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Dit document geeft de periode weer van de ALV van 11 mei 2017 tot 2 november 2017 
 
Bestuurlijke zaken 
Helaas heeft Lotte-Marijn besloten het bestuur te verlaten wegens persoonlijke redenen. Gerbrand 
legt formeel zijn taken als penningmeester neer op het moment dat de statuten door B&W van 
Groningen zijn goedgekeurd. De belasting in combinatie met zijn drukke baan bleek teveel. Merlien 
zal de lopende zaken overnemen. Op dit moment zouden wij twee vacatures kunnen vervullen.  
Aan de zichtbaarheid van het bestuur is gewerkt door elke woensdagavond iemand van het bestuur 
of afgevaardigde aanwezig te hebben in de Molleboon. Opvallend is dat dit vooral geleid heeft tot 
nieuwe contacten. 
 
Statuten en Huishoudelijk regelement 
De concept statuten en concept huishoudelijk regelement liggen bij B&W van Groningen ter 
goedkeuring. Na goedkeuring komen de definitieve versies online te staan en kunnen we ermee van 
start. Bij de voorjaars ALV in Mei zal vanuit de nieuwe situatie Merlien als bestuurslid worden 
benoemd.  
950,- euro staat in de reserve. Dit wordt betaald aan de notaris zodra de statuten zijn goedgekeurd 
door B&W 
 
De Molleboon 
De Molleboon aan de Nieuwe Ebbingestraat 117 staat op maandag, dinsdag en woensdag geheel ter 
beschikking tot de Bewonersorganisatie HortusEbbinge (BHE) Bewoners met ideeën die de 
leefbaarheid van de buurt vergroten worden gestimuleerd dit samen met andere buurtbewoners op 
te pakken waarbij het bestuur en/of commissies indien gewenst een faciliterende rol kunnen spelen. 
John Meijer en Tijmen van Rooijen zijn de aanspreekpunten aangaande de activiteiten. Mieke 
Riezebos stelt een rooster op en maakt in samenwerking met het bestuur een mediaplan. Hierin  
komt te staan welke middelen we tot onze beschikking hebben om met de bewoners uit onze buurt 
te communiceren en hoe we daar in onze situatie, het meeste uit kunnen halen. Ook heeft Mieke de 
werkwijze beschreven welke wij in definitieve vorm bekend zullen maken via onze mediakanalen.  
Er staan voor 2018 hopelijk nog diverse andere activiteiten gepland, waarvan enkele al een wat meer 
concrete vorm krijgen. Denk hierbij aan: De Leesclub (introductie 14 november door Astrid) Cursus 
Digitale Fotografie met de smartphone (Mieke) Wij staan ook open voor mensen die éénmalig een 
presentatie of lezing willen geven over een onderwerp van hun expertise. Het bestuur verwacht niet 
dat de kosten hiervoor dusdanig zullen oplopen dat dit niet vanuit de reserve kan worden gedaan. 
De Molleboon zal per 1 januari verder gaan als stichting. Dit om de nadruk te leggen op de 
buurtfunctie en de inzet van vrijwilligers mogelijk te maken.  
Uitgegeven in 2017: 2400,- euro (400,- per maand) Begroot voor 2018: 4800,- euro  
 
Buurtborrel 
Om de buurtborrel op wisselende dagen en tijden te houden levert ook wisselende reacties op. Aan 
de ene kant kunnen er mensen uit verschillende doelgroepen worden bereikt, aan de andere kant 
wordt er ingeleverd op herkenbaarheid. Omdat we toch zoveel verschillende mensen in onze buurt 
willen bereiken willen we het laatste tackelen door optimaal gebruik te maken van onze 
communicatiemiddelen. Dit wordt aankomend jaar uitgewerkt in ons mediaplan. Wij verwachten dan 
ook een toename van het aantal deelnemers, wat terug te zien is in de begroting. 
Uitgegeven in 2017: 137,- euro. Begroot voor 2018: 800,- euro 
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M’eet Your Neighbours 
Deze activiteit wordt voortgezet in dezelfde vorm. Buurtbewoners betalen 10,- euro om deel te  
nemen en de bewonersvereniging legt 2,50 euro bij en organiseert in verschillende gelegenheden in 
de stad een etentje met als doel elkaar te leren kennen. Na het voorgerecht wordt van plaats 
gewisseld, bij aanmelding wordt naar de straatnaam gevraagd en introducées zijn toegestaan. 
Introducées krijgen niet de 2,50 bijdrage en wordt gevraagd het gehele bedrag te voldoen. (met 
uitzondering van bestuursleden en vrijwilligers)  
Frequentie is eens per 3 maanden. In de Zomer betreft het een vaste BBQ editie bij de Molleboon in 
samenwerking met Slagerij Patrick. 
Uitgegeven in 2017: 389,- euro. Begroot voor 2018: 500,- euro Overige kosten onder folders/ flyers 
Uitgeven in 2017: 19,- euro Begroot in 2018: 100,- euro 
 
