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Verslag van: bewonersoverleg Hortusbuurt-Ebbingekwartier 
Datum: dinsdag 12 maart 2019 
Plaats: Kreupelstraat 1, Groningen 
Aanwezig:  Tijmen van Rooijen, Teun Dijkhuis, Astrid Wehmeijer (bewonersorganisatie 

Hortusbuurt-Ebbingekwartier), Marianne Goorhuis, Brugt Aanen (Meldpunt 
Overlast en Zorg), Regina Reus (Politie), Lennart Volders (De 
Huismeesters), Thea Rolvers (WIJ-team), Sjoerd Wagenaar (Stadsbeheer), 
Ron Torenbosch en Joke Sissing (Gebiedszaken)  

Gasten:  Lotte-Marijn Millar, Beno Hofman, Harmen Postma en Wessel Rothstegge 
 

 
 
1. Opening, agendavaststelling en mededelingen 
Ron Torenbosch heet de aanwezigen van harte welkom en stelt voor eerst met punt 3 te 
beginnen. 
 
2. Verslag  9 oktober 2018 
Wordt ongewijzigd vastgesteld.  
Astrid Wehrmeijer merkt op n.a.v. punt 5, vuurwerkbeleid. Dat de bewonersorganisatie zich 
hierin kan vinden maar dat een belangrijk punt de veiligheid is bij een gezamenlijke 
vuurwerk afsteekplaats. De bewonersorganisatie kan hiervoor geen verantwoordelijkheid 
nemen. En verder heeft het de bewonersorganisatie bevreemd dat vlak voor oud en nieuw 
het kruispunt Nw. Boteringestraat en Gr. Kruisstraat is gerepareerd terwijl al een paar jaar 
hier door studenten een vuur wordt gemaakt. 
 
3.  400 jaar Hortusbuurt 
Lotte-Marijn Millar en Beno Hofman lichten een en ander toe. Lotte-Marijn merkt op dat door 
‘drama achter de gevel’ en ‘de wijk de wereld’ dit tot het idee heeft geleid om het 400 jarig 
bestaan van de Hortusbuurt te gaan vieren volgend jaar. Ergens tussen april en oktober met 
verschillende ‘evenementjes’. Er is een initiatiefgroep bestaande uit een vertegenwoordiger 
van de Nieuwe Kerk, Diederik van der Meide, Petra Koonstra, Margriet ter Steege, Lotte-
Marijn Millar en Beno Hofman. Beno Hofman meldt dat een bijzonderheid aan de 
Hortusbuurt is dat het een noordelijke stadsuitleg van de 17e eeuw is dat volgens een plan is 
gebouwd. Daarnaast heeft de universiteit een lange geschiedenis in de wijk. Nu het 
Ebbingekwartier er ook bij hoort zijn dit bijzondere factoren voor een bijzondere stadswijk 
die bij de binnenstad hoort maar wel een aparte wijk is. Dit blijkt ook uit de populatie en 
staat symbool voor de hele stad qua afspiegeling.  
Samen met de universiteit, Borgmanschool, Kunstwerf en bewoners uit de wijk is het plan 
om in de wijk zelf, uit te pakken met een tal van festiviteiten waaronder ook bijvoorbeeld 
met ‘de wijk de wereld’. 
De bewonersorganisatie staat achter de plannen. 
Lotte-Marijn en Beno gaan aan slag met het uitwerken van een begroting en Joke Sissing 
kijkt intern of via cultuur financiële middelen zijn te vinden. 
 
4.  Veiligheid 
Regina Reus stelt zich voor. Regina werkt al zo’n 20 jaar bij de politie en komt van de afd. 
basis politiezorg. Het komende jaar ondersteunt zij Frank van Vulpen die de opvolger is van 
wijkagent Fred Houkes. Frank zou ook meekomen maar is helaas ziek. 
Brugt Aanen merkt op dat de afgelopen periode rustig is verlopen mede door de kou. Wel is 
er overlast in de parkeergarages aan de Spilsluizen en Boterdiep. Het gaat met name om 
Poolse alcoholisten die in Nederland mogen verblijven maar echter nergens recht op hebben.  
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Verder vraagt Brugt of er ook meer geluidoverlast is geweest van de Nacht van Groningen. 
Brugt heeft hier 2 klachten over gehad. Astrid Wehrmeijer heeft er geen last van gehad maar 
voor het gevoel was het geluid wel harder dan andere jaren. 
Joke Sissing wijst er op dat tijdens een evenement altijd het klachtennummer 050 – 367 11 
33 kan worden gebeld bij geluidoverlast want dan komen de collega’s meten.  
De parkeeroverlast c.q. fout parkeren achter de oude gasfabriek wordt doorgegeven aan 
Stadstoezicht. 
 
5. Inrichting van de gemeenschappelijke/groene ruimtes 
Harmen Postma, stedenbouwkundige, stelt zich voor. De bewonersorganisatie geeft aan dat 
de bewoners die daar wonen of komen te wonen graag willen meedenken over het groen 
dat er gaat komen. Bijvoorbeeld door de bewoners van blok 6 dat net is opgeleverd. Harmen 
Postma merkt op dat de basis vastligt waar groen gaat komen. Over de invulling is volgens 
hem nog wel enige ruimte om hierover mee te denken. Daarnaast zijn geveltuintjes ook 
altijd aan te vragen die onder begeleiding van Laurens Stiekema aangelegd kunnen worden. 
Sjoerd Wagenaar wordt hierbij ook graag betrokken. Aan de projectleider Joost van Uhm 
wordt gevraagd dit te organiseren. 
 
