
1 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) Bewonersorganisatie 
Hortusbuurt/Ebbingekwartier 
5 november 2015 
 
Locatie: Ebbingepoort, Noorderbinnensingel 2 
Tijd: Inloop vanaf 19:30 uur en start om 20:00 uur stipt 
Einde 22:00 uur 
Technisch voorzitter: Marianne Goorhuis 
Notulist: Sara Kwakman  
 
Aanwezig: 
Merlien Andriessen, Martijn Reneman, Teun Dijkhuis, Mieke Riezebos, Dineke Bruins, 
Rommy Akkermans, Piet Hein Schlebusch, Freddie Muller, Aad Bos, Andrew Miller, Lotte-
Marijn Millar-Knorr, Jeroen v.d. Schaft, Cees Kloostra, Gea Leeuw, Harmke Eisen, Tanya 
Meijer, Annemarie Wijffels, Frans Tijsterman, Gerrit v.d. Werf, Nanneke Groen, Wim Koks, 
Fred Luider, Joke Sissing, Margriet ter Steege, Rita Hattink, Nynke de Vries, Gerbrand Groen, 
Tijmen van Rooijen, Stieneke van Heerikhuizen, Marianne Goorhuis, Diederik van de Meide, 
Barend Schweigman, Yvonne de Grijs 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Henk Reenders, Els de Knegt, Kees de Ridder, Johan Meijering, Henk Neddermeijer, Eline 
Moyaert, Julia Swierstra, Hanneke de Hoog 
 
 

1. Opening door Yvonne de Grijs 
 
Yvonne heet iedereen van harte welkom. Er zijn een aantal nieuwe gezichten en dat wordt 
erg op prijs gesteld.  
 
Een tijd geleden is Martin verhuisd naar Leiden en hij is hierdoor genoodzaakt geweest om 
te stoppen met het bestuur. Hierna volgde een onzekere periode, omdat Yvonne alleen over 
bleef in het bestuur. Er zijn toen vijf mensen geweest die Yvonne erg hebben ondersteund – 
zogenoemde bestuurs-ondersteuners – en ze wil van de gelegenheid gebruik maken om die 
vijf hartelijk te bedanken.  
 
Toen net bekend werd dat Martin zou vertrekken zijn Martin, Marianne en Yvonne met z’n 
drieën op zoek gegaan naar een oplossing voor in de toekomst. Ook Stieneke heeft hier een 
grote rol in gehad. Er vond een brainstormavond plaats, die helaas geen nieuwe 
bestuursleden heeft opgeleverd, maar wel veel ideeën. Er kwam een oproep in de Kop d’r 
Veur en daar kwamen – onverwachts – heel wat aanmeldingen door binnen. Marianne en 
Stieneke zijn gaan praten met alle geïnteresseerden. Toen Marianne 2 maanden naar Italië 
vertrok, heeft Barend haar taak op zich genomen. Bovendien doet hij al jaren de financiën.  
Eveneens wordt Merlien bedankt. Zij heeft veel taken verricht op de achtergrond, zoals de 
boekhouding, facturen maken voor de adverteerders,  lay-out werkzaamheden, etc. Ze is 
een goede ondersteuning voor Yvonne en daarom noemde Yvonne haar liefkozend de 
bestuursassistent. Tot slot volgt Harmke. Zij coördineert de bezorging van de Kop d’r Veur al 
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zo’n twee jaar, ondanks dat dit formeel een taak is van het bestuur. Zij is daar nooit voor 
bedankt, dus bij deze. 
 
Yvonne bedankt de mensen die het bestuur hebben ondersteund de afgelopen tijd met een 
cadeau, een dinerbon bij Eetwaar. Er volgt een groot applaus voor deze vijf mensen vanuit 
de zaal.  
 
Vanaf hier neemt Marianne de vergadering over. Zij is deze avond technisch voorzitter. Ze 
zal de vergadering leiden, maar vergaderen is en blijft een groepsproces, dus input wordt 
gewaardeerd. Marianne vraagt mensen om kort aan het woord te zijn,  en om elkaar te laten 
uitspreken. Verder wordt de aanwezigen verzocht de presentielijst in te vullen en hun naam 
te noemen voordat ze het woord nemen – dit in verband met de notulist. 
 

2. Vaststellen agenda 
 
Frans wil graag een puntje op de agenda over het seniorenproject. Barend merkt op dat dit 
bij de rondvraag aan bod komt.  
 
 

3. Notulen ALV 5 maart 2015 
 
Per pagina worden de notulen doorlopen. Eerst de tekstuele opmerkingen en daarna de 
inhoudelijke opmerkingen.  
 
Tekstuele opmerkingen:  

- Pagina 1 
Dineke merkt op dat haar naam verkeerd staat geschreven. Margriet zegt dat de 
achternaam van Els ook verkeerd is gespeld. Het is Knegt en geen Knegte. 

 
- Pagina 4 

Bij het puntje moestuin  Hier staat dat Martijn heeft gezegd dat er een torenflat 
kan komen. Deze zin mag uit de notulen.  