Kopdoop 
Ons tweemaandelijkse bedankje naar onze “Koplopers”, de mensen die ons wijkblad “Kop d’r Veur” 
bij iedereen in onze wijk bezorgen. We blijven dit continueren om onze waardering te laten blijken 
naar deze groep vrijwilligers. 
Uitgegeven in 2017: 138,- euro. Begroot in 2018: 200,- euro 
 
Nieuwjaars Receptie 
De vorige editie werd door de aanwezigen als goed en gezellig ervaren. Ook aankomend jaar willen 
wij als bestuur deze activiteit organiseren om het nieuwe jaar in te luiden. 
Kosten van 2017 zijn nog niet gedeclareerd. Het betrof een bedrag van rond de 100,-. Begroot voor 
2018 200,- euro  
 
St. Maarten (11 november) 
Het is bijna weer zover dat de lantaarn schijnen mag in de Hortusbuurt en het Ebbingekwartier. Tanja 
Meijer organiseert het dit jaar vanuit de Molleboon. Er wordt een route door onze buurt uitgezet en 
voor vertrek is er een versnapering voor de kinderen en ouders in de Molleboon. 
Er is 125,- euro begroot voor 2017 en 2018 
 
Festival van de Geest/Buurtmaaltijd 
Het festival van de Geest en met name de buurtmaaltijd is een activiteit die de vereniging van harte 
ondersteund. In 2017 zijn afspraken gemaakt met mensen van de Nieuwe kerk om in 2018 meer 
samen op te trekken zodat het nog meer een feestje van de hele buurt wordt. 
Uitgegeven in 2017: 1125,- euro. Begroot in 2018: 1000,- 
 
Culinaire Zwerftocht 
Deze traditionele activiteit gaan we in 2018 opnieuw organiseren. Het concept is ongewijzigd. Je 
geeft je op via hortusebbinge@gmail.com. 
Wij loten namen en koppelen deze aan 3 restaurants die zich bij ons hebben aangesloten, voor een 
voor- hoofd- en nagerecht op drie verschillende locaties. Aanmelden als stel kan ook. We vragen ook 
naar de straat waar je woont. Mensen van buiten de wijk en oud wijkbewoners zijn ook welkom. De 
bijdrages zijn kostendekkend en voor mensen die aan de organisatie meewerken betaald de 
vereniging de kosten.  
Uitgegeven in 2017: 13,- euro. Begroot 2018: 200,- euro (printkosten en flyers elders gedeclareerd) 
 
Vrijmarkt Koningsdag in om de Nieuwe Kerk 
In 2017 was de editie in de kerk een succes mede door het slechte weer en de prachtige locatie en 
spulletjes. Het bestuur wil de organisatie in 2018 overdragen aan de vrijwilligers van de nieuwe kerk. 
Geen kosten gemaakt of begroot 
 
 

mailto:hortusebbinge@gmail.com
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Communicatie/Mediaplan 
Zoals eerder in dit stuk benoemd zal een van de speerpunten zijn om de communicatie verder te 
stroomlijnen. Het gaat dan om de communicatie met en tussen bewoners, gemeente Groningen en 
bestuur in alle denkbare vormen. Hiertoe heeft de vereniging een aantal mogelijkheden die beter op 
elkaar kunnen worden afgestemd waardoor het duidelijker wordt voor bewoners hoe de 
communicatiekanalen lopen. 
De kosten hiervoor komen tot uiting in de volgende items. 
 
Website 
De website www.HortusEbbinge.nl blijft zich ontwikkelen en lezers worden uitgenodigd om eens te 
komen kijken. Afstemming vanuit het Mediaplan met onze overige communicatiemiddelen wordt 
aan gewerkt. Om de media goed op elkaar af te stemmen is de verwachting dat dit in 2018 ook meer 
kosten zal opleveren. De website bevat naast informatie, de agenda en nieuws ook een gedeelte 
waar bekend wordt gemaakt welke vergunningen in onze wijk worden aangevraagd of verleent. 
Vanwege het arbeidsintensieve karakter wordt dit op korte termijn vervangen met een tekst die de 
bewoners uitlegt waar en hoe zij deze informatie zelf kunnen vinden.  
Merlien is als webmaster verantwoordelijk voor plaatsing van aangeleverde stukken en verzorgt 
daarnaast het technische gedeelte. De overige bestuursleden leveren materiaal aan wat uit 
verschillende bronnen tot ons komt. Plaatsingscriteria zijn: Het moet relevant zijn voor de bewoners 
van onze wijk. Het is geen reclame uiting, met uitzondering van sociaal, cultureel en 
maatschappelijke activiteiten die onze buurt betreffen. 
Uitgegeven in 2017: 137,- euro. Begroot in 2018 400,- 
 
