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Verslag van: bewonersoverleg Hortusbuurt-Ebbingekwartier 
Datum: dinsdag 12 september 2017 
Plaats: Kreupelstraat 1, Groningen 
Aanwezig:  Anneke Bakker, Astrid Wehmeijer, Tijmen van Rooijen  

(bewonersorganisatie Hortusbuurt-Ebbingekwartier), Marianne Goorhuis 
(Kop d’r veur), Thea Rolvers (WIJ-team), Sjoerd Wagenaar (Stadsbeheer), 
en Joke Sissing (SDC)  

Afwezig m.k.: Brugt Aanen (Meldpunt Overlast en Zorg), Fred Houkes (politie), Peter 
Mulder (sociaal domein) en Ron Torenbosch 

Gast:  Liesbeth van de Wetering 
 

 
 
1. Opening, agendavaststelling en mededelingen 
Joke Sissing heet een ieder van harte welkom en meldt de afwezigen.  

- Joke Sissing meldt dat de aanvrager voor een coffeeshop aan de Noorderhaven zijn 
bezwaar heeft ingetrokken. 

- Groene leefstraten genoemd in de leidraad inrichting binnenstadsvie heeft geen 
formele status. Het geeft meer een sfeerbeeld hoe de Hortusbuurt wordt gezien. Bij 
werkzaamheden in de buurt zal er rekening worden gehouden dat het een groene 
buurt betreft. 

- Parkeerbeleid: er zijn geen wijzigingen van het parkeerbeleid te verwachten in de 
Hortusbuurt en Ebbingekwartier en daarmee wordt er ook geen proef gehouden met 
het uitwisselen van parkeervakken ten behoeve van fietsparkeren. De gemeente zou 
dit volgend jaar wel als pilot willen doen maar dan moet er om gevraagd worden en 
moet er draagvlak voor zijn in de buurt. De gemeente onderneemt hierin geen actie.  
De contourennota van de parkeervisie staat online: 
https://gemeente.groningen.nl/parkeervisie  

- Botermolendrift - Han Vriens heeft Joke Sissing verzekerd dat er binnen drie weken 
de borden geplaatst zijn die brommers verbieden daar te rijden. 

- Sjoerd Wagenaar meldt dat voor het Noorderplantsoen aan een beheerplan wordt 
gewerkt waarbij de Parkcie. is betrokken. Over het 1e concept met stappenplan denkt 
de Parkcie. mee. Sjoerd Wagenaar concludeert dat de samenwerking steeds beter 
gaat. Er wordt  3 keer per jaar een bomen ronde gehouden waarbij de stadsecoloog 
ook aanwezig is. De bewonersorganisatie is volledig op de hoogte omdat zij in de 
mailwisseling van de Parkcie. wordt meegenomen. Sjoerd Wagenaar merkt op dat het 
een zoektocht is voor de juiste balans in het Noorderplantsoen. 

 
2. Verslag 7 maart 2017 
Wordt ongewijzigd vastgesteld.  
N.a.v. punt 2: Sjoerd Wagenaar meldt dat Lepeltje, Lepeltje dit jaar op de verharding van 
het Noorderplantsoen plaatsgevonden. De Parkcie. was minder enthousiast over dit 
evenement met name over de afbouw. 
 
3.  Veiligheid 
Joke Sissing heeft van Brugt Aanen en Fred Houkes door gekregen dat er geen 
bijzonderheden zijn. Tijmen van Rooijen beaamt dat de drugsscene uit de buurt is 
verdwenen en ook niet meer bij de Kijk in ’t Jatbrug staan. 
Door het omdraaien van de rijrichting in de Grote Appelstraat rijden er nu wel meer 
bevoorradingsauto’s door de straat. 
 

