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Notulen Algemene ledenvergadering   

Bewonersorganisatie Hortusbuurt en Ebbingekwartier (HE)  

2 november 2017 in het Heerenhuis aan de Spilsluizen te Groningen   
   

Aanwezig/Afwezig:  De presentielijst en leden die zich afgemeld hebben zijn beschikbaar bij de 

secretaris.  Er waren 17 aanwezigen (m:v, 10:7). Met kennisgeving afwezig de secretaris.  

   

  1.   Opening en welkom   

   

Opening door voorzitter  van Rooijen die de wijkagent dhr. Fred Houkes als gast welkom heet.   

   

2. Vaststellen agenda   

   

De kennismaking met de wijkagent wordt het eerstvolgende agenda punt i.v.m. dwingende 

afwezigheid van dhr. Houkes. De vergadering gaat akkoord.  

   

De commissies, waaronder de Kop d’r Veur zullen aan bod komen bij punt 6.  In de agenda staat per 

abuis de notulen van 14 november, dit moet 15 november zijn. Met deze aanvullingen wordt de 

agenda vastgesteld.   

  

3. Wijkagent dhr. Fred Houkes   

  

Dhr. Houkes is als wijkagent in de HE incl. het Noorderplantsoen aangesteld per 1 jan. en is ook in de 

KdV voorgesteld. Dhr. Houkes geeft toelichting over zijn achtergrond en zijn taakomschrijving.  

Aanbevelingen voor de wijk, tips en besproken punten waren:  

- Communicatie met de bewoners graag via het emailadres fred.houkes@politie.nl.  

- Dhr. Houkes geeft aan ‘snel te reageren’, dus men mag ‘drempelloos’ overlast 

melden, maar memoreert ook nog het ‘Meldpunt Overlast’;  

- Hoeveel kunnen we melden? ‘Alles’;  

- Is er interactie tussen de wijkagent en het HE bestuur? ‘Ja’;  

- Dhr. Houkes meldt ook dat n.a.v. de verplaatsing van de prostitutie naar de andere 

kant van het centrum ook het aantal meldingen van overlast rond de Kijk in ’t Jat 

brug aanzienlijk heeft doen dalen;  

- De wijkagent is niet voor verkeersvragen; daar zijn verkeersdeskundigen voor;  

- Er ontspint zich een discussie m.b.t. vergunningen (aanvraag vs. verlening) en 

uitvoering van bomenkap t.b.v. straatwerkzaamheden (kleine Rozenstraat, 

Havenstraat en Zoutstraat); betreft deels communicatie hoofdaannemer en 

onderaannemer; zoals Gerrit het verwoordt: ‘de communicatie tussen de Gemeente 

en de bewoners zou beter worden, maar met inhuren van tussenaannemers gaan er 

vaak dingen mis’;  

- Uiteindelijk discussie over burgerparticipatie, gemeentebeleid en gemeentelijke 

verantwoordelijkheden.  

  

4. Notulen ALV van 11 mei 2017   

   

De volgende toelichting wordt gegeven naar aanleiding van vragen die er zijn:   

 Pag. 1:     geen opmerkingen  



2 
 

Pag. 2, ad punt 6:  Gerrit van der Werf meldt dat het overleg met de pandcommissie inmiddels 

heeft plaats gevonden;  

Pag. 2, ad punt 9:  Barend Schweigman en Gerrit van der Werf vragen naar het beschikbaar zijn 

en het format van de begroting 2017; de voorzitter meldt dat de  

begroting integraal zal worden behandeld en dat we inderdaad volgens de 

notulen te laat zijn.  

 Pag. 3 e.v.:   geen opmerkingen.  

De notulen worden goedgekeurd onder dankzegging voor de voortreffelijk verslaglegging van de 

notulist (c.q. de secretaris, mw. Astrid Wehmeijer-Ehrnreich)  

  

5. Mededelingen bestuur en ingekomen stukken  

  

a) Het bestuurslid Lotte-Marijn Knorr is gestopt en Gerbrand Groen legt het 

penningsmeesterschap neer, waarbij mw. Merlien Andriessen de lopende zaken heeft 

overgenomen. De bestuursleden worden bedankt voor hun inzet voor de buurt;  

b) N.a.v. vragen over de zichtbaarheid van het HE-bestuur: elke woensdagavond is er een 

vertegenwoordiger van het HE-bestuur aanwezig in De Mollenboom tussen 18:45-20:00 

uur. De laatste tijd vooral de voorzitter, maar er wordt een roulerende schema opgesteld  

c) Ingekomen Post: een verzoek tot financiële bijdrage voor een ‘voetbalkooi in de Grote  

