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Notulen ALV Hortusbuurt/Ebbingekwartier  
5 maart 2015 – Ebbingepoort – Noorderbinnensingel 1  
 
Aanwezig: Els de Knegt, Martijn Reneman, Merlien Andriessen, Fred Luider, Piet-Hein 
Schlebusch, Wim Wijholts, Henk Nedermeier, Henk Reenders, Harmke Eisen, Joke 
Sissing (gemeente), Rita Hattink, Margriet ter Steege, Tieneke vd Tuin, Dineke Bruins, 
Tanja meijer, Stieneke van Heerikhuizen, Martin van de Wardt-Olde Riekerink (bestuur, 
Yvonne de Grijs (bestuur), Barend Schweigman, Josephien Jansen (notuliste).  
 
 

1. Welkom en opening door de voorzitter 
2.  Vaststellen agenda. Margriet mist punt van de advertentiekostenverhoging. 

Voorzitter merkt op dat dit later aan de orde zal komen. 
3. Notulen ALV 21 oktober 2014 

Henk maakt Yvonne een compliment over de verslaggeving.  
Margriet mist discussie over feestjes in het buurtpand en over een stapel boeken 
in het buurtpand. Dit is gebeurd tijdens de vorige vergadering, maar staat niet in 
de notulen. Dit wordt nu opgenomen: feestjes moeten worden besproken met de 
pandcommissie.  
 

4. Mededelingen -> voorzitter noemt alle plannen en activiteiten op van afgelopen en 
komende periode. 
- Harmke: Els is opgehouden met rondbrengen van de Kop d’r veur. Nu is er 
niemand voor de Leliestraat. 
- Voorzitter merkt op dat er weer een familieplein komt op Koningsdag in 
samenwerking met het Heerenhuis.  
- Voorzitter merkt op dat de culinaire zwerftocht vorig jaar weer leuk was en ook al 
meer dan 12 keer geweest is. Voorzitter merkt op dat Eetwaar baalde van negatieve 
kritieken in het buurtblad. De nieuwe zwerftocht is de eerste woensdag voor 
Hemelvaart, 13 mei. Discussie over waarom het precies dan is volgt. Er komt nog een 
zwerftocht op een ander moment, maar wel op net een andere manier. Hoe dat 
precies gaat worden is nog niet bekend.  
Er wordt besproken dat er korting zou worden gegeven met de stadjerspas, zodat 
iedereen, met ieder budget, mee kan doen. Voorzitter vraagt zich af of dit handig is, 
omdat die volledig uitgekleed is. Het wordt echter nog wel gehanteerd. Discussie 
hierover volgt.  
- Sint Martinus. Voorzitter is uitgenodigd voor een werkgroep, om te kijken of het 
meer gecentraliseerd kan worden, zoals het ook in Utrecht is.  
- Fiets parkeren. Voorzitter merkt op dat hierover wordt gepraat met bewoners 
winkeliers en gemeente, want er zijn klachten. Er wordt over oplossingen gepraat. 
Bijvoorbeeld fietsvakken en in de pijpstraat extra fietsvoorziening. Martijn merkt op 
dat het in een leeg winkelpand met camerabeheer kan. Dit wordt als een leuk idee 
gezien. Wim zegt dat er op de lange termijn-agenda van de gemeente staat dat het 
weer wordt besproken en dat er ook vergaderingen zijn in de binnenstad van 
beheer&verkeer. Hij zegt dat we hier als buurt eens stem in kunnen hebben. 
Voorzitter merkt op dat hier ook met Student & Stad over wordt gepraat. Joke 
Sessing van de gemeente stelt zich voor en wil hierop inhaken. Ze zegt dat de ruimte 
beperkt is en ze weet niet wat haalbaar is. Ze zegt dat we moeten blijven roepen, 
maar dat we ons bewust moeten zijn dat er veel aspecten meespelen.  
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- Buurtindeling. Voorzitter zegt dat wij als buurt eerst Binnenstad-Noord heetten.  
Dit is nu anders,  we zijn nu ‘verhuisd’ naar centrum.   
Er is daar nu discussie over, want moet het niet bij elkaar gehouden worden? Het is 
was gesplitst in Hortusbuurt en Ebbingekwartier.  
Nu: Het wordt Hortusbuurt/Ebbingekwartier.  
Wat nu in de volksmond het A-kwartier heet, wordt Binnenstad-Noord. Hier wordt 
verrast op gereageerd.  
Er volgt een discussie over alle verschillende indelingen.  
- Wijkwethouder: Joost van Keulen. Gemeente wil wijk-gerichter werken (wij-
team). We worden hierin samengevoegd met schilderbuurt en kostverloren. Er zal 
een wijkvoorziening komen, maar die zal als bewoners niet als wijkvoorziening 
worden gezien, denkt de voorzitter. De roep hierom zal dus blijven.  
- Ebbingekeet. Is nu verhuurd aan iemand anders en is open.  Het was een leuk 
experiment, en heeft 7 maanden geduurd.  
Voorzitter is in gesprek met stadskamer 050, om te kijken of er samen met andere 
initiatieven weer iets van de grond te krijgen is. Wethouder vindt dit een leuk 
initiatief, dus er is steun voor.  
De andere route is de purperen-draak. De spelletjeswinkel vond de Ebbingekeet 
leuk, dus wil misschien weer samen iets nieuws ontwikkelen.  
Er is weemoed. 