 
Inhoudelijke opmerkingen: 
 

- Pagina 3 
In de derde regel van de pagina staat dat Stieneke zou navragen wat er met het hout 
gebeurt van de bomen. Martijn is benieuwd wat de uitkomst hiervan is. Stieneke 
vertelt dat het hout is meegenomen door het bedrijf dat de bomen heeft gekapt. Hier 
verdient de gemeente dan iets aan. 

 
- Pagina 5 

Bij het puntje 25 jaar Noorderzon  Hier staat dat Piet-Hein heeft aangeboden om 
mee te denken over de verhoudingen tussen de vereniging en Noorderzon. Gerrit 
vraagt wat de conclusies hierover zijn. Piet-Hein merkt op dat het bestuur hem voor 
is geweest. Er is een kort geding aangespannen tegen de gemeente. De buurt heeft 
het kort geding verloren. De rechter heeft de gemeente erop aangesproken dat de 
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vergunning eerder verleend moet worden en de gemeente moet de griffiekosten 
betalen. Dus het was niet nodig dat hij hier verder mee bezig ging.  

 
 

4.  Benoeming van het nieuwe bestuur  
 
Stieneke neemt het woord. Marianne en zij hebben gesproken met alle aspirant 
bestuursleden. De vijf nieuwe mensen die plaats zullen nemen in het bestuur, zijn niet de vijf 
mensen die in de Kop d’r Veur hebben gestaan. Kees de Ridder heeft zich teruggetrokken in 
verband met persoonlijke redenen. Erg jammer, maar gelukkig is er iemand anders 
gevonden die zijn plaats wilde innemen. Degene is afkomstig uit het Ebbingekwartier en dat 
is erg fijn, want zo iemand kon het bestuur nog goed gebruiken. In de komende Kop d’r Veur 
zal er nog een foto en interview geplaatst worden met deze persoon.  
 
Het nieuwe bestuur is erg divers. Er zitten oudere en jongere mensen in, evenveel mannen 
als vrouwen, mensen die kort en lang in de buurt wonen, etc. Kortom, ze hebben allemaal 
een verschillende achtergrond. Maar ze hebben één ding gemeen: ze zijn allemaal erg 
enthousiast! 
 
Als eerste wordt Lotte Marijn Knorr naar voren gevraagd. Mensen zullen haar voornamelijk 
kennen van de Hortushof, waarvoor zij de initiatiefnemer is geweest. Lotte Marijn is de 
creatieveling van het bestuur.  
Dan volgt Anneke Bakker. Zij kon er helaas niet bij zijn. Ze komt uit het Ebbingekwartier en is 
al erg actief bezig. (o.a. als voorzitter van Schots en Scheef). 
Vervolgens komt Tijmen van Rooijen naar voren.  Hij weet  veel van de buurt en heeft vele 
contacten.  
Dan is daar Gerbrand Groen. Die is van vele markten thuis en daarom een goede aanwinst 
voor het bestuur.  
En dan volgt de grote onbekende, namelijk Teun Dijkhuis. Zoals gezegd woont hij in het 
Ebbingekwartier. Hij is met pensioen en wilde wel wat doen voor de buurt. Hij heeft een 
juridische achtergrond en is geïnteresseerd in burgerparticipatie.  
 
De functies van het nieuwe bestuur zijn nog niet vastgesteld. Het bestuur heeft dat zelf 
besloten, want ze willen eerst graag met elkaar aan het werk. Daarna weten ze pas wie 
geschikt is voor welke functie. Waarschijnlijk blijft Yvonne secretaris en zullen Barend en 
Merlien gezamenlijk de financiën blijven doen. De rest volgt later.  
 
Marianne neemt het woord weer over. Zij merkt op dat de ALV moet instemmen met de 
benoeming van de nieuwe bestuursleden en vraagt of iedereen het eens is met de 
benoeming van deze vijf leden. 
Piet-Hein zegt dat het formeel niet zo hoort, een bestuur benoemen zonder functies. Er 
moeten ook functies bekend zijn bij de Kamer van Koophandel bijvoorbeeld. Barend merkt 
op dat hierover contact is met de Kamer van Koophandel. Marianne zegt dat de functies 
vastgesteld zullen worden op de volgende ALV.  
 
Gerrit vraagt of er dan vanavond wordt gekozen voor een interim bestuur. Marianne zegt 
dat dit niet zo is, er wordt gekozen voor een echt bestuur. Verder licht zij toe dat het 
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allemaal nieuwe mensen zijn die elkaar niet kennen. Ze moeten dus nog ontdekken wie 
beschikt over welke kwaliteiten. Dit zal de komende periode gebeuren. De volgende ALV zal 
er een voorstel liggen en zullen de functies worden vastgesteld.  
Margriet merkt op dat zij het wel belangrijk vindt dat er een officiële penningmeester komt.  
 