https://gemeente.groningen.nl/parkeervisie
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4. Stand van zaken AirBnB 
Joke Sissing moet Gillis Ali verontschuldigen in verband met een afspraak met de 
burgemeester. Gillis Ali wil de volgende keer komen of wil wel een aparte afspraak maken. 
De bewonersorganisatie krijgt met name uit het Ebbingekwartier signalen dat er aan de 
Langestraat al verscheidende AirBnB’s zijn en verwacht wordt dat er nog meer komen. 
Afgesproken wordt dat op 18 december dit in het gezamenlijk overleg op de agenda komt in 
aanwezigheid van Gillis Ali, zodat ook de andere bewonersorganisaties op de hoogte worden 
gesteld. 
Joke Sissing heeft van Gillis Ali vernomen dat er nog geen overlast bekend is van AirBnB 
maar dat de gemeente wel de vinger aan de pols wil houden. Er wordt dan ook nagedacht 
over eventueel te formuleren van beleid op dit gebied. In 2015 waren er 700 adressen, in 
2016 815 en dit jaar zullen er naar schatting 1000 AirBnB’s zijn. Het is nogal lastig de 
AirBnB’s goed in beeld te krijgen door verschil in registratie.  
Gillis Ali heeft Joke nog laten weten dat er geen extra meldingen zijn binnengekomen over 
de verruimde terrasopenstelling tijdens Noorderzon. Gillis Ali stelt voor dit te evalueren. Ook 
de bewonersorganisatie heeft geen klachten binnen gekregen maar zet de vraag uit in de 
buurt. 
 
5. Burgerparticipatie 
Liesbeth van de Wetering, werkzaam bij conernstaf/gebiedszaken, is uitgenodigd en vraagt 
wat de Hortusbuurt en Ebbingekwartier zelf aan participatie doet. De Hortusbuurt en 
Ebbingekwartier heeft voor een groot deel van de buurt per straat een straatfunctionaris, 
soms meerdere mensen bij lange straten, die de straat vertegenwoordigt en contact heeft 
met het bestuur van de bewonersorganisatie. 
Bijvoorbeeld bij evenementen in de buurt weet men elkaar snel te vinden. En daarmee is de 
bewonersorganisatie er voor de bewoners c.q. is zij een doorgeefluik. De ervaringen zijn 
positief met de straatfunctionarissen. 
Liesbeth van de Wetering is vanuit de gemeente betrokken bij diverse participatievormen. 
Als eerste merkt zij op dat er steeds meer initiatieven zijn, zoals de G1000 of de G100 (in de 
HOP-buurten), waar de gemeente niet de initiator van is. De gemeente probeert zelf ook te 
experimenteren op verschillende plekken. De gemeenteraad wil de wijken meer zeggenschap 
geven en zelf ook meer in de wijk aanwezig zijn. Daarbij wordt mogelijk gemaakt dat de 
buurt zelf ook het eigenaarschap op zich neemt.  
Zo is er in elk stadsdeel een experiment: Centrum – herontwikkeling A-kwartier met co-
creatie, samen met bewoners, Oost – Golvend Lewenborg, bewonersorganisatie nieuwe stijl, 
zeer laagdrempelig, Zuid – wijkdeal De Wijert, werken met een buurtbegroting, West – 
wijkbedrijf Selwerd, waar op een laagdrempelige manier mensen actief kunnen worden en 
Oude Wijken – coöperatieve wijkraad Oosterpark, waar de wijk echt zelf over de wijk beslist 
op allerlei gebieden. Al deze experimenten gaan geëvalueerd worden. Liesbeth van de 
Wetering schat in dat het per wijk maatwerk zal moeten zijn. 
Gevraagd wordt hoe de andere wijken op de hoogte kunnen blijven. Er zijn o.a. 
stadsdeelnieuwsbrieven:  
https://gemeente.groningen.nl/actueel/nieuws/elk-stadsdeel-zijn-eigen-nieuwsbrief  , de 
gemeente website, en het platform Stadadviseert, waar de gemeente regelmatig advies 
vraagt van bewoners:  
https://gemeente.groningen.nl/search/site/stadadviseer  
Als laatste wordt gevraagd of er ondersteuning is te verkrijgen. In het wegwijs maken kan 
altijd een beroep op SDC worden gedaan en ook op Liesbeth van de Wetering. 
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6.  Verkeer - diverse zaken 
Anneke Bakker meldt Teun Dijkhuis en zijzelf met Han Vriens op 1 juni om de tafel hebben 
gezeten. Er zijn 21 punten besproken waarvan een aantal door Han zouden worden 
opgepakt, een paar zaken kunnen meelopen in het groot onderhoudsprogramma en een 
paar dingen zouden worden weggezet. Anneke Bakker is benieuwd wat Han Vriens gedaan 
heeft. In ieder geval is het bord bij het Student hotel nog niet verwijderd. 
 
7. Rondvraag 
-  
 
8. Volgende vergadering op 18 december 2017 
De volgende vergadering is samen met het A-Kwartier en Binnenstad-oost zijn op 18 
december 2017. 
 
 
                                                                                                                        
 