- Kadootjes voor… Een auto vol speelgoed is afgeleverd bij de MJD voor de 
asielzoekerscentra. Kinderen daar mogen best een kleinigheidje met kerst. Voorzitter 
bedankt de mensen voor hun vrijgevigheid. 
- Verkeer. Overleg hierover wil niet zo vlotten. Bijvoorbeeld het einde van de 
Ebbingestraat is besproken. Dit is voor auto’s verwarrend. Inmiddels is twee jaar 
geleden toegezegd dat er snel wat aan zou gebeuren. Er is nog niks gebeurd.  
Voorzitter heeft een kaart gemaakt van de verschillende punten waarover 
gediscussieerd wordt. Link: 
https://www.google.com/maps/@53.2231091,6.5623651,16z/data=!3m1!4b1!4
m2!6m1!1szIEOvMUmofAM.kRjyXBvJP9UI 

- Noorderplantsoen. Stieneke van de parkcommissie gaat hier meer over vertellen.  
Er is een nieuw evenementenbeleid ingevoerd. Het plantsoen is een 
evenementenlocatie. Hier zijn regels voor opgesteld. Dit heet locatieprofiel. De 
parkcommissie heeft feedback gegeven, maar veel hier van is niet meegenomen door 
de gemeente.  
Voorzitter zegt dat gemeente vindt dat het te druk is in het plantsoen. Bewoners 
vinden dit ook. Er is veel rommel, er wordt gebbq’t, gedealt.  
De wethouder wil de invloed van de parkcommissie nog meer beperken, denkt 
Stieneke. Ze wil eigenlijk juist invloed in kleinere evenementen, nu kan ze alleen iets 
zeggen/advies geven over vergunningen voor grotere evenementen.  
Gemeente luistert vaak niet. Voorzitter heeft nu bezwaarschrift geschreven. Daar is 
een hoorzitting van gekomen: we werden in het gelijk gesteld.  
De grenzen zijn te ver opgerekt, er zijn teveel losse fietsenrekken. Daar moet dus wat 
aan gebeuren.  
Plantsoenloop: in november. Dit is een klein evenement volgens de wethouder, dus 
hier heeft de parkcommissie volgens hem niks over te zeggen. Stieneke zegt dat hier 
nog verder over gepraat gaat worden. 
Kastanjeziekte: 5/6 bomen gekapt. Dit is zonde. Stieneke heeft niks zieks kunnen 
zien aan de bomen, dus dit gaat ze navragen. Martijn zegt dat ze niet zomaar  

https://www.google.com/maps/@53.2231091,6.5623651,16z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1szIEOvMUmofAM.kRjyXBvJP9UI
https://www.google.com/maps/@53.2231091,6.5623651,16z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1szIEOvMUmofAM.kRjyXBvJP9UI
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gezonde bomen zouden kappen. Volgens Joke is er een second-opinion geweest en 
bleken ze wel ziek te zijn.  
Stieneke weet niet wat er met het hout gebeurt, ze gaat dit navragen.  
Hondenlosloop-route. Dit loopt vanaf Kerklaan tot aan Ebbingestraat. Daar mochten 
honden zonder riem lopen als pilot-studie. Er is uitgekomen dat 95% er geen last van 
heeft, dus hij is definitief.  
Er zijn ook gebieden waar geen honden mogen komen.  