Facebook 
Dit sociale medium, waar veel van onze buurtbewoners gebruik van maken, blijven we inzetten om 
onze bewoners te informeren en om feedback te vragen. Via doelgroepbepaling kunnen we er 
gericht op adverteren als het gaat om activiteiten die we organiseren. Dit ook weer afgestemd met 
onze andere communicatie middelen zodat er zoveel mogelijk mensen kunnen worden bereikt. 
Voor kosten zie: “Website” 
 
Kop d’r Veur 
Nog steeds onze belangrijkste en tot nu toe meest doeltreffende manier om onze bewoners te 
bereiken. Door de tweemaandelijkse uitgaven is het lastiger om op actuele zaken in te spelen, maar 
desondanks blijft ook hier afstemming met de andere media belangrijk. Hiervoor wordt de redactie 
van de Kop d’r Veur betrokken bij de opstelling  en uitvoering van het mediaplan. 
Dit jaar is bij aanlevering bij de drukker een verkeerd bestand geleverd en dus een verkeerd blad 
gedrukt. Rechtzetten duurde een week en hier kwamen extra kosten bij kijken. Er wordt nog gekeken 
of via de verzekering of in overleg met de drukker de schade te beperken is. In de begroting is 
rekening gehouden met een uitbreiding van het aantal pagina’s. 
Uitgegeven in 2017: 7924,- euro Begroot voor 2018: 12051,- euro 
Opbrengsten door advertenties in 2017: 8247,- euro. Begroot voor 2018: 8800,- euro 
 
Straatvertegenwoordigers 
Dit is een van onze andere speerpunten. Om te weten wat er leeft en om snel informatie uit te 
kunnen wisselen willen we in 2018 dat alle straten in onze buurt minimaal één vertegenwoordiger 
hebben.  
Het is van groot belang dat het bestuur aanspreekpunten heeft waarmee ,als er zaken spelen in een 
straat, contact kan worden gelegd. Duidelijkheid in de wirwar van gemeentelijke burgerparticipatie-
initiatieven zijn nodig. Het bestuur geloofd dat deze manier van organiseren past bij onze buurt. 
In straten zonder vertegenwoordiging zal het bestuur mensen actief gaan benaderen en behoud het 
zijn prominente plek op andere media.  

http://www.hortusebbinge.nl/
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Er wordt op korte termijn in De Molleboon een themabijeenkomst voor straatvertegenwoordigers 
georganiseerd om ideeën op te doen en uit te wisselen. 
In 2017 zijn er nog geen kosten gemaakt voor straatvertegenwoordiging. 
Voor themabijeenkomsten staat 200,- euro begroot in 2018 Andere kosten als flyers/folders hiervoor 
worden samen met andere onderwerpen begroot op 100,- 
 
Bomen Kleine Rozenstraat, Zoutstraat en Havenstraat 
Vanwege werkzaamheden door Heijmans in opdracht van Enexis gaan er bomen gekapt worden aan 
de Kleine Rozenstraat, de Zoutstraat en de Havenstraat. Dit omdat de machines die nodig zijn er 
anders niet hun werk kunnen doen. De gemeente zegt hierover dat er verzuimd is dit tijdig met de 
bewoners te bespreken, maar geeft aan nu wel met bewoners van deze starten in gesprek te willen 
over de herplant en plaatsing van bomen na de werkzaamheden. Hiervoor wil de buurtvereniging 
hun ruimte beschikbaar stellen om hierover met Stadsbeheer in gesprek te gaan. Dit zal zijn 
in Buurtcafé De Molleboon aan de Nieuwe Ebbingestraat 117. Op moment van schrijven hebben zich 
2 mensen aangemeld maar een groter aantal heeft schriftelijk vragen ingediend of een mening 
gegeven. In overleg met S. Wagenaar van Stadsbeheer zal de bewonersorganisatie zich inzetten om 
de mening van de buurtbewoners bij de gemeente kenbaar te maken. Belangrijkste vraag lijkt nu of 
het daadwerkelijk niet op een andere manier te realiseren is dan tot kap van gezonde bomen over te 
gaan. Mocht dit wel het geval zijn wil de bewonersorganisatie dat de bewoners door de gemeente 
betrokken wordt bij de herplant en plaatsing. Daarnaast wil de bewonersorganisatie graag van de 
gemeente horen hoe deze situatie, met betrekking op de communicatie, in vervolg kan worden 
voorkomen.  
 
