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Verslag van: bewonersoverleg Hortusbuurt-Ebbingekwartier 
Datum: dinsdag 29 maart 2022 
Plaats: Kreupelstraat 
Aanwezig:  Teun Dijkhuis, Andor Aaldriks, Bastiaan van Houttum (bewonersorganisatie 

Hortusbuurt-Ebbingekwartier), Regina Reus (Politie), Jolien Willems (De 
Huismeesters), Marieke Zomer, Michiel Buchli (Nijestee), Jasper 
Schweigman en Tom van Vilsteren (Stadsontwerp), Jans Oeben 
(Stadsbeheer), Thea Rolvers (WIJ-team), Sophia Roggen (Meldpunt 
Overlast en Zorg), Ron Torenbosch en Joke Sissing (Gebiedszaken) en 
digitaal aanwezig: Ewoud van Smeden (Stadstoezicht) 

Afwezig: Tijmen van Rooijen, Fien Slors, wijkwethouder Roeland van der Schaaf 
 

  
 

 
 
1. Opening, agendavaststelling en mededelingen 
 
Ron Torenbosch opent de bijeenkomst. De wijkwethouder laat zich verontschuldigen i.v.m. 
andere verplichtingen. Vervolgens stelt een ieder zich voor. 
 
 
2. Verslag 28 september 2021 
 
Wordt ongewijzigd vastgesteld.  
n.a.v.: nogmaals wordt benadrukt dat bij veel meldingen van overtredingen, zoals Teun 
Dijkhuis nu meldt dat er veel overtreders zijn bij de Werfstraat en Noorderbinnensingel en 
scooters in het Ebbingekwartier, kan leiden tot een project bij de politie. 
 
3.  Veiligheid 
 
Regina Reus heeft naar de inbraken gekeken in het laatste half jaar. Het gaat om 4 inbraken, 
waarvan 2 studentenpanden. Op zich is dat relatief laag. Er is altijd een verschil tussen een 
subjectief gevoel en de objectieve constateringen. Ook moeten er aangiftes gedaan worden 
en dat gebeurt niet altijd. 
Ook waren er meldingen gedaan dat er lachgasflessen zouden zijn in woningen van de 
Vrydemalaan. Daar is door de gemeente en de politie onderzoek naar gedaan. Er is geen 
strafbare hoeveelheid aangetroffen. 
Het lastige is dat lachgas (landelijk) wettelijk niet is verboden en telkens wordt uitgesteld. 
 
4. Diverse vragen vanuit de wijk: 
 
-Handhaving en toezicht in Noorderplantsoen en stadsstrand: de evaluatie is in de 
gemeenteraad besproken. Diverse maatregelen die vorig jaar zijn genomen gebeuren dit jaar 
ook weer (extra plaskruizen en afvalbakken). Wel is de constatering gedaan dat er enige 
vorm van overlast bij mooi weer terug gaat komen. Dit is helaas niet te voorkomen. 
Volgens de bewonersorganisatie Hortusbuurt-Ebbingekwartier zou de handhaving in de nacht 
beter moeten en moeten worden opgeschroefd. 
Ewoud van Smeden meldt dat binnenkort de politie, Stadstoezicht en de afd. Openbare Orde 
en Veiligheid om tafel gaan hoe met elkaar dit wordt opgepakt ten aanzien van handhaving.  
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Door goede communicatie tussen gemeente en politie zal het beter gaan in het 
gemakkelijker vinden van elkaar en wie wat doet. Het is echter geen garantie dat de overlast 
weg zal zijn. Want ook de capaciteit en daarmee de inzet is bepalend en ook beperkt wat er 
kan worden bereikt. Aan de preventieve kant wordt ook inzet gedaan door in het Engels de 
regels bekend te maken en tekstkarren op drukke dagen in te zetten. 
Doordat er telkens nieuwe doelgroepen komen wordt met de afd. Communicatie bekeken 
hoe men deze doelgroepen kan bereiken. 
 
