingestraat een meer uitnodigend gebied worden gemaakt in de ogen van de 
bewonersorganisatie. Zeker nu er steeds meer afhaal- en besteldiensten zich er vestigen. 
Wat gaat en kan er gebeuren met deze straat. 
Tot medio april kunnen voorstellen naar Joke Sissing worden gestuurd.  
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7. Bouwaangelegenheden c.a. 
In verband met de tijd wordt dit per mail nog beantwoord. 
Sjoerd Wagenaar meldt dat er een bewonersavond is geweest met de Haven- en Zoutstraat. 
Dit kwam redelijk onverwacht omdat de nutsbedrijven ineens lieten weten kabels en 
leidingen te gaan vervangen. Inmiddels zijn er 2 bijeenkomsten geweest en is er in 
gezamenlijk overleg besloten hoe de straten een beetje heringericht kunnen worden na de 
werkzaamheden van de nutsbedrijven. 
 
8. Rondvraag 
Teun Dijkhuis mist bij grote onderwerpen waarover de mening wordt gevraagd van de 
omwonenden de gezamenlijkheid in/met een discussie. Er worden steeds meer 
inloopbijeenkomsten gehouden. Daarmee mist men van elkaar wat er leeft en speelt. Teun 
Dijkhuis zou dan graag zien dat vooraf bij dergelijke bijeenkomsten vooraf een kader wordt 
geschetst. Zeker bij grote plannen. En wil dit graag de volgende keer in het gezamenlijke 
overleg met de bewonersorganisaties bespreken. 
 
 
 
De volgende vergadering samen met het A-Kwartier en Binnenstad-oost is op 9 juli 2018. 
Op 25 september 2018 alleen de Hortusbuurt en Ebbingekwartier  
 
 
                                                                                                                        
 


