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Verslag van: bewonersoverleg Hortusbuurt-Ebbingekwartier 
Datum: dinsdag 28 september 2021 
Plaats: deels via Teams en deels fysiek 
Aanwezig:  Teun Dijkhuis, (bewonersorganisatie Hortusbuurt-Ebbingekwartier), Regina 

Reus, (Politie), Anna Smit (De Huismeesters), Jasper Schweigman 
(Stadsontwikkeling), Sophia Roggen (Meldpunt Overlast en Zorg), Ron 
Torenbosch en Joke Sissing (Gebiedszaken)  

Afwezig: Tijmen van Rooijen, Andor Aaldriks, Fien Slors, wijkwethouder Roeland van 
der Schaaf, Jans Oeben (Stadsbeheer), Thea Rolvers (WIJ-team) 
 

  
 

 
 
1. Opening, agendavaststelling en mededelingen 
 
Ron Torenbosch opent de bijeenkomst. Teun Dijkhuis meldt dat Tijmen van Rooijen zich 
heeft teruggetrokken als voorzitter en alleen nog de statutaire handelingen verricht. Er wordt 
naar een opvolger gezocht. 
 
 
2. Verslag 9 maart 2021 
 
Wordt ongewijzigd vastgesteld (met één typefoutje van studioficering). 
 
3.  Veiligheid 
 
Regina Reus herkent het beeld van het stadsstrand dat er veel overlast is geweest in de 
afgelopen Coronaperiode. Er is door de politie zoveel als mogelijk gehandhaafd. Door de 
bekendheid van de plek heeft het stadsstrand zich ook uitgebreid tot op het gras langs het 
kanaal. 
Anna Smit merkt op dat zij ook heeft vernomen dat er wordt gedeald in lachgas e.d. Dit is 
niet bekend bij Regina. Er komt een landelijk verbod op lachgas maar is nu nog niet van 
kracht. 
Sinds 1 juli 2021 zijn er borden geplaatst dat het verboden is om na 22.00 uur lawaai te 
veroorzaken. Ook vanuit de gemeente is zoveel mogelijk handhaving ingezet maar is overlast 
helaas niet te voorkomen. Komende week gaat de gemeente met een aantal direct 
omwonenden evalueren. De gemeenteraad heeft om een evaluatie verzocht over het 
Noorderplantsoen en het stadstrand. De burgemeester zou graag de getroffen maatregelen 
voortzetten (handhaving, toiletten, afvalbakken c.a.) maar daar hangt een prijskaartje aan. 
Daar zal de raad budget voor beschikbaar moeten stellen. 
In het Noorderplantsoen is het relatief goed gegaan maar blijft er enige overlast in de 
avonduren aanwezig. 
Handhaven scooterverbod: Regina Reus geeft aan dat er wordt opgetreden bij meldingen. 
Dus graag meldingen doen wanneer de piekmomenten zijn. Incidentele meldingen zijn niet 
voldoende om structurele inzet te doen of er een project van te maken bij de politie. 
Te hard rijden op het Boterdiep gebeurd wel eens maar in het algemeen houdt men zich wel 
aan de snelheid volgens de politie. 
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Als laatste merkt Regina Reus op dat tijdens de Coronaperiode van 1,5 jaar de geluidoverlast 
van de studentenpanden in de hele stad enorm is gestegen. De politie treedt hier tegenop, 
eerst met een waarschuwing, dan een boete en vervolgens in beslag name van de 
geluidsapparatuur bij een 3e keer. 
Vanuit de bewonersorganisatie is aangedragen dat er angst is voor vergelding na het doen 
van een melding. Op zich komt de veroorzaker nooit te weten wie de melding heeft gedaan. 
Een heterdaad zal het vaak niet worden omdat er teveel tijd tussen zal zitten voordat de 
politie arriveert. Beter is de signalen door te geven aan het meldpunt overlast en zorg. Dit 
kan eventueel ook anoniem. Sophia Roggen zorgt ervoor dat de meldingen dan bij de politie 
komen. Teun Dijkhuis heeft vernomen dat er wordt gedeald bij De Beren, Bloemsingel bij het 
bruggetje en stadsstrand. Zowel Regina als Sophia dringen aan vooral meldingen te doen. 
Want deze signalen over dealen zijn bij de politie niet bekend! 
 
4. Stand van zaken plan Nieuwe Boteringestraat 
 
Jasper Schweigman meldt dat op 5 oktober een inloopavond van 19.00 – 21.00 u wordt 
gehouden in de Nieuwe Kerk waarin het plan, met verwerking van de reacties, wordt 
getoond. Met zowel bewoners als met ondernemers is hierover gesproken. De direct 
betrokkenen worden voor deze avond uitgenodigd. 
Uitvoering start in het eerste kwartaal volgend jaar. 
Volgend jaar staat beheer en onderhoud voor de Nieuwe Ebbingestraat gepland. Waar 
mogelijk zal ook hier gekeken worden of er creatieve mogelijkheden zijn zowel qua ontwerp 
als qua budget. 
Voor zover bekend wordt de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat alleen herstraat. Of de Grote 
Leliestraat ook op de rol staat is nu niet bekend doordat Jans Oeben wegens vakantie 
afwezig is. 
 
5. Stand van zaken warmtesystemen in Ebbingekwartier 
 
Via onderstaande link komt men op een kaart waar op aangegeven staat hoe de gemeente 
denkt dat wijken, buurten op termijn aardgasvrij kunnen worden.  
 
https://groningen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4a457062df2242d192
7f02778c791ac8 
 
Voor iemand die meer wil weten is onderstaande website handig. 
 
https://gemeente.groningen.nl/wijkenergieplannen 
 
De kaart is vastgesteld door de gemeenteraad en is bedoeld om met bewoners in overleg te 
gaan en uiteindelijk samen met hun te bepalen wat het wijkenergiesysteem kan gaan 
worden. Oftewel wat hier gepresenteerd wordt is een eerste analyse op basis van 
goedkoopste maatschappelijke kosten maar kaart kan in overleg met bewoners, 
bewonersorganisaties van ‘kleur’ gaan veranderen.  
 
Zie verder het stappenplan op de website. 
 
6.  Rondvraag en sluiting 
 
Er is niets voor de rondvraag. 
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