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Bestuurlijke zaken 
Sinds eind vorig jaar hebben zich 2 nieuwe bestuursleden gemeld, namelijk Anita en Andor. Anita 
heeft te kennen gegeven het voorzitterschap over te willen nemen van Tijmen. Deze laatste zal wel 
bij het bestuur betrokken blijven maar niet meer als voorzitter. Daarnaast heeft Astrid te kennen 
gegeven haar rol als secretaris te willen overdragen. Voor deze functie zoeken we nog een geschikte 
kandidaat.  
 
In 2019 heeft Gerbrand Groen afscheid genomen van onze buurt en wij wensen hem en Nanneke 
veel geluk en voorspoed op hun nieuwe stek. Beide hebben zich voor onze buurt ingezet en hiervoor 
heeft het bestuur veel waardering. 
 
Per 1 januari 2020 heeft Elbrich haar functie als coördinator van de Kop d’r veur neergelegd. Elbrich 
laat een overzichtelijk geheel achter. Klaas heeft tijdelijk haar functie overgenomen en is direct 
gestart met het in kaart brengen van knelpunten en nieuwe adressen in het Ebbingekwartier 
 
Vanwege de Corona-crisis in 2020 zijn vergaderingen met de gemeente verzet en gebruikt het 
bestuur videobellen als alternatief voor samenkomsten. Ook geplande activiteiten zijn tot nader 
order uitgesteld. Het zijn onzekere tijden waardoor er op moment van schrijven niet kan worden 
vastgesteld wanneer we dit weer gaan oppakken. Dit heeft invloed op de begroting van 2020 
 
De ALV welke we normaliter in Mei hebben, waarin ook dit jaarverslag zou worden besproken wordt 
samengevoegd met de ALV in het najaar. Er van uitgaande dat dan samenkomsten weer kunnen. 
Mocht dit anders uitpakken zullen we de buurtbewoners hiervoor een alternatief bieden en hen 
hiervan tijden op de hoogte stellen met de door ons gebruikte communicatie kanalen (Wijkblad, 
internet) 
 
 
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar 6 keer vergaderd, waarvan 4  keer met de gemeente op 
periodieke basis. het bestuur heeft nog een vacature open staan voor de functie van secretaris en 
zou ook geholpen zijn met vrijwilligers buiten het bestuur om. Het gaat dan vooral om het 
coördineren of helpen faciliteren van activiteiten. Dit kunnen ook eenmalige activiteiten zijn of 
jaarlijkse zoals de culinaire zwerftocht. Als je zelf een idee of initiatief heeft wat voordelen heeft voor 
onze buurt willen wij hierin faciliteren. 
Meld je aan via hortusebbinge@gmail.com of benader een van de bestuursleden. 
 
Aandachtsgebieden 

● De Activiteiten die we organiseren als bewonersorganisatie willen we in het teken laten 
staan van 400 jaar Hortusbuurt en hierbij de aansluiting zoeken bij de werkgroep 400 jaar 
uitleg met Beno en Lotte-Marijn als kartrekkers. Vanwege de Coronacrisis is besloten alles 
betreft 400 jaar Uitleg uit te stellen tot het najaar 2020 

● Financiën 
Tijdens de ALV van 2018 kregen we van de kascommissie een aantal aanbevelingen waar we als 
bestuur goed naar geluisterd hebben. De inkomsten van advertenties dalen en we hopen dat er 
zich nieuwe ondernemers in de buurt zich melden om te adverteren in ons prachtige veelgelezen 
blad. Ook Zal er nog een ronde door de buurt gemaakt moeten worden om ondernemers actief 
te benaderen. 
 
De begroting van 2018 wijkt veel af van de uiteindelijke realisatie. Het bestuur is hierin te positief 
geweest betreft het inschatten van de tijdsinvestering.  In 2019 hebben persoonlijke 
omstandigheden en onderbezetting ook een belangrijke rol gespeeld bij het realiseren van 
activiteiten.  
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De huidige uitgaven zijn meer dan er binnenkomt. Dit was de afgelopen twee jaar een bewuste 
keuze van het bestuur om de opgebouwde reserves een goede bestemming te geven. Er is 
gekozen om de reserves voornamelijk te spenderen om te experimenteren met een buurthuis. 
Omdat er vanuit de buurt destijds een grote behoefte hieraan leek zijn we een samenwerking 
met de Molleboon aangegaan. Beide partijen wisten dat deze constructie een beperkte 
houdbaarheidsdatum had. Wij als bewonersorganisatie hoopte dat we naar de gemeente 
duidelijk konden maken dat er een grote behoefte bestaat aan een buurtpand en op basis van 
resultaten na het tweejarige experiment een vast bedrag van de gemeente zouden kunnen 
vragen. 
 