Wim vraagt of hij mee mag stemmen, aangezien hij pas 3 maanden in de buurt woont. 
Marianne zegt dat iedereen die in de buurt woont, automatisch bij de vereniging hoort en 
dus mag meestemmen. Barend zegt dat iedereen die de presentielijst heeft getekend 
daarmee stemgerechtigd is op deze algemene ledenvergadering. Piet-Hein vult aan dat de 
vereniging officieel een vereniging is met leden. Iedereen die woont of beschikt over een 
bedrijf in de Hortusbuurt of Ebbingekwartier zou lid kunnen zijn. Omdat dit allemaal vrij 
lastig werkt is de oplossing dat de presentielijst op een ALV op dat moment de ledenlijst is. 
Martijn zegt dat dit typisch iets is om op de website te zetten. Informatie over wat voor 
soort vereniging we zijn en wat de regels zijn. Op die manier kunnen alle buurtbewoners dit 
inzien.  
 
Gerrit merkt op dat het wellicht handig is als het nieuwe bestuur de statuten goed bekijkt. 
Misschien zijn er dingen die op de volgende ALV moeten worden aangekaart. Yvonne zegt 
dat dat inderdaad de aandacht heeft van het bestuur. Tijmen bevestigt dit en voegt toe dat 
het Ebbingekwartier bijvoorbeeld ook nog niet genoemd staat in de statuten. Dit moet 
sowieso worden aangepast.  
 
Het bestuur wordt unaniem aangenomen. Er zijn geen onthoudingen of stemmen tegen.  
 
 

5. Mededelingen 
 
a. Parkcommissie (Martijn Reneman) 

 Momenteel bestaat de parkcommissie 20 jaar. Het is een vertegenwoordiging van 3 
buurtcomités en de natuurvereniging. Het is een adviesorgaan voor het college van 
burgemeester en wethouders. Stieneke en Gerrit zijn de echte vertegenwoordigers vanuit de 
buurt. Dus daar kunnen opmerkingen naartoe.  Martijn zit zelf in de commissie vanuit de 
natuurvereniging.  
 
De parkcommissie geeft advies over het Noorderplantsoen en zaken die het plantsoen 
aangaan. Tot een paar jaar terug functioneerde deze commissie goed. Het was vooral bezig 
met het letten op vernieuwingen van het plantsoen, de herinrichting, Noorderzon etc. De 
laatste jaren loopt deze commissie iets minder goed. Er zijn de afgelopen tijd twee grote 
gebeurtenissen die hier invloed op hebben gehad. 

1. Ten eerste is er een nieuwe wethouder. Deze is nu afkomstig van de VVD en niet 
meer van de SP – zoals voorheen. Daardoor is er erg veel veranderd, er is een andere 
wind gaan waaien. De nieuwe wethouder vond het niet zo nodig meer dat er allerlei 
regels waren, van hem zou alles moeten mogen in het plantsoen.  

2. Ten tweede heeft een deel van de bewoners van de Oranjesingel een brandbrief 
gestuurd naar het college, in verband met de gebeurtenissen op de speelvelden in 
het plantsoen. Zij ondervonden erg veel overlast hiervan. Ook kwamen er signalen 
vanuit andere hoeken dat men het niet eens was met de gang van zaken op dit 
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moment, zoals tijdens het debat bij Noorderzon. De gemeenteraad heeft hierop 
initiatief genomen voor een enquête onder de leden van het stadspanel en voor een 
debat tijdens Noorderzon. De burgemeester deed dit goed, iedereen kwam aan het 
woord. Hierna heeft er een debat plaatsgevonden in de gemeenteraad over dit issue. 
Ondanks dat het debat tijdens Noorderzon erg veelbelovend was is er in dit debat 
niets besloten helaas. Het enige waar knopen over zijn doorgehakt is dat de 
parkcommissie moet blijven en dat die zal worden versterkt in de toekomst.   

 
De vraag is dus: hoe nu verder. Daar is de commissie momenteel druk mee bezig. De 
volgende keer meer hierover. Er zijn in ieder geval al wel wat veranderingen gaande met 
betrekking tot enkele vertegenwoordigers. De vertegenwoordiger vanuit de Oranjebuurt 
wilde voorheen slechts feesten organiseren en verder niets. De vertegenwoordiging was dus 
ronduit slecht te noemen. Dat is nu aan het veranderen, er zitten nieuwe mensen in het 
buurtcomité. Ook zit er nu een vertegenwoordiger van de Oranjesingel zelf in de 
parkcommissie. Kortom, de volgende keer meer duidelijkheid hierover.  
 
 

b. Kop d’r Veur (Harmke Eisen) 
 
Er is niet heel veel te melden. Alles loopt erg goed. De Kop d’r Veur wordt gelezen, mensen 
reageren en zijn tevreden. 
 
Harmke deelt wel mee dat zij zal stoppen met het coördineren van de bezorging. Ze zou het 
twee jaar geleden tijdelijk overnemen, maar is hier nu al een hele tijd mee bezig. Aangezien 
het formeel een taak is van het bestuur wil ze deze taak graag weer teruggeven aan hen. De 
komende Kop d’r Veur zal ze de taak wel op zich nemen, maar vanaf de eerstvolgende in 
januari zal ze dit niet meer doen. Uiteraard is ze bereid om haar opvolger in te werken.  
 
