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Algemeen 

Als gevolg van beperkingen in verband met Corona hebben we ook in 2021 

nauwelijks iets kunnen organiseren. De uitgaven vloeiden voornamelijk voort uit 

de tweemaandelijkse verschijning van ons wijkblad Kop d’r Veur en de 

regelmatig terugkerende bestuurs- en kantoor kosten. Pas aan het eind van het 

jaar kwamen we toe aan extra uitgaven. We deden dat in de vorm van een 

presentje voor onze trouwe vrijwilligers. (in de hoop niemand te zijn vergeten!) 

We zijn van plan in 2022 weer volop activiteiten te (mee)organiseren.  

 

Bestuurlijke zaken 

Halverwege 2021 beëindigde Tijmen zijn voorzitterschap en deelname aan het 

bestuur. Wij danken hem voor al zijn inspanningen. Met zijn voorzitterschap 

heeft hij onze buurtvereniging vanaf 2014 een eigentijds karakter gegeven. Daar 

kunnen we op voortbouwen. 

Fien heeft als secretaris haar draai gevonden. Maar de vacature van voorzitter is 

er nog steeds. Gelukkig werden we eind 2021 al bijgestaan door Bastiaan van 

Houttum, als adspirant-bestuurslid. Zijn kennis in en ervaring met 

communicatietechnieken komt ons goed van pas. 

Verder geldt: hoe meer bestuursleden des te meer bestuurskracht. We hebben de 

afgelopen tijd niet kunnen doen wat we wilden doen, bijvoorbeeld meer contact 

met de buurt (activeren straatvertegenwoordiging) en voeding van onze website.  

  

Gemeentezaken 

Onze eigen activiteiten bestonden vooral in het voorbereiden en deelnemen aan 

de periodieke overleggen met gemeente. Voor een deel langs digitale weg. 

Helaas waren de overlast in Noorderplantsoen en op en bij het Stadsstrand 

telkens terugkerende onderwerpen. Daarvoor werden ook speciale 

bijeenkomsten met direct omwonenden gehouden. Uiteindelijk verscheen begin 

dit jaar een evaluatierapport van de gemeente (te vinden op onze website). Ook 

werd tijd gestoken in het leveren van commentaar op verschillende gemeentelijk 

visies, zoals de actualisering Binnenstadsvisie, Mobliteitsvisie, Visie op horeca 

en retail en actualisering van de (overkoepelende) Omgevingsvisie. Daarbij ging 

het naast algemene zorg over de woonkwaliteit om meer specifieke onderwerpen 

als schoon verkeer en verblijfskwaliteit van onze Nieuwe Ebbingestraat. Wij 

zijn zeer benieuwd naar de opzet van bewonersparticipatie onder de 

Omgevingswet. Die wet zal volgens de laatste gegevens 1 januari volgend jaar 

in werking treden. Op een gezamenlijke bijeenkomst met onze 

zusterorganisaties voor A-kwartier en Binnenstad-Oost zijn we door de 

gemeente bijgepraat en hebben wij punten voor de nog op te stellen 



Participatieverordening meegegeven. Het gaat erom dat bewoners zo snel 

mogelijk door bouwer of gemeente over voorgenomen projecten worden 

ingelicht. Dat blijft ons vaste toetsingspunt. We houden de ontwikkelingen in de 

gaten, ook met onze deelname als centrumwijk aan het Platform Cultureel 

Erfgoed Groningen. 

In juni hadden we een eerder door Corona uitgestelde rondgang door de buurt 

met de “nieuwe” wijkwethouder. Daarin kwam vooral de verkeersveiligheid aan 

de orde. Onderweg werd geslaagde en minder geslaagde nieuwbouw bezichtigd. 

Met een afrondende wandeling door onze leefstraten en hofjes, eindigden we 

met een positief gemoed.  

 

400 jaar Hortus 

Gelukkig is de werkgroep er nog in geslaagd de theatertour in het najaar te laten 

plaatsvinden. Het bestuur heeft de werkgroep ondersteund als aanvrager en 

doorgever van de gemeentelijke subsidie. De werkgroep heeft de besteding 

daarvan zelfstandig aan de gemeente verantwoord.  

 

Kop d’r Veur 

Ons wijkblad komt zes keer per jaar uit en wordt naar onze indruk goed gelezen. 

Maar Corona heeft indirect geleid tot minder pagina’s (minder advertenties en 

dus tekst). Er is ruim 2000 euro minder uitgegeven dan begroot voor 2021. 

Daartegenover staat de toename van vorderingen op adverteerders van 3200 naar 

4630 euro. We hebben geprobeerd deze vorderingen alsnog te innen. Daarbij 

zijn we gestuit op het probleem dat een aantal adverteerders wijziging van hun 

mailadres, vertrek of overname niet op tijd aan ons hebben doorgegeven. In onze 

begroting voor 2022 zien we ons dan ook genoodzaakt om 1500 euro aan oude 

vorderingen af te boeken. We concentreren ons nu op achterstallige betalingen 

van huidige adverteerders vanaf 2021. 

Wegens de tegenvallende advertentie-inkomsten onderzoeken we momenteel de 

mogelijkheden van kostenbesparing en uitbesteden van de acquisitie. Dat zou op 

zijn vroegst per 2023 in kunnen gaan. 

Met de redactie werken we aan een lezers enquête. 

 

Website 

Blijft in onze de wijk belangrijk. Geldt ook voor onze aansluiting op facebook. 

Onze website gebruiken we vooral als bron van actuele en nadere informatie. 

Dit in samenspel met Kop d’r Veur. Die functie willen wij verder ontwikkelen, 

maar we zijn wel afhankelijk van imput. 

 

Hortushof 

Deze werkgroep van de bewonersvereniging functioneert financieel en 

inhoudelijk volledig zelfstandig. Maar mocht ondersteuning wenselijk zijn, dan 

kan dit te allen tijde. 


