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Notulen ALV dd 15/11/2016 Buurtvereniging HortusEbbinge 
 
Aanwezig: 

 
1. Opening 19:45 uur door de voorzitter Tijmen v Rooijen; n=25 incl. vz 

● Agendavoorstel: Staat begroting 2017 nog op de agenda? Antw: Ja 

● Staat KdV nog op de agenda, zodat de vertegenwoordigers ook 

nog iets kunnen melden. Harmke meldt reeds de rondvraagclaim 

aan.. 

 
2. Notulen 10-03-2016 

a. Vraag m.b.t. notulen of iemand van buiten ook lid kan worden? Zie 
bijlage statuten 

b. Pt 2: functies: lees ‘portefeuilles’ 

c. ad c Stratenvertegenwoordigers/-matrix 

d. Website: spontaan en instemmend applaus 

e. ad pt 5: subsidie aanvraag Oranjefonds: intussen is bedrag 

vastgesteld, verkregen en uitgegeven. 

f. Opening Boterdiep was zeer geslaagd 

g. Denktank 400 jaar Hortusbuurt; pas echte viering vlgs Gerrit en Rob 

in 2019, omdat in 1617  het nog een  rotzooi  was…. Er  worden 

eerdere publicaties gemeld en die zullen worden opgestuurd naar het 

bestuur. Mogelijk in volgende ALV in mrt 2017 meer. 

 
3. Mededelingen 

a. Mededeling Nieuwe Kerk, vertegenwoordigd o.a. door Gerrit de Goede 

(die tevens penningmeester is van het A-kwartier). Wat kan de NK 

betekenen voor de buurt EN OMGEKEERD, plus ‘Hoe kunnen de 

financiën van de NK verbeterd worden’. Het Stilteportaal wordt heel erg 

op prijs gesteld en voldoet goed. Verdere integrering van Buurtgenoten 

in NK-openstelling. Dit is een soort intro, buiten de ALV nadere 

uitwerking, vb open huiskamerfunctie , openstelling voor inpandige 

activiteiten, waarbij verbetering van de financiën natuurlijk ook helpt..! 

Voorstel: iets wervends schrijven in januari nummer KdV. Openstelling 

is goed idee! Ideeën genereren. Jan Hagen en Jan Haak en Remko 

Nijland, Tjitske Bouma. 

b. Hortushof: L-M. Subsidie toegekend, alles gekregen (laatste 10% 

na rekening- verantwoording ook uitgekeerd) en uitgegeven. 

Bakken voor de kinderen van de Borgmanschool, opbergkasten, 

schuuraankleding, gereedschap, beplanting, etc.. Laatste activiteit: 

18/9 voederbietenuitholbijeeenkomst zeer succesvol. Diverse 

commissies ingesteld. 

c. ParkCie: herplantplicht. Gerrit (bij afwezigheid van Stieneke): bij de 
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rondleiding was het onduidelijk wat nu van de deelnemers werd 

verwacht. Bij de herinrichting is vooral rekening gehouden met de 

oorspronkelijke beplantingsplannen van Copijn en 

?. ParkCie is bezig met Visieplan van het Noorderplantsoen. 

d. Afscheidsconcert Centrum Oude Muziek: volle NK, groot succes en de 

kaarten voor buurtgenoten die zich extra hebben ingezet voor de buurt, 

werden bijzonder op prijs gesteld. 

Activiteiten: 

1. Stratenvertegenwoordigers; nu loopt het nog niet. Apart overleg op kleine schaal 

zeer gewenst en wordt gepland; bestuur zal dit nader oppakken en nader gaan 

uitwerken i.s.m. de huidige str.vert. Opm. Behoefte Gemeente hieromtrent is ZEER 

groot i.v.m. draagvlak creëren. 

2. Actie vrije trottoir doorloop. Omdat fiets stickers ook elders opgeplakt kunnen 

worden en aldus agressie zouden kunnen oproepen dit maar verlaten. Maar Den 

Haag (en het schijnt ook Groningen zelf) hebben goed alternatief: een soort 

grootlabel met lus die je aan de fiets kunt hangen. Wordt nader uitgewerkt. 