Parkeren bij Flinders: parkeren zou in december verdwijnen. Gemeente zegt dat het nog 
overlegd wordt met politie op 11 maart. Steeds wordt het besluit uitgesteld, want er is 
ook al gezegd dat het in januari geregeld zou worden.  
Dieneke vindt dat er veel gefietst wordt in het park  en wil graag dat ze afstappen. 
Martijn komt met leuke ideeën, maar zegt dat het er niet doorkomt bij de gemeente. Hij 
zegt dat er actie gevoerd moet worden!  
Piet-Hein vraagt waarom het bestuur vindt dat deel van het plantsoen hondenvrij moet 
zijn. Voorzitter zegt dat meeste mensen honden prima vinden, maar 8% vindt het 
vreselijk. Het moet voor iedereen aantrekkelijk zijn. Piet-Hein is het daar niet mee eens. 
Hij vindt het discriminerend en niet te handhaven. Discussie volgt.  
- Straatcontacten. Voorzitter wil voor elke straat bepalen wie het aanspreekpunt is en 
daar contactgegevens van, zodat die de straat op de hoogte kan stellen van 
veranderingen. Positieve reacties volgen. 
- Paasei! 250 paaseieren zijn afgelopen Pasen door de buurt verstopt. Foto’s daarvan 
konden opgestuurd worden. De dochter van de tandarts had de leukste foto en kreeg 
een hele poffert. Was leuk en kan weer dit jaar.  
- Nieuwbouw in de buurt. Er is veel discussie geweest over hoogbouw. Dieneke 
vindt het jammer dat het niet in de gezinsbode te staan komt als er een nieuwe gebouw 
komt. Voorzitter noemt leuk alternatief. Een site waar je vergunningen kunt zien. 
Bewoners zeggen dat er veel mensen zonder internet zijn.  
Dit is de link: http://gemeente.groningen.nl/binnenstad/omgevingsvergunning-
op-kaart  
Voorzitter wil graag een webmaster, zodat de vergunningen op de site van de buurt zelf 
kunnen worden gezet.  
Fred wil weten wat de officiële vindplaats van vergunningen is, maar ook wanneer alles 
is opgezet en wat de termijnen zijn. Hij wil dat de gemeente dit doet en Fred gaat 
aandringen bij de gemeente.  
Gebouw in Nieuwe Boteringestraat is netjes en hier is niet tegen geprotesteerd. Past bij 
de buurt.  
- Gymzaal is gerealiseerd. Voorzitter zegt dat er beloofd is dat er ook ruimte voor 
buurtvereniging zou komen. Deze is wegbezuinigd. Jammer.  
- Buurtbarbecue. Was leuk, mede dankzij Wim-Jan, die veel mensen uitgenodigd had.  
- Schoonmaken in Noorderplantsoen. Dit komt ook in de kop d’r veur van 11 april. 
- Universiteit. Er is een fietsenstalling gebouwd zonder vergunning, want de 
welstandscommissie had het afgewezen. Er is kapvergunning aangevraagd, waar 
bezwaar tegen gemaakt is door voorzitter. Voorzitter vroeg naar bebouwings- en 
verhardingspercentages. Dit heeft hij nog niet gehoord van de gemeente.  Er is wel veel 
verharding bij gekomen. Bewoners weten niet hoe het zit met het 
verhardingspercentage.  
Overleg met universiteit ligt behoorlijk stil.  
Fred zegt dat er is toegezegd dat de fietsenstalling met groen verpakt wordt. Voorzitter 
zegt dat dit niet in het plan staat.  