Wij team 
Er is contact gelegd met het Wij-team schildersbuurt/Centrum waar de Hortusbuurt en het 
Ebbingekwartier onder vallen. Een eerste bijeenkomst over eenzaamheid telde weinig bezoekers, 
maar was in de zin van kennismaking en uitwisseling van visie nuttig. In 2018 willen we onderzoeken 
of er een structurele samenwerking kan worden vormgegeven waarbij we denken aan een WMO-
spreekuur op locatie de Molleboon. 
 
Overlast 
In onze buurt beperkt (drugs/alcohol) overlast zich na het vertrekken van de gebruikers, dealers en 
prostituees uit het A-kwartier en de Kijk in ’t Jatbrug bij mooi weer naar het Noorderplantsoen met 
name aan de fonteinvijver. Het bestuur roept op om te blijven melden bij meldpunt overlast. 
Andere vormen van overlast hebben te maken met geluid of de begaanbaarheid van stoepen. 
Er  wordt in de stad veel nagedacht en uitgeprobeerd voor wat betreft de fietsoverlast. In onze wijk is 
geen actieve proef gaande of verwacht in 2018. Overlast qua geluid van studenten wordt vooral op 
straatniveau geregeld, waarbij er verschillende opties zijn waarbij het bestuur het opvalt dat elkaar 
kennen de beste remedie is.  
Ook zijn er door verschillende mensen uit de buurt geklaagd over een laag frequent geluid. Deze 
“bromtoon” zorgt bij mensen voor veel hinder. De gemeente heeft al een onderzoek gestart maar 
heeft (nog) niets kunnen meten. Mocht u deze toon ook horen belt u dan met meldpunt overlast. De 
gemeente krijgt dan een overzicht waar het gehoord kan worden en kan hopelijk op deze manier een 
oorzaak achterhalen. 
 
Noorderzon 
Het jaarlijks terugkerend evenement lijkt qua bezoekersaantallen te stabiliseren. De gemeente heeft 
dit jaar een proef gedaan met de verruiming van de terrastijden. De verwachting van de 
buurtvereniging was dat dit tot overlast bij bewoners zou leiden. Dit is echter niet gebleken. In 
tegendeel, de berichten die wij hierover hebben ontvangen bevestigen het doel van de gemeente om 
tot een betere en gelijkmatigere uitstroom te komen met minder overlast. De café’s waarvoor de 
verruiming geldt zijn: “De Bres”, “De Minnaar”, “Lambiek” en “De Molleboon” 

https://www.facebook.com/demolleboon/?fref=mentions
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Verkeer 
In 2016 en 2017 is er ontzettend veel werk gestoken om de verkeersknelpunten in onze wijk aan de 
gemeente duidelijk te maken en hier wat aan te doen. Helaas is er in de uitvoerende fase een kink in 
de kabel gekomen, waardoor toegezegde veranderingen nog steeds de oude situatie bestaat. Zowel 
de gemeente als het bestuur is hiervan op de hoogte en  stelt alles in het werk om dit alsnog 
gerealiseerd te krijgen. 
 
Gemeentelijk Overleg 
In 2017 is het overleg met de gemeente soepel verlopen en verlopen de contacten met J. Sissing voor 
het bestuur naar wens. Zij is vast aanspreekpunt en kent de gemeente en uitvoerende goed. 
In 2018 zal dit ongewijzigd doorgang vinden 
 
400 jaar Hortusbuurt en Ebbingekwartier   
In 2019 met de vorming van de wegen in onze buurt kan Beno Hofman het aannemelijk maken dat 
dan het 400-jarig bestaan kan worden gevierd. Bedoeling is om naast het boek wat Beno over onze 
wijk gaat uitgeven er ook activiteiten worden georganiseerd. Diverse oproepen hebben tot nu toe 
nog niet geleid tot aanmelding van vrijwilligers die het bestuur kunnen bijstaan. In januari neemt het 
bestuur contact op met Beno en zijn uitgever om de stand van zaken te bespreken.  
 
Commissies: 
Binnen of in nauwe samenwerking met onze buurtorganisatie zijn de volgende groepen in 
Hortusbuurt en Ebbingekwartier actief: 
Commissies: 

• Kop d’r veur, contactpersoon: Harmke 

• Parkcommissie, contactpersoon: Stieneke 

• Hortushof, contactpersoon: Lotte-Marijn 

• ZorgSamenBuurt, contactpersoon Marianne Goorhuis 

• Kernteam Ebbingekwartier, contactpersoon: Wilma Naaier 

• Activiteiten Molleboon, contactpersonen Tijmen en John 
 