De Molleboon/ Buurthuis 
Na twee jaar prettig samengewerkt te hebben met de Molleboon moeten we nu toch tot de 
conclusie komen dat er te weinig animo is voor een buurthuis waar vanuit activiteiten kunnen 
worden georganiseerd door buurtbewoners. Initiatieven vanuit de buurt staan niet in verhouding tot 
wat het kost en daarom heeft het bestuur besloten om deze samenwerking te beëindigen per 01-01-
2020. 
Uitgegeven en begroot in 2019: Huur 4800,- 
 
Het aanbod van de Molleboon om de kosten te halveren, heeft nog steeds niet de opbrengst die wij 
ervan hoopte in de zin van activiteiten georganiseerd door buurtbewoners en gefaciliteerd door de 
bewonersorganisatie. 
Wij hopen op korte termijn nog afspraken te kunnen maken met de Molleboon betreft de 
buurtborrels, Kopdoop en nieuwjaarsreceptie. 
 
We hebben diverse andere ruimtes in de buurt onderzocht waaronder De Nieuwe kerk, D Ebbinge 
Poort en de Pijp. Om tot een gevarieerd aanbod te kunnen komen als er zich activiteiten ontplooien 
in de buurt. 
 
Kop d’r Veur 
Er is overleg met drukkerij Copy Right in de Kerkstraat om het eventueel van Boiten over te nemen 
nadat zij verhuist zijn uit onze buurt. Er is een bod gedaan, maar nog niet verder uitgewerkt. 
Verwachting is dat er dit jaar nog niet wordt veranderd.  
Uitgegeven: €12701,- incl groninger archieven 
 
400 jaar Hortusbuurt en Ebbingekwartier   
Er is een toezegging van de gemeente dat als de festiviteiten doorgaan zij met een bedrag  de 
activiteiten sponsoren. Andere sponsoren zijn er ook gevonden. Echter door de Coronacrisis zijn de 
activiteiten uitgesteld tot het najaar. 
 
De Bewonersorganisatie gaat, als het boek van Beno uitkomt, een oplage bestellen om te gebruiken 
als relatiegeschenk en om dit initiatief te steunen. Hoeveel dit wordt hangt af van de begroting welke 
op dit moment nog onzeker is voor 2020. 
 
Overlast 
Themabijeenkomst Veiligheid/Overlast; 
Na overleg met onze twee wijkagenten naar aanleiding van overlast in het Noorderplantsoen, zou er 
in het voorjaar een bijeenkomst worden georganiseerd door de bewonersorganisatie met als thema 
veiligheid en overlast. Dit is door de huidige situatie echter niet mogelijk. Over een alternatief wordt 
nagedacht. De wijkagenten zouden vragen van buurtbewoners omtrent dit thema beantwoorden en 
hopelijk duidelijkheid geven aan welke acties er zijn/er worden ondernomen om overlast terug te 
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dringen en het gevoel van veiligheid te vergroten. Dit geldt ook voor andere plekken in onze wijk 
zoals bijvoorbeeld het stadsstrand. 
 
Straatvertegenwoordigers 
Hier is het afgelopen jaar geen actie in ondernomen.  Dit loopt wel door en ontwikkelt zich 

organisch (aantal huizen, blokje etc). Mensen kunnen zich aanmelden via de website. 
Tijdens de coronacrisis is er de straatvertegenwoordigers gevraagd of zij willen 
inventariseren of er in hun (deel van de) straat hulp nodig is ivm Corona. 
 