Daarnaast is het bureau Agents of Change ingeschakeld om mee te denken over 
communicatie ten aanzien van gedragsverandering. 
Het zal echter een utopie zijn dat alle overlast zal verdwijnen. 
Bastiaan van Houttum tipt om grotere letters op de borden te gebruiken. 
Teun Dijkhuis reikt aan omwonenden er van overtuigd zijn dat als er eerder boetes worden 
uitgereikt, dit zal rondzingen en men zich dan beter zal gedragen en aan de regels hoouden.  
Ewoud van Smeden merkt op dat dit word meegenomen in de voorbereiding tussen politie 
en gemeente. Zodat dit een preventieve werking kan hebben. 
Ook het tijdstip, dat vanaf 22 uur er een alcoholverbod geldt, blijft. 
-Containerwoningen Vrydemalaan: dit is een kwestie tussen huurder en verhuurder en 
vindt rechtstreeks plaats zonder tussenkomt van de gemeente. 
-Stand van zaken ontwikkeling Dudok: het ontwerp van de locatie is in de fase van 
voorlopig ontwerp en wordt nader uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Voor de zomer is 
dat af en wordt er krediet bij de gemeenteraad voor de uitvoering aangevraagd. Planning is 
te starten met de uitvoering begin 2023 en gereed eind 2023. 
Zodra het definitief ontwerp gereed is wordt dit ook naar de bewonersorganisatie gestuurd. 
-Onderzoek haalbaarheid knip diepenring t.h.v. Dudok: hier is door de gemeente al 
eens naar gekeken maar nog niet echt goed onderzoek naar gedaan. Het klopt dat dit in de 
mobiliteitsvisie 2040 staat maar de verwachting is dat niet op korte termijn er verdiepend 
onderzoek wordt gedaan. 
-Stand van zaken herinrichting Nw. Boteringestraat c.s.: de uitvoering stond gepland 
in de eerste helft van dit jaar maar in verband met de doorstroming in de stad door de 
aanpak van het Julianaplein moest dit project een pas op de plaats maken. Momenteel vindt 
de aanbesteding plaats, wat nu spannend is omdat de prijzen erg aan het stijgen zijn. De 
bedoeling is na de zomer starten met de uitvoering. In het verlengde daarvan is het beheer 
en onderhoud van de Nw. Kijk in ’t Jatstraat ook gekoppeld aan de uitvoering van Nw. 
Boteringestraat. Dit kan niet tegelijkertijd i.v.m. de verkeerscirculatie. Jans Oeben meldt dat 
hij binnenkort met bewoners van de Nieuwe Kijk en een verkeersdeskundige een eerste 
inventarisatie gaat doen. Het betreft onderhoud dus zijn alleen kleine aanpassingen mogelijk 
i.v.m. het budget hiervoor. Er zal dan ook gekeken worden naar de kruispunten met de 
Grote Kruisstraat en de Grote Leliestraat.  
Aan de Noorderbinnensingel zijn drempels gekomen en is gereed. 
Voor de Nieuwe Ebbingestraat is een projectleider begonnen met inventarisatie. Uit het 
programma Klimaatadaptatie en Vergroening is hiervoor een klein budget beschikbaar. Zodra 
dit concreter wordt, wordt de bewonersorganisatie ingelicht. 
-Stand van zaken beleidsregels Herziening parkeren 2021: de beleidsregel isdoor het 
college van b en w vastgesteld. Het onderliggende ontwerpbestemmingsplan (het gebied 
waar het van toepassing is) ligt tot 6 april ter inzage. 
-Aanpak houtstook overlast in Noorderhaven: de gemeenteraad heeft kennis genomen 
van de offerte voor voorlichting over houtstook in de Gemeente Groningen. De uitvoering 
van deze offerte wordt betrokken bij de integrale afweging bij de begroting 2023. Kortom, 
het is niet verboden en ook landelijk is hiervoor geen wetgeving. 
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-Afzetting Bloemsingel tegenover Dot: het ketenpark van Trebbe t.b.v. de bouw van 
het appartementencomplex op de hoek van de Vrydemalaan/Kolendrift blijft daar zolang 
staan tot het gebouw is opgeleverd, naar verwachting in het 3e kwartaal van dit jaar. 
- Het weren van snorfietsen met verbrandingsmotor: in de hele gemeente gaan op 
ca. 100 fietspaden snorfietsen met een verbrandingsmotor worden geweerd. Met name 
fietspaden door of langs groen, zoals het Noorderplantsoen. Verder dus niet op andere 
fietspaden in de Hortusbuurt of Ebbingekwartier. 
-Digitale toegang bouwaanvragen: Ten aanzien van de publicatie van vergunningen, is 
de Wet Elektronische Publicaties (WEP) van toepassing. De inwerkingtreding van (fase 2) 
van deze wet schuift net zoals de Omgevingswet, door na 1 januari 2023. 
Vanuit de WEP is het straks onder de Omgevingswet verplicht om voor de 
omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure, ook de documenten te publiceren. 
Hiervoor is samen met Amsterdam, Rotterdam en Utrecht een extra platform gebouwd 
waarop de documenten gezet kunnen worden, en daarmee inzichtelijk zijn voor burgers en 
ondernemers. 
Voor de omgevingsvergunningen met een reguliere procedure (dat zal het gros van de 
vergunningen zijn) is de publicatie van documenten niet wettelijk verplicht. 
Vanuit de afdeling VTH is de afgelopen jaren wel de ambitie uitgesproken om voor alle 
vergunningen de documenten te publiceren. Dit is echter nergens in een besluit vastgelegd. 
Hiervoor moet nog een voorstel worden geschreven en waarvoor dan ook het nodige nog 
uitgezocht moet worden door de projectleider WEP. Anonimiseren van documenten kost 
bijvoorbeeld het nodige geld maar levert weer het nodige op. 
Kortom, de gemeente onderzoekt de uitvoeringsmogelijkheid van de ambitie. 
In het verleden werden bouwaanvragen gepubliceerd als extra service. Doordat de 
Omgevingswet al in een veel eerder stadium zou worden ingevoerd is het bestaande 
systeem niet onderhouden en is deze software inmiddels verouderd en is het wachten op de 
invoering van de Omgevingswet. 
 