Ook zijn er nog steeds bezorgers nodig. Het gebeurt soms dat mensen zich opgeven, maar 
daar hoort Harmke vervolgens nooit meer wat van en ze krijgt ook geen reactie op haar 
berichten. Het kan zijn dat de adressen soms niet kloppen. Dit betekent dat er een 
betrouwbare bezorgerslijst nodig is.  
 
Het gaat  goed met de advertenties.  De redactie heeft teveel kopij voor het aantal 
bladzijden dat ze standaard hebben. Daarom komen er 4 extra pagina’s in het komende 
nummer.  
 
Ondanks dat de coördinatie van de bezorging formeel een bestuurstaak is wil Yvonne toch 
graag een oproep doen. Als er iemand is die deze taak op zich zou willen nemen kan degene 
zich melden bij Yvonne. Voor vragen kunnen ze altijd bij Harmke terecht.  
 
 

c. Moestuin HortusHof (Lotte Marijn Knorr) 
 
Er is een presentatie via de beamer, met foto’s van de HortusHof.  
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Lotte Marijn geeft aan dat ze vorig jaar nog geen aspiraties had om plaats te nemen in het 
bestuur, maar wel graag iets wilde doen voor de buurt. Dit heeft ze toen besproken met 
Martin. Er was een stuk braakliggend terrein achter de gymzaal aan de Violenstraat. Vanaf 
dit moment is het balletje gaan rollen. Een jaar geleden kreeg ze contact met Laurens 
Stiekema, hij is van de gemeente en gaat over groenparticipatie. De gemeente was erg 
enthousiast over dit initiatief. Het terrein was namelijk al jaren verwaarloosd, dus dit was 
een hele mooie invulling van dit stukje grond.  
 
Natuurlijk moesten er wel wat dingen gebeuren voordat het daadwerkelijk gerealiseerd kon 
worden. Er moest een plan komen en een groep enthousiaste mensen. Hierop werd er een 
oproep op de bewonerspagina op Facebook geplaatst en hier kwamen heel veel reacties op. 
Zelfs teveel, want er was meteen al ruimte tekort en er werd een wachtlijst opgesteld.  
 
Vanaf toen is er een groep enthousiastelingen bijeen gekomen. Er werd besloten om te 
tuinieren in 12 bakken. Dit omdat de grond in de binnenstad erg vervuild is. Deze groep 
mensen heeft hard gewerkt. In mei is er begonnen met het poten en zaaien van het groen. 
En 19 juni is de HortusHof officieel geopend door Joost van Keulen – de wethouder. Dit was 
een erg gezellige dag en er zijn veel mensen uit de buurt op afgekomen.  
 
In juli is er een aanvraag naar het Oranjefonds uit gegaan. Dit heet ‘groen verbindt’. Lotte 
Marijn merkt op dat de moestuin ook echt verbindend werkt. Mensen die erin werken zijn 
verbonden en iedereen helpt elkaar. En deze manier van omgaan met elkaar  werkt door 
naar de buurt. 
Barend heeft veel geholpen met de aanvragen Oranjefonds, en heeft ook een stuk 
geschreven over de verhouding HortusHof/bewonersorganisatie c.q. bestuur. Dit stuk zal 
besproken gaan worden in het bestuur. 
In de aanvraag voor het Oranjefonds is er ook gevraagd of er meer bakken kunnen komen. Er 
zijn momenteel teveel mensen en te weinig ruimte. Dus met extra bakken zouden de 
mensen van de wachtlijst ook gebruik kunnen maken van de HortusHof. Ook zouden ze 
graag de Borgmanschool de ruimte geven om te tuinieren. Dit betekent dus ook een stukje 
educatie.  
 
Verder willen ze meer gaan doen aan groen en bestuiving. Het liefste zouden ze een kas 
plaatsen om al te kunnen telen voordat het seizoen begint. Kijken of dit lukt met de 
begroting. 
 
Al met al is de tuin ontzettend geslaagd! Zowel het sociale aspect als de tuin zelf. Met dank 
aan de bewonersorganisatie, de gemeente en de tuinders is het een heel geslaagd project 
geworden.  
 
Tanja Meijer oppert een stuk grond om de HortusHof wellicht uit te breiden. Lotte Marijn 
zegt echter dat dit een parkeerterrein is met veel verschillende eigenaren. Helaas kunnen ze 
hier dus geen aanspraak op maken.  
 
 

6. Activiteiten 
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Allereerst, de datum voor volgende ALV is al bekend. Dit zal donderdag 10 maart 2016 
worden. Het zal dan vooral gaan over activiteiten die er gedaan zijn en er komt een 
exploitatieoverzicht. Nu zal Yvonne alvast vertellen wat er is gebeurd na de vorige ALV.  
 

- Er is een themabijeenkomst geweest over het Noorderplantsoen. Dit was best een 
succes en het bestuur wil in de toekomst vaker themabijeenkomsten organiseren. 