http://gemeente.groningen.nl/binnenstad/omgevingsvergunning-op-kaart
http://gemeente.groningen.nl/binnenstad/omgevingsvergunning-op-kaart
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- Bankjescollectief – 3 mei. Komt in de Kop d’r Veur. Lotte heeft dit opgezet.  
- Drugsoverlast. Het is nog niet voorbij. Voorzitter is blij met surveillance van politie. 
Daadkracht bij gemeente is ongewoon . Martijn zegt dat drugsoverlast minder is 
geworden. Positieve geluiden in de zaal.  
Dieneke vertelt over een incident overdag.  
- Moestuin. Achter gymzalen ligt gemeentegrond. Daar is nu niks. Voorzitter heeft 
adoptieverzoek ingediend voor een moestuin. Margiet en Lotte zitten onder andere in de 
groep (26 leden) Veel mensen lijkt het leuk. Margriet zegt dat er zink en ijzer in de grond 
zit, maar hier kan een laag met een meter aarde overheen komen en dan zou het in orde 
moeten zijn. Er volgt een gesprek met de gemeente hierover. De locatie is in ieder geval 
leuk.  
Discussie volgt over of er een termijn is voor de adoptie. Voorzitter neemt aan van niet. 
Volgens Lotte (niet aanwezig) moet er nog een overleg komen met omwonenden. 
- Parkeren in de wijk. Betaald parkeren wordt uitbreid in de stad. Gemeente heeft 
voorstel: 1. Zondag wordt betaald parkeren, 2. Schilwijk-tarief wordt ingevoerd (hoger). 
3. Na klein steekproefonderzoek op Facebook bleek dat tot 18:00 betaald parkeren het 
populairst was.  
Maar wat willen wij? Er is geen grote publiekstrekker, behalve Noorderhaven.  
Dieneke zegt dat het overal vol staat, omdat er ook steeds minder gecontroleerd wordt.  
Joke zegt dat vriendin last heeft van verdringingsverkeer. Voorzitter vraagt zich af of er 
met uitbreiding van de tijden een verschil gemaakt zal worden.  
 Barend zegt dat hij denkt dat het helpt als het 22:00 wordt.  
Navraag: meerderheid is voor tot 22:00. 
Voorzitter gaat onderzoeken in de Kop d’r Veur wat de mensen vinden.  
Wim zegt dat er in april een evaluatie is van de gemeente over het verkeerbeleid en in 
december een motie. Joke zegt dat de discussie nu gaat over betaald parkeren op zondag 
(koopzondagen).  
Fred: parkeerdruk in grote kruisstraat komt door avondcursussen van universiteit.  
- Werk in uitvoering. `Paarse delen gaan op de schop (dia), dit is met name riolering. 
Onduidelijk wanneer het gaat beginnen. Het had al begonnen moeten zijn, maar er is 
niks te zien. Joke zegt dat de discussie over riolering in Westerhaven nog niet is 
afgesloten en het werk nog niet begint.  
Besluitvorming volgt waarschijnlijk in juni, voor westerhaven, maar voorzitter denkt dat 
het dan voor dit stuk te laat is.  
- Noorderburen. Vergunning aangevraagd voor 31 mei.  
- Volleybaltoernooi 27 juni. Onze buurt kan ook een team leveren.  
- Kop d’r Veur. Harmke zegt dat het lekker gaat. Merlien is lay-outster en er zijn nog 
meer mensen in het team.  Er is een vast format en daarnaast zijn er losse berichtjes en 
is er een bestuurspagina. Advertenties gaan goed! Er is een nieuwe rubriek: 
buitenlandse mensen in de buurt. Redactie opereert onafhankelijk van bestuur van de 
buurtvereniging. Het bestuur bekostigt het alleen en zorgt voor de advertenties.  
Harmke: Leliestraat moet nog bezorger voor komen, ze doet een oproep.  
- Adverteerders: Yvonne zegt dat het veel werk is om alles weer op de rit te krijgen. Nu 
is het wel goed op orde. Er is een brief naar de adverteerders gegaan, ze kunnen nu per 
blok adverteren. Yvonne heeft een goed contact met ze, waardoor er nu t/m het eind van 
het jaar 1410 euro aan advertenties is. Nu bijna de drukkosten eruit! Er is ook een 
cadeautje voor de adverteerders: een plantje (bewoners: wiet? ). Deze actie zal elk jaar 
terugkomen. 
Piet-Hein wil een applausje omdat Yvonne ze binnen heeft kunnen krijgen. Applaus 
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volgt. Martijn zegt dat ze adverteerders het plantje heel leuk vonden. 
 