5.  Rondvraag en sluiting 
 

- Marieke Zomer vraagt of de aanleg van de busbaan op de Bloemsingel op schema 
ligt. Het vermoeden bestaat van wel maar Joke Sissing doet navraag en neemt het op 
in dit verslag. Marieke Zomer meldt vervolgens dat Nijestee een klein projectje start 
voor de woningen aan de Bloemsingel 2 t/m 8b. 
Toevoeging aan het verslag: de busbaan ligt op schema. Voor de bouwvak zal het 
project gereed zijn. 

- Nogmaals de oproep dat als overlast gaande is de politie moet worden gebeld zodat 
de politie constatering kan doen. Voor dossieropbouw is het goed om achteraf te 
melden bij het Meldpunt Overlast en Zorg. 

- Teun Dijkhuis bedankt wijkwethouder Roeland van der Schaaf voor zijn 
betrokkenheid en de bewonersorganisatie is dankbaar voor het contact. 

- Jans Oeben meldt dat aan de Grote Rozenstraat de speelplek opnieuw wordt 
ingericht in overleg en suggesties van bewoners. 

- Thea Rolvers is benieuwd of Fien Slors nog bezig is met het organiseren van een 
milieustraat. Vorig jaar was dit net te laat aangevraagd. Of dit nu al is gebeurd is 
onbekend. Thea neemt apart contact op en mailt de bewonersorganisatie! 