- De culinaire zwerftocht is geweest. N.B.: de volgende culinaire zwerftocht zou vallen 
op 4 mei 2016. Het bestuur vindt dat niet gepast en daarom zal het in plaats daarvan 
plaatsvinden op woensdag 11 mei 2016. 

- Elke 2e vrijdag van de maand is er een buurtborrel. Om en om in café De Minnaar en 
café De Boer. Buurtbewoners vinden dit erg leuk en het wordt goed bezocht.  

- Verder heeft het afscheidsfeest voor Martin plaatsgevonden. 
- Er is een buurtmaaltijd bij de Nieuwe kerk geweest.  
- Eveneens heeft er een tuinentocht plaats gevonden.  

 
Een korte vooruitblik van activiteiten op de korte termijn: 
 

- Sint Maarten 
 
Lotte Marijn neemt het woord. 11 november komt eraan. Het idee is ontstaan om in de 
moestuin ook activiteiten te laten plaatsvinden. Aanstaande zondag is er daarom de 
gelegenheid om voederbieten te gaan uithollen. Er zijn al veel aanmeldingen. Het zal een 
gezellig samenzijn worden met vuurkorven en chocolademelk.  
 
11 november zelf zal er een route zijn door de buurt. Mensen konden zich aanmelden als ze 
een routepunt wilden zijn. Dit kan nog steeds, Lotte Marijn heeft flyers. Deze zijn ook 
uitgedeeld op scholen in de buurt. De bedoeling is dat Sint Maarten weer in de buurt gaat 
plaatsvinden. De verzamelplaats is de Nieuwe Kerk. Er zal worden begonnen met een kort 
praatje over wat Sint Maarten is. Dan begint de route door de buurt. Aan het einde keert 
iedereen gezamenlijk weer terug naar de Nieuwe Kerk voor chocolademelk en glühwein. Ze 
hopen dat 11 november weer gaat leven en dat de buurt elkaar weer gaat leren kennen. 
 
Er is ook al geprobeerd om wat aandacht te krijgen voor het evenement. Zo is Oogtv 
gevraagd om een verslag te maken. Ook is er een persbericht uitgegaan naar het Dagblad 
van het Noorden.   
 
Harmke merkt op dat ze dit een erg leuk initiatief vindt! 
 
Gerrit is het hiermee eens. Een tijd geleden was er een opmerking van Beno Hofman dat 
jonge mensen en mensen met jonge kinderen meer betrokken moesten worden bij de buurt. 
Met dit evenement wordt een stap in de goede richting gezet! 
 
 

- Bezoek van de burgemeester 
 
Tijmen neemt het woord. Allereerst maakt hij van de gelegenheid gebruik om Stieneke, 
Barend en Yvonne te bedanken voor de goede hulp en inwerking de afgelopen tijd.  
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De burgemeester heeft aangegeven dat hij wil kennismaken met de buurt en wat er zoal 
speelt in de buurt. Hierop is besloten om een gezamenlijke wandeling door de buurt te 
maken. Hiermee kan de burgemeester tegelijkertijd kennismaken met de buurt en het 
bestuur. De route zal onder andere voeren langs de moestuin, de Nieuwe Kerk en nog veel 
meer mooie plekken. De wandeling eindigt in het Noorderplantsoen. 
Eveneens zullen er knelpunten worden aangekaart. Het is dus de bedoeling om zowel 
positieve als negatieve punten aan de burgemeester te laten zien.  
 
Stieneke vult aan dat er ook zal worden gesproken met de burgemeester over een 
buurtpand. Het is namelijk de bedoeling om weer een buurtpand te realiseren in de 
toekomst.  
Aad vraagt of het een idee is dat als iemand een eventuele plek voor een buurtpand weet dit 
aan Tijmen door kan geven. Tijmen zegt dat het echter alleen om kennismaken gaat, ze 
hebben ook maar 20 minuten. Joke spreekt dit echter tegen en verduidelijkt dat het 45 
minuten betreft.  
 
Mieke vraagt of de wandeling ook zal voeren door het Ebbingekwartier. Tijmen zegt dat dat 
nog wel een optie is, zeker omdat ze nu 45 minuten hebben in plaats van 20 minuten. Mieke 
zegt dat het Ebbingekwartier echt bij de buurt hoort. Daarbij zijn er ook een aantal 
knelpunten die kunnen worden aangekaart, zoals het parkeerprobleem voor bezoekers. 
 
Margriet vraagt of bewoners mogen mee wandelen. Tijmen zegt dat dit absoluut mag, 
iedereen is van harte welkom. De wandeling zal plaatsvinden op donderdag 12 november 
om 10:00 uur. Als je mee wilt wandelen kun je je opgeven via de bestuursmail: 
bestuur@hortusbuurt.nl. De start is bij de HortusHof (moestuin).  
 
 
Vooruitblik lange termijn: 
 
Yvonne neemt het woord. Ze noemt dat er de komende tijd veel meer activiteiten 
aankomen.  
In 2017 of 2018 bestaat de Hortusbuurt  400 jaar. Het bestuur wil dit echt gaan vieren. Er is 
al een werkgroep waar Beno, Diederik, Rob, Evert-Jan en Yvonne in hebben plaatsgenomen. 
Op dit moment zijn ze aan het brainstormen wat ze willen doen.  
 