 
3. Buurtborrrel/M’eat your neighbours, als variant op de culinaire zwerftocht 

georganiseerd, mede om studenten met buurtgenoten bij elkaar te brengen; 

uiteindelijk namen 9 buurtgenoten en 3 studenten deel. Het bleek echter een zeer 

prettig format te zijn voor (diepergaand en langduriger) buurtoverleg, i.t.t. de 

buurtborrel, waarbij bestuursleden vaak verstek moeten laten gaan i.v.m. de 

aanvang van 17:00 uur. Voorstel: 4x deze M’eat your neighbours maaltijd, € 10,- 

met subsidie HE, als soort extra bovenop de buurtborrel, en variabel in het jaar 

ingepland. 

 
4. Vrijmarkt op Koningsdag 2016 bleef leeg i.v.m. storm, maar toch is de wens: 

doorzetten! 
 

5. Buurtmaaltijd NK (t.t.v. Festival v/d Geest): groot succes, gezellig, ca. 100 

personen. Dank aan de organisatie! Er wordt gestreefd naar thema’s die 

verbinding zoeken met de buurt en binnen de buurt. 

6. Presentatie Website: loopt heel goed! Dank aan Merlien! Extra hierin is dat alle 

nieuwe bouwprojecten MET DE HAND worden ingevoerd (dank Teun Dijkhuis). Op 

de vraag of dit niet dubbel was omdat elke burger via z’n postcode een 

omgevingsalert kan krijgen, was het antwoord dat dit slechts zeer tijdelijk blijft staan, 

en op onze website veel langer. Verder is wenselijk (Gerrit) dat het bestuur op de 

website een kort verslag van elke bestuursvergadering zet! Is goed idee en wordt 

ingevoerd. 

 
Acties Bestuur: 
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1. Evaluatie Lepeltje-Lepeltje Festival. L-M doet verslag a.d. hand van de 
buurtenquête. 

a. Het festival was leuk, maar niet geschikt voor deze plek. Er is overleg 

geweest met dhr. Cees van der Helm van Gem Gron. afd. 

Evenementen. Geluid/duur wordt mede besproken. Op de vraag wat 

de mening is van het Bestuur, is het antw.: Het Bestuur is het 

klankbord van de buurtvereniging, dus mening bestuur doet eigl. niet 

zo ter zake. 

b. Statuten met verwijzing naar de conceptakte: geen 

commentaar; zeer goed ontvangen (dank Teun) 

c. Geplande Coffeeshop Noorderhaven. Burgemeester heeft 

gedoogverklaring opgesteld. Je mag overdag niet parkeren op 

de stoep. Als er dus sprake is van overlast: dit vooral melden!! 

Vergunning is persoonsgebonden. 

d. Terrassenbeleid Noorderzon (is incl. terrassen rond het 

Noorderplantsoen): hierover wordt thema-avond georganiseerd. De 

verwachting is dat de HE buurt er niet gelukkig mee is. Voorstel thema-

avond voorlopig: eind januari 2016. 

e. Verkeerssituatie Noorderhaven-Diepenring: combinatie van groot 

onderhoud en herinrichting. Diverse inloop-bijeenkomsten geweest. 

Als er toch nog klachten hierover zijn: graag melden aan bestuur. 

5. Begroting 2017 

Vragen: notariskosten en noodzaak tot inhuren van notaris i.v.m. 

Vereniging als rechtspersoon. 

Nu Ebbingekwartier erbij zit: meer geld? Ja, want per lid € 1.43; daarom 

subsidie hoger. Waarom geen contributie (cfr € 10,-/jaar voor leden A-

kwartier)? Goed punt, maar Bestuur en aanwezige leden vinden het 

goed zo; we denken voorlopig aan alle wensen/zaken te kunnen 

voldoen. 

 
Rondvraag: wie wil redactie KdV versterken vanuit het 
Ebbingekwartier?? 

 
6. Sluiting vergadering 21:00 uur. 


