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1. Opening, mededelingen, agendavaststelling 

Ron Torenbosch opent de vergadering, en heet dhr. Reinder Reinders welkom. 

Opmerking: spaar bespreken punten niet op voor het bewonersoverleg, mail of bel ons mocht er iets 

zijn. Er waren wat problemen met het versturen van de mail, bijlage niet ontvangen.  

Theun en Bastiaan kijken er samen naar. 

Marieke Zomer komt 17 oktober terug van een sabbatical, er wordt gekeken naar de onderlinge 

verdeling van wijken tussen Michiel  en Marieke.  

 

*Stand van zaken NWe.  Boteringestraat. 

Inspraak procedure is geweest, had al inde uitvoering moeten zitten. Door werkzaamheden aan de 

Ringweg mochten de werkzaamheden aan de NWe. Boteringestraat niet uitgevoerd. Inmiddels zijn 

de kosten zo hoog dat er gezocht moet worden naar aanvullende middelen. De aanbesteding is 

hierdoor uitgesteld. Hopen eind dit jaar, volgend jaar met de uitvoering te beginnen.  

 

2. Verslag  29 maart 2022 

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld 

Opmerking: We hebben geprobeerd om de ‘nieuwe’ wijkwethouder Mirjam Wijnja uit te nodigen is 

helaas niet gelukt, we proberen haar aan te laten aansluiten bij het groot gezamenlijk 

bewonersoverleg. Ron, adviseert haar uit te nodigen voor een kennismaking.  

 

3. Veiligheid  

Sophia geeft aan dat ze weinig meldingen krijgt over Hortusbuurt -Ebbingekwartier. 

Noorderplantsoen en Stadstrand waren er minder meldingen  als vorig jaar. 

Andor merkt op dat er dat er iemand met een auto door de Ebbingestraat reed met een paintgun.  

En een bewoner had gevraagd aan de buurt om op te letten, omdat er via haar balkon (die moeilijk 

bereikbaar is) bij haar is ingebroken. 

Of hier melding van is gemaakt is niet bekend.  

Sophia geeft aan altijd melding te doen, dit i.v.m. dossier opbouw.  

 

 

4. Diverse vraagpunten en opmerkingen vanuit de bewonersorganisatie  

a. Bewonersparticipatie Omgevingswet 

Er is nog weinig nieuws over de participatieverordening. 



Ten behoeve van het project Omgevingswet is er een denktank bij Stadsontwikkeling die tracht 

handen en voeten te geven aan de concept-uitgangspunten voor participatie onder de 

Omgevingswet. Concrete resultaten zijn er nog niet. 

De Wet waarin de P-verordening wordt geregeld is nog steeds niet definitief. De Minister heeft 
vorige week op LinkedIn gezet dat de wet binnenkort naar de 2de kamer gaat. Maar daar is nog niets 
over bekend. 
Ondertussen zijn er gesprekken met de griffie en de raadswerkgroep geweest. De raad gaat namelijk 
werken aan een Verbindingsagenda. In beide gevallen (voor de P-verordening en de 
verbindingsagenda) maken we een visie. En we kijken hoe dit in gezamenlijkheid op te pakken. Zodat 
er geen twee visies komen.  
Verwachting is de visie dan in januari/februari in de raad te hebben ter verstelling.  
Daarna komt dan een proces met inwoners, partners, etc om te kijken hoe die visie te vertalen naar 
beleid en praktijk. Daar komt een “participatieplatform” voor. 
https://gemeente.groningen.nl/participatie 
 
 
b. Noorderplantsoen en Stadsstrand 
Ron heet dhr. Reinder welkom, hij heeft een mooi document gemaakt van wat hij afgelopen zomer 
heeft ervaren over het stadstrand. Als bewoners rondom het stadstrand waren we het niet een met 
2 punten uit de evaluatie 
Banken van DOT, vonden dat ze van het strand af moesten en dat het schoonmaken van het strand 
geen taak is voor DOT maar de gemeente. Dit heeft opgeleverd dat DOT de banken achter de hekken 
heeft geplaatst. Het strand was redelijk schoon.  
 
In juli van dit jaar, waren ineens de toiletten  verwijderd, en lag er veel afval rondom de 
vuilnisbakken. Na navraag bleken er te weinig afvalbakken te zijn. Door meer vuilnisbakken te 
plaatsen is er minder afval op het strand en de toiletten waren weer snel terug geplaatst.   
 
In een advies die dhr. Reinders heeft geschreven , maak een draaiboek en met hierin een contact 
persoon(en) die snel kan handelen wanneer er zich zaken voordoen, zoals hierboven beschreven.  
Ron Torenbosch, het contacten tussen Joost, Ewoud en Jans is goed, alleen in de vakantie liep het 
ergens mis, maar hebben het zo snel mogelijk geprobeerd te herstellen.  
 
Het was rustiger als vorig jaar is bijna gehalveerd. 
Wat opviel dat er zwervers gingen slapen op het stadstrand, daar kwamen steeds meer bij en 
vervolgens werden er tenten opgezet, ze gaven geen overlast. Later kwamen hier andere gasten bij, 
die zich eerst ophielden bij de container woningen en later op het gras. Ze waren met scooters 
(vermoedelijk dealers) dit veroorzaakte overlast. Er is melding over gedaan.  
 
Tevens was er meer geluidsoverlast, niet van DOT maar van bezoekers stadstrand. De politie heeft 
een eind gemaakt van een feest die plaatsvond op het planton.  
 