Beno wil een boek schrijven over de Hortusbuurt. Ideaal zou zijn als het boek aan het 
lustrum wordt gekoppeld. Maar dit is nog onzeker, want het gaat moeizaam.  
 
Ideeën voor de viering zijn meer dan welkom. Ook is er de vraag of iemand projectleider zou 
willen worden. Als er iemand is die dat zou willen kan de viering groots worden opgezet. 
Anders moet het wat kleinschaliger. Gerbrand merkt op dat je zo’n projectleider prima kan 
regelen via Minerva of de Hanzehogeschool. Daar is vast iets voor te vinden. Yvonne zegt dat 
dit puntje op de agenda van het bestuur wordt gezet. Gerrit zegt dat het leuk zou zijn als 
iedereen erbij wordt betrokken, dus scholen, de kerk, de bewoners, etc.  
 
 

mailto:bestuur@hortusbuurt.nl
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7. Exploitatieoverzicht 2015 en begroting 2016: Barend Schweigman 

 
De begroting op hoofdlijnen is aan de aanwezigen uitgedeeld. Barend geeft een toelichting 
aan de hand van geprojecteerde sheets. 
 
Barend vertelt dat je als vereniging een begroting opstelt om te kijken hoe je je geld kunt 
inzetten voor activiteiten. Momenteel is dat nog vrij lastig, want de komende maanden zal 
pas worden uitgewerkt wat voor activiteiten er komen. Barend zal nu dus alleen de 
hoofdlijnen schetsen. In maart volgt de echte, gedetailleerde begroting.  
 
Inkomsten 

- De subsidie van de Gemeente is ongeveer 180 euro hoger dan vorig jaar door een 
hoger inwoneraantal in onze wijk. 

- De opbrengst van de advertenties voor Kop d’r Veur is conservatief begroot. 
Weliswaar hoger dan vorig jaar begroot maar minder dan de in 2015 verwachte 
opbrengst. 

 
Uitgaven Algemeen 

- De bureaukosten wat hoger begroot dan vorig jaar, omdat daar de telefoonkosten 
voor het secretariaat niet in meegenomen waren. 

 
Uitgaven Communicatie 

- Wijkkrant: omdat er meer inwoners zijn, moeten er ook meer buurtkranten gedrukt 
worden. Dat was al zo in 2015, maar toen nog niet begroot. 

- Folders: we willen in 2016 weer gebruik maken van folders voor aankondigingen van 
activiteiten. Dat heeft in 2015 goed gewerkt. 

- Website: Barend vertelt een en ander over de stand van zaken.  
De laatste jaren is er geen vooruitgang geboekt in het vinden van iemand, die de 
website kon/wilde aanpakken. Dus is de bestemmingsreserve voor de website nooit 
aangesproken. Nu zijn daar de eerste stappen in gezet. Merlien wilde wel een cursus 
website bouwen volgen en als het haar beviel aan het werk gaan met de site. Op 
kosten van de vereniging heeft Merlien die cursus gevolgd en is zij aan het werk 
gegaan met de opzet voor een nieuwe website. De komende tijd zal het bestuur 
samen met Merlien de indeling van de site vaststellen. Het doel is om de nieuwe site 
in het voorjaar 2016 in de lucht te hebben. Merlien zal de site bijhouden en daarvoor 
verdere scholing en/of supervisie volgen. 

 
Uitgaven Doorlopende activiteiten 

- Het nieuwe bestuur wil energie stoppen in het verkennen wat er speelt in de buurt in 
samenspraak met de bewoners. Vandaar dat zij themabijeenkomsten wil 
organiseren. Bovendien wil het bestuur met onze omringende wijkraden (wijkraad is 
de term die de gemeente hanteert voor een buurt-/bewonersvereniging) in contact 
treden om te kijken of er gemeenschappelijke belangen zijn. En om te kijken of een 
gezamenlijke strategie in de richting van de gemeente wenselijk is. 

 
Daarom zijn er voor de volgende activiteiten bedragen opgenomen in de begroting. 
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- Buurtborrel: deze wordt steeds beter bezocht. Mooi, maar kost ook meer geld. 
- Bezorgers/Kopdoop: eens in de twee jaar zijn de bezorgers de gasten van het bestuur 

voor een etentje. Het bedrag voor deze post is hoger dan voor 2015 omdat het weer 
zal plaatsvinden. 
Wat is de Kopdoop? Harmke vertelt: op de vrijdag dat de Kop d’r Veur bezorgd is, is 
er een borrel voor alle bezorgers en de redactie in de Minnaar.   

 
Uitgaven “Losse activiteiten”  

- Na bovenstaande uitgaven is dit (€ 1.870) bedrag wat er beschikbaar is voor 
activiteiten zoals de Culinaire Zwerftocht(en), St.Maarten, enz. 
De vaststelling van deze activiteiten zal plaatsvinden op de volgende ALV. Plannen 
daarvoor maken kan vandaag beginnen, hier of bij de Boer. 