6. Stand van zaken Borgmanschool en verkeersveiligheid 
Wessel Rothstegge, projecteider, meldt dat de bouwvergunning is afgegeven. Met de bouw 
wordt eind april/begin mei gestart. Op 19 juni 2020 moet de school gereed zijn zodat in 
september 2020 de school geopend is. Op de hoek van de Kolendrift, komt onder de 
appartementen de kinderopvang die intern een toegang heeft tot de school. En daarmee er 
een kindcentrum is van 0 tot 12 jaar. De bewonersorganisatie spreekt haar zorgen uit over 
de verkeersveiligheid rondom de school (oversteek Boterdiep, oversteek Oostersingel, de 
HUB aan de Oostersingel en de Kolendrift). Wessel Rothstegge geeft aan dat daarom bewust 
is gekozen voor de toegang  van de school aan de Langestraat. Het ontwerp van de school is 
een gesloten bouwblok zodat de kinderen aan de binnenkant van het bouwblok buiten 
spelen. Het speelplein is ook toegankelijk voor buurtkinderen.  
Medio april is er een bijeenkomst over de stand van zaken school en de inrichting van het 
schoolplein voor de buurtbewoners en de ouders van de kinderen. 
Heet van de naald: Wessel verneemt net dat 2 bewoners de pers hebben gezocht in de krant 
met betrekking tot het schoolplein. 
 
7.  Diverse vraagpunten uit de bewonersorganisatie 
- parkeren Noorderhaven: deze situatie loopt al lang mede doordat er voor- en 
tegenstanders zijn hoe het parkeren alhier geregeld moet worden. Herman Lubbers, 
projectleider o.a. ook van de BIM locatie , gaat dit nu zorgvuldig oppakken. Mede omdat er 
een motie van de gemeenteraad ligt over het parkeren rondom de diepenring. Er gaan 
minder parkeerplekken komen. De vraag die ook onderzocht wordt hoeveel 
bezoekersparkeren hier plaatsvindt. Zoals het nu voor een deel is geregeld is dat het 
parkeren gevaarlijke situaties oplevert. 
- verkeerscirculatieplan: het komende jaar wordt er met behulp van modelberekeningen 
waarbij de woningbouw en de HUB worden meegenomen een onderzoek gedaan naar de 
eerst komende jaren. De uitkomst wordt aan de gemeenteraad voorgelegd in het najaar. De 
bewonersorganisatie wordt in dit traject meegenomen door Jeanet Halsema. 
- Omgevingswet: Ronald Klaassen heeft laten weten dat er momenteel niet zoveel te 
vertellen is maar dat hij inschat dat dat op 1 juli wel het geval is. Daarom schuift hij dan aan 
bij het gezamenlijk overleg met de bewonersorganisaties.  
- Organiseren straatfeest op de Bloemsingel en Botermolendrift: zie de bijlage bij dit verslag. 
Groen en klimaatadaptatie in Hortusbuurt en Ebbingekwartier: zie de bijlage bij dit verslag.  
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De ambities uit het coalitieakkoord worden vertaald in een uitvoeringsprogramma dat pas dit 
najaar gereed zal zijn. Tamar Ekamper komt in het gezamenlijk overleg op 16 december dit 
toelichten. 
- Energietransitie: op 1 juli, gezamenlijk overleg, komt Paul Corzaan een en ander toelichten. 
Er kan de komende periode een afspraak met collega Martin Klooster worden gemaakt indien 
gewenst omdat er al een burgerinitiatief is in de Hortusbuurt en Ebbingekwartier. 
 
8. Rondvraag 
- Teun Dijkhuis komt nog even terug op evenementen met de vraag hoe men op de hoogte 
kan worden gesteld. Grote evenementen worden ver van tevoren aangevraagd en staan aan 
het begin van het jaar op evenementenkalender te vinden op de gemeentesite. De kalender 
wordt wekelijks  bijgewerkt. Te vinden op  
https://gemeente.groningen.nl/evenementenkalender  
-Sjoerd Wagenaar meldt dat hij gisteren een gesprek heeft gehad met de bewoners van de 
Havenstraat. De werkzaamheden van de nutsbedrijven lopen ver uit, had mede te maken 
met hoog- en laagspanning. Het duurt nu ongeveer al 2 jaar. De bewoners willen inzetten op 
een soort leefstraat bij de herinrichting. De nutsbedrijven hopen nu medio april gereed te 
zijn. Met de bewoners van de Zoutstraat heeft Sjoerd volgende week een gesprek. 
Ook met de Grote Leliestraat wordt aan de slag gegaan. Sjoerd Wagenaar zorgt ervoor dat 
de informatiebrieven van de gemeente ook naar Astrid Wehrmeijer worden gestuurd i.v.m. 
plaatsing op de website en/of wijkkrant. 
-Astrid Wehrmeijer meldt dat met een paar mensen een fietsronde is gehouden in de buurt 
met Jasper Schweigman. Dit wordt nu uitgewerkt. 
 
 
 
De volgende vergadering samen met het A-Kwartier en Binnenstad-oost is op 1 juli 2019. 
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