Website/ Facebook 
De website welke ontworpen en bijgehouden wordt door Merlien, is naast de Kop d’r Veur een 
belangrijke bron voor informatie in onze buurt en zeker ook voor onze vereniging. Hier worden 
actuele vergunningaanvragen weergegeven in onze buurt en blijft u op de hoogte van activiteiten in 
de buurt. Ook kunt u hier eerdere verslagen vinden en de digitale versies van de Kop d’r Veur. Ook 
officiële stukken zoals onze statuten  vind u hier. 
Facebook gebruiken we voor snelle nieuwtjes en om onze eigen activiteiten te promoten zoals de 
Culinaire Zwerftocht of de ALV. 
Begroot in 2019 250,-. Gerealiseerd 255,-  
 
Culinaire Zwerftocht 
Onze meest succesvolle activiteit wordt ook in het aankomende jaar weer op traditionele wijze 
gecontinueerd. 
Begroot in 2019 een totaal voor activiteiten van 1000,-.  Gerealiseerd 181,- 
 
Wij team 
Vanaf 9 oktober is de Entree Oosterstraat volledig gesloten.  
Bewoners uit de wijken Schilderswijk en Centrum kunnen worden verwezen naar WIJ Groningen, 
Oosterparkwijk, Heesterpoort 1. 
Openingstijden elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur. 
 
Wij hopen nog met het Wij-team afspraken te kunnen  maken voor inloopspreekuren in onze wijk 
 
Inloopuur in Kostverloren 
Adres: Huis de B, Adriaan van Ostadestraat 38 
Elke dinsdag 09:00 – 12:30 uur 
 
Inloopuur in Oranjewijk 
Adres: Buurtcentrum Oranjewijk, Prinsesseweg 44-1 
Elke woensdag 09:00 – 13:00 uur 
 
Financieel inloopspreekuur, Geldwijs 
Adres: Heesterpoort 1 
Elke maandag 09:30 - 12:30 uur 
 
Daklozen inloop spreekuur, Kostersgang 
Adres: Kostersgang 28 
Elke maandag 14:00 - 15:00 uur 
 
Verkeer 
Begin 2019 is er een afspraak geweest met buurtbewoners, een afvaardiging van het bestuur en de 
gemeente voor een schouw. Er is een overzicht van het fietsprobleem verkregen en  oplossingen 



Jaarverslag 2019 ALV Bewonersorganisatie HortusEbbinge  
Dit document is een vervolg op het verslag voor de ALV 20 november 2019 en gaat over geheel 2019 
 
aangedragen vanuit de buurt, die daarna door de gemeente voor specifieke knelpunten worden op 
toepasbaarheid worden bekeken. 
 
De gemeente buigt zich over een nieuw verkeerscirculatieplan. De verwachting is dat dit nog een tijd 
op zich laat wachten, maar de bewonersorganisatie zal zich proactief opstellen om onze buurt hierin 
op een goede manier mee te nemen en de knelpunten op te lossen, zoals we deze al in een eerder 
stadium hebben meegegeven. Denk hierbij de Nieuwe Ebbingestraat (autoluw) en het hard rijden in 
de Nieuwe Boteringestraat. 
 
In 2020 is een begin gemaakt met overleg over herinrichting Boteringestraat en fietsenproblematiek 
in onze buurt. 
 
Bestemmingsplannen/gebiedsplan Omgevingswet. 
Met de gemeente zal in de loop van 2020 een themabijeenkomst worden georganiseerd waarop 
uitleg zal worden gegeven over de geldende bestemmingsplannen en over de gang van zaken is bij de 
behandeling van bouwaanvragen. Dit om als buurt al voorbereid te zijn wanneer het 
participatietraject wordt ingegaan voor de opstelling van het gebiedsplan ter  uitvoering van de 
Omgevingswet. 
 
M’eet Your Neighbours 
Er zijn dit jaar geen M’eet Your Neighbours georganiseerd wegens tijd en menstekort in het bestuur. 
De bedoeling is dit wel weer op te pakken en dat in een frequentie van 2 keer per jaar waarvan één 
BBQ. Nu de restaurants gesloten zijn lijkt er in 2020 nog geen sprake van een herstart. Zodra hier 
zicht op is wil Andor als nieuw bestuurslid de taak van coordinator van Méet your Neighbours op zich 
nemen. 
Begroot in 2019 een totaal voor activiteiten van 1000,-.  Gerealiseerd 0,- 
 
Kopdoop 
Voor 2020 moeten er nog afspraken gemaakt worden over de locatie. Wel wil het bestuur deze 
waardering voor de bezorgers voortzetten. Er zal op korte termijn ook gekoppeld aan de Kopdoop 
een etentje worden georganiseerd zoals in de vorige ALV besproken. 
Begroot in 2019 een totaal voor activiteiten van 1000,-.  Gerealiseerd 254,-  
 