 
Harmke vraagt of het klopt dat de huur van het eventuele toekomstige buurtpand niet is 
opgenomen in de begroting. Barend zegt dat dit inderdaad klopt. De huidige begroting is 
erop gericht dat er geen buurtpand is. Op het moment dat er mogelijkheden zijn voor een 
nieuw pand, dan zal er dus uitgerekend moeten worden hoe het financiële plaatje er dan uit 
komt te zien. De huur komt er dan natuurlijk bij, maar de kosten van de buurtborrel zullen 
dan bijvoorbeeld omlaag gaan. Dus als er een buurtpand in zicht komt, betekent dit dat er 
een nieuwe situatie is die een nieuwe begroting vereist. Dit zal dan aan de ALV worden 
voorgelegd.  
 
Piet Hein merkt op dat deze ALV eigenlijk de plaats zou zijn om te stemmen over de 
interesse in een buurtpand vanuit de buurt. Barend zegt dat de meeste buurtbewoners 
waarschijnlijk willen weten wat een pand zou gaan kosten voordat ze hun mening kunnen 
vormen. Dit kan pas verduidelijkt worden op het moment dat er daadwerkelijk 
mogelijkheden voor een pand zijn.  
Piet Hein vindt het belangrijk dat er op deze ALV besloten wordt of de buurt een buurtpand 
wil of niet. Men stemt er dan ook mee in dat als er een pand in het vizier komt, de begroting 
zal veranderen.  
 
De begroting wordt goedgekeurd door de ALV, met de kanttekeningen zoals hierboven 
genoemd. Voorlopig kan het bestuur dus door met deze begroting.  
 
 

8. Waar wil het nieuwe bestuur zich mee bezighouden? 
 
Yvonne neemt het woord. Marianne vraagt of ze zich wil beperken tot het buurtpand en de 
stratenmatrix in verband met de tijd. De rest is eerder al grotendeels aan bod gekomen.  
 
Allereerst komt het buurtpand aan de orde. Yvonne vraagt hoeveel mensen geïnteresseerd 
zouden zijn in en nieuw buurtpand. Er gaan veel handen omhoog. Piet Hein merkt op dat hij 
vóór een buurtpand is, mits het financieel verantwoord is. De meerderheid van de 
aanwezigen deelt deze mening.  
 
Dan gaat Yvonne door met de stratenmatrix. Dit houdt in dat iedere straat een 
contactpersoon heeft die signaleert hoe het er in die bewuste straat aan toe gaat. De 
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knelpunten kunnen dan worden gemeld aan het bestuur. Stieneke vult aan dat het niet 
alleen bedoeld is voor signaleringen, maar ook om te melden wat de mening van bewoners 
is over bepaalde aspecten in de straat. Tijmen zegt dat het een democratisch geluid is vanuit 
de buurt naar het bestuur. Daarom vindt het bestuur het belangrijk dat iedere straat een 
contactpersoon heeft. Er zijn al enkele straten voorzien, maar er zijn ook nog heel veel 
straten vacant.  
 
Yvonne vraagt wie er geïnteresseerd zou zijn om contactpersoon te zijn in zijn/haar straat. 
Dineke Bruins geeft aan interesse te hebben hiervoor, mits haar straat vacant is uiteraard. 
Mieke vraagt of je ergens kunt zien wie er contactpersoon is voor jouw straat, zodat je die 
persoon kunt bereiken. Yvonne zegt dat hier over zal worden nagedacht, wellicht komt het 
op de website te staan. Er komt in ieder geval snel duidelijkheid over.  
 
Er zal regelmatig overleg zijn met de contactpersonen uit de straten. De reeds aangemelde 
personen zullen binnenkort bericht krijgen over een eerste bijeenkomst. Deze zal in het 
teken staan van kennismaken en de eerste grote signaleringen kunnen aan de kaak worden 
gesteld.  

 
 

9. Rondvraag 
 
Allereerst komt Frans aan het woord. Hij wil het hebben over het seniorenproject. Hij merkt 
dat dit soms leidt tot allergische reacties en wil daarom wat duidelijkheid geven. Het project 
is gericht op 60-plussers en de bedoeling is om een zorg-samen-buurt te creëren. Het doel 
hiervan is om samen gelukkig oud te worden in een fijne omgeving. Mensen willen graag 
zelfstandig blijven, ook als men minder vitaal wordt. Een zorg-samen-buurt is erop gericht 
om elkaar te helpen en om ervoor te zorgen dat er mensen zijn waarop je een beroep kunt 
doen.  
 
Frans is op zoek naar kartrekkers, want op dit moment is hij nog alleen. De vraag is dus of er 
mensen zijn die hem hierbij zouden willen helpen. Hij heeft papiertjes bij zich waar het doel 
van het project alsmede zijn contactgegevens staan. Ook komt er een stukje in de Kop d’r 
Veur, waar uiteraard ook zijn contactgegevens bij zullen staan.  
 