Vanaf 22.00 uur is het een stiltegebied geldt ook voor het plantsoen. Er is gekozen voor het tijdstip 
van 22.00 uur, omdat het rond die tijd nog mogelijk is om met mensen in gesprek te gaan. Na die tijd 
wordt het minder. Vanaf 22.00 uur moet het dan ook echt stil zijn. Aanwezigen worden rond 21.30 
uur er op gewezen dat ze vanaf 22.00 uur stil moeten zijn. Stadtoezicht is aanwezig tot 23.00 uur.  
 
 
Sophia geeft aan dat zij ook coördinator Winterprotocol is. Dit houdt in dat de gemeente Groningen 
met hun partners, de dak- en thuislozen tijdens de winter onderdak biedt. Dit was eerder bij -10 dit 
zal nu bij 0 gr. zijn. Dit gaat per 1 november in. 

https://gemeente.groningen.nl/participatie


 
De dak- en thuislozen die zich op het stadsrand bevonden zijn aangesproken op hun verblijf en zijn 
verzocht te vertrekken. Het beeld in de gehele stad is een enorme toename met buitenslapers, 
gebruiker en dealers.  Het stadsrand is een ideale plek hiervoor. Blijf melden bij het meldpunt 
overlast en zorg. 
 
Contact personen voor het stadstrand waren Joke Sissingh en Joost van Uhm. Joke Sissing is met 
pensioen, vervangen voor Ewoud van Smeden. 
 
Visie en ontwikkelingen stadstrand  
Vragen projectleider Joost van Uhm afspraak te maken om het te bespreken.  
 
Ewoud geeft aan, het document van dhr. Reinder is een mooie toevoeging voor de evaluatie. Tevens 
worden de bewonersorganisaties rondom het stadstrand en Noorderplantsoen gevraagd voor input 
evaluatie.   
 
Basketbalveld 
Engels bord is geplaatst 
Verlichting niveau te verlagen.  
Jans Oeben, de lichtmasten Noorderbinnensingel en het pad veroorzaken het licht. Oplossing is om 
er een kap op te plaatsen, om het licht te laten schijnen op het pad en niet in het park. Ecologisch 
gezien ook beter.  
 
c. Verkeerszaken  
Ebbingekwartier 
Het bord voetgangersgebied, is vermoedelijke verwijderd tijdens de bouw van het Ebbingekwartier, 
zolang er gebouwd wordt zal het bord nog niet terug geplaatst worden. 
Bij afdeling verkeer en meldingen zijn geen meldingen binnen gekomen over scooters en 
motorrijders.  
Werfstraat 
Geen meldingen bekend 
Voetgangers Boterdiep  
Zijn op dit momenten geen werkzaamheden 
Herinrichting Nieuwe Boteringe straat /Kijk in ’t Jatstraat 
Beginnen volgend jaar met de werkzaamheden. 
 
 
d. Speelvoorziening in Ebbingekwartier bij de Beren Speelplekken, er staat niet iets in de planning, 
er is ook geen ruimt voor.  Mocht er een suggestie zijn voor een plek, geef het aan dan kunnen we er 
samen naar kijken. De planning is dat vanaf 2026 het Bodemterrein zal worden ontwikkeld, het 
gebied tussen de Vrydemalaan en het Oosterhamrikkanaal. Het integreren van een speelplek staat in 
de plannen.  Er is ook geld voor gereserveerd. 
 
e. Werfstraat maaibeleid 
Ons maaibeleid is, om minder vaak te maaien als voorheen. Er zijn ook signalen dat er niet genoeg 
gemaaid wordt. De frequentie is, dat er 1 á 2 keer per jaar gemaaid wordt. Speelweide 
Noorderplantsoen, recreatie gebieden worden vaker gemaaid. Beheer is hier frequenter. Voor het 
Noorderplantsoen komt een nieuwe beheer 
visie die in overleg met de Park Commissie wordt opgesteld.  
 
 
 



 
f. Overlast Violenstraat 
Drie meldingen geweest bij de bewonersorganisatie  
Er is overlast van een uitgebreid dakterras, drie panden aan de Violenstraat zijn samengevoegd. Er is 
veel overlast, vooral ’s nachts. 
Sophie, bij het meldpunt Overlast en Zorg zijn er geen meldingen bekend. Blijf melden om een 
dossier opbouw te krijgen. Bij acute situaties politie bellen, zij kunnen eventueel bij melder in de 
woning komen om te luisteren.  Dan kan misschien de drie-traps methode toegepast worden: 
waarschuwing, boete, in beslagname. Meldpunt overlast en Zorg en de politie delen de informatie, 
de eigenaar van het pand kan persoonlijk aangeschreven worden over de overlast. Er is een uitspraak 
geweest bij de raad van staten in een andere gemeente. Met betrekking van de dakterrassen. 
Studenten pand is anders als een gezinswoning. De gemeente heeft dit verloren. Theun geeft aan dat 
hij ook informatie heeft hierover. Afgesproken wordt, dat beide informatie met elkaar wordt 
gedeeld. 
 
5.  Wijkanalyse 

Thea , Binnen de WIJ- organisatie worden er Analyses gemaakt. Deze Analyse zal voor een deel 
bestaan uit harde cijfers die bekend zijn (Wijkkompas). Vanuit de WIJ willen we meer Bottom-up 
gegevens ophalen bij bewoners wat speelt er nu werkelijk en proberen op deze manier ook nog 
andere zaken op te halen. Klopt het met wat de harde cijfers zeggen.  De WIJ wil graag met deze 
gegevens hun jaarplanning gaan inzetten. Misschien is er meer behoefte aan zorg, dan wordt er 
gekeken of hier meer ingezet op gepleegd kan worden.  

 
 
6. Rondvraag en sluiting 
Michiel, Het project verduurzamen woningen Bloemsingel 2 t/m8 is vertraagd door het niet kunnen 
leveren van materialen. Het ligt nu in de planning voor begin 2023  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