Rozenstraat’; aangezien het geen gemeenschappelijk verzoek is, wordt het afgewezen d) 

STATUTEN:   

a Joke Sissing: deze zijn ter goedkeuring naar B&W gestuurd;  

b Piet Hein maakt een terecht opmerking over het minimum aantal verplichte 

aanwezigen (aantal  vs. percentage). Dit wordt verder ingevuld via het  

Huishoudelijk Reglement c  Gerrit van der Werf: artikel 23 staat 

momenteel fout op de website; wordt gecorrigeerd  

  

6. Bestuursverslag en rekening en verantwoording over 2017  

   

De voorzitter Tijmen van Rooijen presenteert namens het bestuur HE het jaarverslag over de 

periode 11 mei 2017 tot 2 november 2017 incl. de daaraan gekoppelde uitgaven, per onderwerp. 

Deze wijze van verantwoording afleggen wordt door (de grote meerderheid van) de vergadering  

zeer op prijs gesteld.   

Veel van wat hieronder als verslag kan worden gemeld overlapt met de inhoud van het 

jaarverslag 2016; in de notulen zullen derhalve enkel de zaken worden meegenomen die van 

toegevoegde waarde zijn t.a.v. het jaarverslag. Puntsgewijs:  

1. Molleboon. M.b.t. vragen over vaste activiteiten en eventuele begroting ervan 

wordt verwezen naar het jaarverslag. Vaste activiteiten o.a. Leesclub, Digitale 

fotografie. Ook het Bestuur HE houdt zijn vergaderingen aldaar.  

2. Omdat verkeerssituatie Botermolendrift is gewijzigd is er geen gemotoriseerd 

verkeer toegestaan. Voor laden/lossen: informeren bij beheerder voor evt. 

sleutel van de paaltjes?   

3. Buurtborrel: inplannen op een vaste, herkenbare tijd; de begroting is incl. de 

nieuwjaarsborrel  

4. M’eat Your Neighbours: indien mensen van buiten de wijk hieraan deelnemen: 

niet weghouden, maar HE geeft hiervoor geen bijdrage.  

5. Kopdoop. Harmke: in het verleden is er wel een klein cadeautje gegeven. Is dat 

ook nu niet mogelijk? Misschien via de ondernemersvereniging.  

6. Mediaplan. Website wordt geprezen door de vz (en de vergadering). Het op de 

site plaatsen van vergunningsverleningen is zo arbeidsintensief gebleken en het 
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weinig frequente gebruik ervan maakt dat deze activiteit wordt gestopt. Barend 

zou in de KdV een beschrijving willen hebben over wat er allemaal op de website 

te vinden is. Volgens de webmaster: gewoon alles aanklikken, dat blijkt dat 

vanzelf. Ook de samenstelling van het bestuur HE is er te vinden.  

7. Kop d’r Veur. De oplage bedraagt 3400. Barend Schweigman vraagt naar verschil 

tussen uitgave 2017 ( €7924) en begroting 2018 (€ 12051): extra afleveringen.  

8. Straatvertegenwoordigers (SV-ers). De v.z. benadrukt het belang hiervan en geeft 

aan dat het ook resultaten oplevert (v.b. Bomengedoe kl. Rozenstraat; Lepeltje 

Lepeltje; afgelasting van Feest Albertus Magnus in de N). Op deze manier heeft 

de Gemeente via de Bewonersvereniging en de SV-ers directe binding met de 

straat. We moeten flyeren om voor elke straat een SV-er te krijgen (nu >50% van 

de straten vertegenwoordigd). 2018 uitroepen als ‘Jaar van de SV-er’? Suggestie 

van Joke Sissing: Successen van de SV-er in de KdV vermelden (prima idee).  

9. WIJ-team: het wordt raar gevonden dat dat in de Oosterstraat zit. Men wil best 

in  De Molleboon vergaderen, hetgeen van harte wordt ondersteund door de 

vergadering (Harmke Eisen).  

10. Overlast. Bekende zaken: fietsen op trottoirs, geluid (studenten). Altijd gebruik 

blijven maken van Meldpunt Overlast. Verder: studentenverenigingen zelf 

benaderen of de bewoners van de ‘overlast-huizen’. De fietsoverlast in de Nwe 

Kijk in ’t Jatstraat is echter min of meer opgelost door Verboden te Parkeren 

tegels. De bromtoon in de buurt werd toegeschreven aan resonantie bij 

grondwaterbemaling.  

11. Noorderzon. Overlast niet toegenomen, echter wel meer fietsen gejat…  

12. Verkeer. De verkeersknelpunten zijn bij de Gemeente bekend, echter momenteel 

veel uitvoerende werkzaamheden in de wijk. Er komt (ooit..) een einde aan.  