- 25 jaar Noorderzon.  
Voorzitter vraagt: hoe moeten we als vereniging naar noorderzon toe zijn? 
Vereniging vond dat het te veel ruimte in nam. 
Dit jaar is het 25 jaar, dus hoe daar mee om te gaan? 
Algemeen geluid is: positief. Hoeveel last heeft het park van noorderzon? Voorzitter zegt 
veel: onbruikbaar speelveld, etc.  
Fred heeft een voorstel: we moeten bij gebleken overtreding van overlast demonstreren 
op het terrein op een ludieke manier. Zo wordt duidelijk dat bewoners er last van 
hebben.  
Voorzitter vindt dit niet zijn taak. Gemeente moet de grenzen bewaken.  
Er wordt echter niet toegezien op de regels en er is een grote kans dat het dit jaar weer 
niet gebeurt. Barend zegt dat er nog maar 10 minuten over zijn en wil weten hoe we 
verder gaan. 
Fred wil een werkgroep over dit punt. Piet-Hein is gek op Noorderzon en zegt dat we 
moeten meepraten op het moment dat de vergunning aangevraagd wordt. Dus dat je er 
van tevoren op zit. Piet-Hein biedt aan hierover mee te denken.  
Discussie wordt later voortgezet.  
- 400 jaar Hortusbuurt in 2017. Er is een voorbereidingswerkgroep, bestaande uit Rob 
Elsinga, Beno Hofman, Diederik vd Meijde, Yvonne de Grijs 
- Nieuwe bewoners Ciboga-terrein. Komt volgende keer op de agenda van de ALV. 

 
5. Jaarverslag over 2014 
Kascommissie (Els en Margriet) wordt bedankt. Exploitatieoverzicht geen vragen over. 
Barend (financiële commissie) krijgt applaus voor de duidelijke uitleg 
Barend wil bestemmingsreserves toelichten, maar voorzitter wil door. 
 
6. Begroting.  
Vuurwerk.  
Vuurwerk is niet doorgegaan, ook door vorige vergadering. Voorzitter wil iets collectiefs 
op de ossenmarkt doen om individueel vuurwerk te ontmoedigen. 
Harmke is voor en vindt het schitterende tussenoplossing Margriet is tegen. Discussie 
volgt. Rita zegt: hoe zit dat met de astmapatiënten rond de ossenmarkt. Wat vinden de 
mensen daar ervan? Ze vindt de gezondheid van mensen bovenaan staan.  
Martijn denkt dat het daar makkelijker verwaait.  
Voorzitter snapt het punt van Rita. Hij gaat omwonenden polsen.  
Stieneke: discussie over posten van culinaire zwerftocht. Ze wil meer budget in het deel 
voor mensen die minder te besteden hebben. Martin vindt dit een goed punt.  Twee 
posten van voor- en najaarsculinaire zwerftocht samengevoegd, verhoogd met 250 -> 
totaal 1000.  
Martijn: er staat bij inkomsten: contributie leden. Voorzitter zegt dat dit donaties zijn.  
Stieneke: 50 euro voor tuinentocht. Komt dit dan terug? Yvonne had namelijk had 
namelijk van verschillende kanten signalen gehoord van de buurt. Ze wilden dit graag 
weer terug hebben. Voorzitter zegt dat het toegevoegd is ‘opdat we niet vergeten’. 
Stieneke zou willen dat er iemand opstaat om het dan ook te gaan organiseren.  
 
7. Rondvraag. Martin zegt dat hij geen voorzitter wil blijven. Yvonne wil het ook niet 
gaan doen.  
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Harmke vraagt waarom niet. Martin zegt dat hij misschien gaat vertrekken, omdat zijn 
vrouw met haar carrière bezig is. Ook zegt hij dat hij sommige delen minder leuk vindt, 
en wil zich meer concentreren op de dingen die hij leuk vindt. Hij wil wel bij het bestuur 
blijven, voorlopig.  
Barend vraagt of Els en Margriet weer Kascommissie mogen worden. Iedereen 
applaudisseert. Applaus voor Martin voor de presentatie.  
Voorzitter bedankt iedereen. Hij wil heel graag meningen van iedereen.  
Harmke vraagt over de tijden van parkeren. Voorzitter zegt dat dit voor de hele week 
geldt, niet alleen op zondag. Hij wil een goed alternatief voor bezoekerspassen voor 
gasfabriekterrein. Dieneke zegt dat het een autoluwe wijk is. Dit was een voorwaarde. 
Piet-Hein is het hiermee eens.  
Autoluw wil zeggen dat er bovengronds niet geparkeerd mag worden.  
 
8. Sluiting vergadering om 22:08.  

 
Yvonne vult aan: buurtpand groot succes. Mensen vonden het zo leuk dat er weer 
contact was met elkaar tijdens de wekelijkse inloop op vrijdagmiddag. Daarom voorstel: 
1 keer per maand een buurtborrel, elke 2e vrijdag van de maand. Eerste drankje van het 
bestuur.  
Goede reacties.  

 
bestuur@hortusbuurt.nl  

mailto:bestuur@hortusbuurt.nl