Diederik merkt op dat er een half jaar geleden een stuk in de Kop d’r Veur stond waarin het 
ging over verschillende panden die leeg zouden komen over een tijd. Hij spoort mensen aan 
om te reageren als je iets zou willen met deze panden. Er zijn zeker mogelijkheden voor.  
 
Frans geeft echter aan dat het eigenlijk het plan is dat mensen in hun huidige huis blijven 
wonen. Het gaat meer om een soort netwerk dat door het seniorenproject wordt gecreëerd. 
Op die manier leren mensen elkaar kennen en kunnen ze een beroep op elkaar doen. Wel 
zou een inloophuis een wens zijn.  
 
Diederik zegt dat als iemand anders nog een bestemming weet voor één van deze panden 
dat degene het dan kan laten weten.  
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Teun merkt op dat de Borgmanschool vrijkomt over een aantal jaren. Is het een mogelijkheid 
om het seniorenproject en het buurtpand te combineren?  
 
Marianne besluit dit punt van de rondvraag. Er zijn positieve geluiden vanuit de 
buurtbewoners gekomen en goede suggesties gegeven. Andere suggesties zijn welkom. En 
mensen die mee willen denken over het seniorenproject kunnen contact opnemen met 
Frans.  
Ze vraagt of er nog andere zaken zijn voor de rondvraag.  
 
Aad geeft aan dat de inboedel van het buurtpand al een geruime tijd gratis gestald staat bij 
Freddie. Hij wil hier even aandacht voor vragen. Yvonne zegt dat het bestuur al ergens mee 
bezig is om Freddie te bedanken.  
 
Tanya vraagt of de ALV voortaan weer om half 8 zou kunnen starten. Inloop om 19:15 en 
start van de ALV om 19:30. Dan kunnen mensen ook weer op tijd naar huis.  
Iemand anders vraagt of de Facebookpagina meer vermeld zou kunnen worden. Het bestuur 
plaatst hier geregeld berichten op, dus het zou duidelijker mogen waar mensen de pagina 
kunnen vinden. De naam van de Facebookpagina is Bewoners Hortusbuurt/ebbingekwartier. 
Barend merkt op dat er wellicht een sjabloon kan komen waar alle contactgegevens van de 
buurt op staan. Dus de naam van de website, Facebookgroep, bestuursmail, etc.  
 
Nanneke Groen heeft wellicht een suggestie voor een buurtpand. Zij woont in de Nieuwe 
Boteringestraat en er staat vlakbij hun een pand al 4 jaren leeg. Het gaat om de Nieuwe 
Boteringestraat 66, naast de pizzeria.  
Marianne bedankt haar voor de tip en zegt dat het bestuur deze suggestie mee zal nemen.  
 
Gerrit heeft vervolgens nog een algemeen punt voor het bestuur. Hij vind het buurtpand een 
goed onderwerp, maar adviseert het bestuur wel om eerst bij hun primaire taken te blijven 
en om daarna te kijken waar ze heen willen. Dus om allereerst de kerndoelen uit de statuten 
op te volgen. Hij is erg te spreken over het nieuwe bestuur, maar zegt dat er ook veel 
valkuilen kunnen zijn.  
Tijmen reageert hierop en zegt dat het bestuur dit zelf ook belangrijk vindt. Ze hebben al de 
afspraak staan om zich binnenkort te richten op de missie, visie en het doel van de buurt en 
de vereniging. Gerbrand vult aan dat het bestuur zich niet zal vertillen.  
 
Harmke geeft Marianne een compliment als technisch voorzitter, ze heeft deze taak erg 
goed gedaan.  
 
Yvonne heeft nog een vraag over de nieuwjaarsborrel. Dit vond ieder jaar in januari plaats, 
maar omdat er nu iedere maand al een borrel is, is dit wellicht niet meer nodig. Er blijkt dat 
hier inderdaad geen behoefte meer aan is. De eerste borrel in januari zal een 
nieuwjaarsborrel worden.  
 
Gerbrand: bestuur moet zich niet vertillen. Zijn ze ook niet van plan. Bedankt voor de 
inbreng. Actieve buurtleden. 
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Diederik geeft aan dat er verschillende gemeenteraadsleden in de buurt wonen. Dit zijn Wim 
Cox (SP) Berndt Benjamins (D66) en Diederik van der Meide (PvdA) zelf. Mochten 
buurtbewoners ergens mee zitten dan mogen ze altijd een mail sturen naar hen. Momenteel 
komt er weinig feedback vanuit de bewoners. 
Joke Sissing, stadsdeelsecretaris geeft aan dat als mensen iets te vragen of melden hebben, 
zij ook met haar contact kunnen opnemen. 
Gea Leeuw vraagt of de e-mailadressen van de raadsleden op de website of in de Kop d’r 
Veur kunnen komen te staan. Wim Cox geeft aan dit zelf niet te willen. Niet omdat hij 
anoniem wil blijven, maar hij is hier als buurtbewoner en niet als raadslid.  
 
Tot slot wensen de buurtbewoners het nieuwe bestuur veel succes. 
 
 

10. Sluiting van de vergadering en napraten bij café de Boer’ 
 
Marianne sluit de vergadering om 21:59. 
 