13. 400 jaar Hortusbuurt en Ebbingekwartier. Samenwerking gezocht en gekregen 

met de winkeliersvereniging Ebbingekwartier (Petra Koonstra). Draaiboek maken 

en activiteitenlijst opstellen. Beno Hofman blijft ontvankelijk voor de buurt input.  

14. Commissies  

a. KdV. Harmke Eisen. Discussie over evt. andere opzet. Punten die aan 

de orde kwamen: Columnist(e) als ‘Antenne van de Buurt’; 

beeldmateriaal; meer onderlinge verwijzingen tussen KdV en 

website; tevredenheidsonderzoek onder lezers/buurtbewoners; 

thema nummers; ideeën generator in de buurt; panel onderzoek; rol 

van de SV-ers.  

b. Parkcommissie. Martijn Reneman. Tegen aanvraag evenementen in 

rustgebieden (Plantsoenenloop) met succes bezwaar gemaakt; 

Noorderzon-organisatie overschreef herhaaldelijk de evenement 

grenzen, er werd veel en zeer zwaar (15 ton) containermateriaal in 

de bosjes geplaatst, met nog onbekend effect op de boomwortels, 

maar eindverslag moet nog worden geschreven. De ParkCie 

signaleert als een ‘Advies Commissie’ het effect van ‘interne 

uitbreiding’ van het Festival wegens verbod op externe uitbreiding; 

het lijkt erop dat de grenzen van belastbaarheid van het 

Noorderplantsoen zijn bereikt, voor zover er al niet overheen is 

gegaan… Stadsbeheer is bezig met een Beheersplan en betrekt daar 

leden van de ParkCie bij. Verder heeft de ParkCie een werkbezoek 

gebracht aan het Vondelpark, en heeft daarbij een beeld gekregen  

c. van samenwerking tussen de diverse partijen. Het discussiestuk is in 

de ParkCie besproken. Verder is de ParkCie bezig met een 

Beslisboom voor Aanvraag/Vergunning met ‘besliscriteria’, zodat het 
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proces wat explicieter wordt. Verder wordt aangegeven dat 

Stadsbeheer  bezig is met de ‘drie afgetopte kerstbomen’ t.h.v. de 

Leliestraat (Sjoerd Wagenaar). Teun Dijkhuis stelt voor een thema 

avond te houden over alle zaken zoals gemeld door de ParkCie.  

d. ZorgSamenBuurt. Frans Tijsterman Hoewel er is gestopt met de 

senioren-bijeenkomst in de Ebbingepoort, ook vanwege het lage pct 

senioren in de HE (ca. 10%), ligt er nu wel een structuur, met vier 

‘kartrekkers’: Marianne Goorhuis, Julia Swierstra, Stieneke van  

Heerikhuizen en Frans Tijsterman. Komende tijd gepland 11/12/2018 

‘Cursus Ver Fietsen’ (Marianne Goorhuis); 12/02/2018 Werken in de 

gezondheidszorg vanuit de Natuurgeneeswijze. Overigens gaan veel 

vragen over Computers. Zijn er nog vrijwilligers? Facebook? Wij-team 

kan hierin mogelijk ook rol spelen. Misschien cursus(sen) in De  

Molleboon: ‘Blijf mobiel met je mobile’…  

e. Kernteam Ebbingekwartier. Opm. Joke Sissing. Voor de HE goed om 

te bedenken dat op het Boterdiep, de Handelskade een 

evenemententerrein is.  

  

7. Mededelingen Gemeente  

     

Joke Sissing meldt dat je zeker een abonnement op het ‘Stadsnieuws’ kunt nemen, als Need to 

Know kennis over het Centrum van Groningen. De Nieuwsbrief is ook een onderdeel van het 

mediaplan (maar dan moet je jezelf wel aanmelden…).  

  

8. Rondvraag  

  

Er worden complimenten gemaakt aan het Bestuur (c.q. de v.z.) over de kwaliteit en presentatie 

van het jaarverslag (Gerrit van der Werf), maar zeker niet m.b.t. de vorm en presentatie van het 

financieel jaarverslag (Barend Schweigman, Gerrit van der Werf). Barend Schweigman maakt nog 

een opmerking over begroting Algemene reserve en dat de stukken zoals in eerdere 

jaarvergaderingen inzichtelijk blijven. De v.z. benadrukt dat dat de keus van het bestuur is 

geweest om de koppeling tussen uitgaven en inhoud transparanter te laten zijn. De rest van de 

vergadering is het daarmee eens.  

   

9. Sluiting  

   

De voorzitter dankt allen voor hun komst en aandacht en sluit de vergadering. 