Nieuwjaars Receptie 
Hierover moeten nog afspraken worden gemaakt maar het bestuur lijkt het logisch dit in de 
Molleboon te vieren mits deze akkoord gaan. 
Begroot in 2019 een totaal voor activiteiten van 1000,-.  Gerealiseerd 236,- 
 
Buurtborrels 
Het bestuur is weinig aanwezig geweest op de buurtborrels, wat helaas lastig te realiseren was dit 
jaar. Het bestuur wil dan ook de medewerkers van de Molleboon bedanken voor hun inzet hiervoor. 
Begroot in 2019 een totaal voor activiteiten van 1000,-.  Gerealiseerd 445,- 
 
Hortus Energiek 
Een nieuw initiatief wat op steun van de bewonersorganisatie kan rekenen. Er is door de 
bewonersorganisatie een warmtecamera aangeschaft in 2018, welke Hortus Energiek in beheer 
heeft. Hiermee kunnen “warmte-lekken” worden opgespoord om zo beter te kunnen isoleren. 
Ook heeft de organisatie bijgedragen door mee te betalen aan ruimte en ruimte ter beschikking te 
stellen. De bedoeling is dat ook aankomend jaar te blijven doen. 
Begroot 200,-   Uitgegeven 140,- 
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HortusHof 
Heeft een grote mate van zelfstandigheid  en heeft dit jaar geen ondersteuning van de 
bewonersorganisatie gevraagd. 
 
St. Maarten (11 november) 
Begroot in 2019 een totaal voor activiteiten van 1000,-.  Gerealiseerd 0,- 
 
Festival van de Geest/ Buurtmaaltijd 
Het bestuur levert een bijdrage om mensen met een stadjerspas of studentenkaart korting te 
verlenen. De huidige korting is 240,- en het bestuur heeft  met de organisatie van het festival 
overlegd en dit wordt gecontinueerd in de huidige vorm. Zeker is dat we dit initiatief blijven steunen. 
 
Noorderzon 
Onzeker of dit doorgang zal vinden. 
Door de gemeente is toegezegd dat na Noorderzon in de omliggende straten extra schoongemaakt 
zal worden. Hiervoor hebben we een contactpersoon welke het bestuur nog zal informeren 
voorafgaande aan het evenement in 2020. Ook hebben wij aangekaart bij de gemeente dat er sprake 
was van vandalisme in straten grenzend aan het Noorderplantsoen. 
 
Park commissie 
De parkcommissie maakt zich zorgen over de toenemende druk op het Noorderplantsoen en het 
welzijn van de monumentale bomen. De bewonersorganisatie heeft het standpunt dat de het gebruik 
van het Noorderplantsoen niet ten koste mag gaan van de monumentale bomen. 
Tijdens de ALV van November 2019 is er een presentatie gegeven waarbij uitleg gegeven werd over 
gevaren die dreigen voor de bomen van het Noorderplantsoen. 
 
Gemeentelijk Overleg 
Ook dit jaar heeft het bestuur het overleg met de gemeente als prettig ervaren en leidt ertoe dat er 
meer samenspraak is met bij een project of vraagstuk betrokken buurtbewoners 
en themabijeenkomsten worden gehouden over algemene onderwerpen als ontwikkeling 
Ebbingekwartier en veiligheidsaspecten o.a. van Noorderplantsoen. Begin 2020 komt er een 
themabijeenkomst over het bestemmingsplan betreft onze buurt  
 
Flyers en folders 140,- 
 
Commissies en burgerinitiatieven: 
Binnen of in nauwe samenwerking met onze buurtorganisatie zijn de volgende groepen in 
Hortusbuurt en Ebbingekwartier actief: 
Commissies: 

● Kop d’r Veur, contactpersoon: Harmke Eissen 
● Parkcommissie, contactpersoon: Stieneke van Heerikhuizen 
● Hortushof, contactpersoon: Lotte-Marijn Milar-Knorr 
● ZorgSamenBuurt, contactpersoon Marianne Goorhuis 
● Kernteam Ebbingekwartier, contactpersoon: Wilma Naaier 
● Hortus Energiek, contactpersoon: Stieneke 

 


