
 

 

Korte samenvatting Algemene ledenvergadering   
Bewonersorganisatie Hortusbuurt en Ebbingekwartier (HE)  
20 november 2019 in de Molleboon te Groningen 
 
Aanwezig/Afwezig:  De presentielijst en leden die zich afgemeld hebben zijn beschikbaar bij de 
secretaris.   
 
1. Opening en welkom   
 
De voorzitter heet iedereen welkom.   
 
2. Vaststellen agenda   
 
De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 
 
3. Notulen ALV van 22 mei 2019 
De notulen worden onveranderd vastgesteld. 

Het bestuur legt verantwoording af door middel van de financiële stukken en het 

bestuursverslag. Beiden zijn op de website van de buurt te vinden. De kascommissie is akkoord 

gegaan met de resultaten van 2018. 

4. Molleboon 

Na twee jaar uitproberen blijkt er onvoldoende gebruik gemaakt te worden van de Molleboon. 

Financieel kunnen we dit als buurt ook niet op lange termijn volhouden. Het bestuur besluit 

daarom niet verder te gaan met de Molleboon per 01-01-2020. Mochten bewoners een ruimte 

nodig hebben voor activiteiten met andere bewoners en dit niet zelf kunnen regelen dan kunnen 

zij zich wenden tot het bestuur. Zij zullen hun hierbij dan ondersteunen. 

5. Thema bijeenkomsten 

In januari wordt een bijeenkomst over het bestemmingsplan georganiseerd i.s.m. de gemeente. 

Dit vanuit de vragen die het bestuur krijgt over wat je als bewoner kan doen bij optoppingen, en 

bouwactiviteiten in de buurt en wat wel of niet mag met bijvoorbeeld het volbouwen van 

binnentuinen. 

In het voorjaar wordt een thema bijeenkomst georganiseerd met twee wijkagenten met als 

thema overlast. Bewoners hebben dit jaar ook veel overlast van vuurwerk.  

6. Samen eten/ Buurtborrels/Nieuwjaarsborrel 

Er wordt een nieuwjaarsborrel georganiseerd. Vanuit het bestuur wordt ook opnieuw invulling 

aangegeven aan de buurtborrels en het samen eten. Ideeën zijn welkom. 

7. 400 jaar Hortusbuurt 

9 mei is de openingsbijeenkomst. Er worden veel activiteiten georganiseerd en insteek is om alle 

vaste activiteiten in de buurt in 2020 in het teken te laten staan van 400 jaar Hortusbuurt. 

Mensen die interesse hebben om te ondersteunen of dingen te organiseren wordt gevraagd zich 

te melden bij hortusebbinge@gmail.com 
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8.    Hortus Energiek 

Hortus Energiek richt zich op de verduurzaming van woningen. In de hortusbuurt gaat het veelal om 

isolatie en in het Ebbingekwartier om zonnepanelen. 60 mensen zijn aanwezig geweest bij de vorige 

bijeenkomst. Twee bedrijven zijn geselecteerd die buurtbewoners ondersteunen bij isoleren en het 

plaatsen van zonnepanelen. Elke maand is energiecafé bij De Molleboon.  In december is er een 

bijeenkomst met als thema Ledverlichting.  Voor een geringe prijs (5 euro) kan er een warmtescan 

gemaakt worden van je huis. Vragen of aanmelden voor de nieuwsbrief via 

hortusenergiek@gmail.com. 

9.    Noorderplantsoen 

Er ligt namens de parkcommissie een advies om te stoppen met barbecueën in het park. Martijn 
Reneman geeft een presentatie over Noorderzon en deelt de zorg die hij heeft over de grootte en 
massaliteit en de gevolgen voor boom(wortels). Vanuit de bewoners is een wisselend beeld over of 
het op meerdere of andere locaties organiseren van Noorderzon een goede optie is. Het leeft een 
levendige discussie op. Voorgesteld wordt een Themabijeenkomst Noorderzon te organiseren met 
betrokken partijen en bewoners van de buurten om het plantsoen. 
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