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Verslag van: bewonersoverleg Hortusbuurt-Ebbingekwartier 
Datum: dinsdag 24 september 2019 
Plaats: Kreupelstraat 1, Groningen 
Aanwezig:  Tijmen van Rooijen, Teun Dijkhuis (bewonersorganisatie Hortusbuurt-

Ebbingekwartier), Regina Reus, Frank van Vulpen (Politie), Thea Rolvers 
(WIJ-team), Jans Oeben (Stadsbeheer), Ron Torenbosch en Joke Sissing 
(Gebiedszaken)  

Afwezig m.k.:  Brugt Aanen (Meldpunt Overlast en Zorg) en Lennart Volders (De 
Huismeesters) 
 

 
 
1. Opening, agendavaststelling en mededelingen 
Ron Torenbosch heet de aanwezigen van harte welkom en er wordt nader kennis gemaakt. 
 
2. Verslag  12 maart 2019 
Wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3.  Veiligheid 
Frank van Vulpen merkt op dat het Stadsstrand deze zomer een enorme toeloop heeft gehad 
dat uitstraling heeft op de omgeving. De bezoekers liggen zelfs op het talud van de 
nieuwbouw woningen. Frank vraagt zich af of het Stadsstrand nu ten onder gaat aan het 
eigen succes en wat de gemeente hier nu van plan is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Jans Oeben beaamt dat het enorm is uitgewaaierd qua gebruik openbare ruimte (te dicht bij 
de woningen), afval en geluidoverlast. In de zomer zijn er extra afval kegels bijgeplaatst dat 
nog te weinig blijkt te zijn. Het voornemen is dat e.e.a. beter structureel wordt geregeld vóór 
dat volgend jaar weer de zomer begint. Te beginnen met de groenstrook voor de woningen. 
IGG is inmiddels gevraagd hier een ander soort groen (geen gras meer) in overleg met de 
bewoners te planten. Ron Torenbosch stelt voor dat dit overleg uiterlijk in januari plaatsvindt 
in verband met het plantseizoen. Jans Oeben houdt dit in de gaten en meldt dat er geen 
uitbreiding van het strand is gepland, dat wordt teveel. 
Geluidsoverlast wordt meegenomen door zowel de politie in de surveillance als door 
Stadstoezicht. Geluid geproduceerd door installaties mag niet op grond van de APV dus 
hierop kan bekeurd worden. Bij ander geluidsoverlast wordt bij excessen opgetreden. Ook 
kan de ondernemer van DOT gevraagd worden hierin iets te beteken en er afspraken over te 
maken. Over het algemeen zijn de meeste bezoekers wel aanspreekbaar.  
Op zich is niet overlast niet te voorkomen en is waarschijnlijk ook niet alles op te lossen. 
Hetzelfde geldt voor het Noorderplantsoen. Hier treedt de politie op bij overlastmeldingen. Er 
zijn rondom de vijver 3 groepen aanwezig waarvan één groep zeker intimiderend optreedt. 
De politie heeft hierop ook een project gehad en samen met Stadstoezicht extra inzet 
gepleegd. Er zijn 2 personen uit de groep gehaald en sindsdien draaien politie en 
Stadstoezicht weer normale inzet maar blijven alert. Af en toe worden er nu nog meldingen 
gedaan zonder dat de politie of Stadstoezicht dit kan constateren. Voor politie en 
Stadstoezicht is de situatie beheersbaar. Ook is door beide organisaties geconstateerd dat 
het beeld dat geschetst wordt door een aantal bewoners niet gelijk is aan het beeld van de 
politie/Stadstoezicht. 
Als laatste meldt Frank van Vulpen dat de bewoner die aan de Vrydemalaan overlast 
veroorzaakte, door lange adem en onderlinge goede communicatie, is verhuisd en ook niet 
weer op deze plek terugkomt. 
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4.  400 jaar Hortusbuurt 
De organisatie van de viering van het 400 jarig bestaan van de Hortusbuurt is druk doende 
met het werven van fondsen. De organisatie zal gebruik maken van de geldrekening van de 
bewonersorganisatie om daar de gelden te stallen. Dit is voor de gemeente geen probleem. 
Advies: hou een goede en duidelijke administratie bij. 
 
5. Woonvisie 
De bewonersorganisatie vraagt wanneer de Hortusbuurt/Ebbingekwartier wordt bezocht en 
welke mogelijkheden er zijn om actief mee te denken. 
- in oktober wordt gestart met een woontour langs de verschillende stadsdelen. Tijdens Let’s 
Gro is dit in de binnenstad. Via de nieuwsbrief (net als de uitnodiging van de kick-off) wordt 
dit gecommuniceerd. Op 31 oktober om 16.00 uur is er een sessie waarbij samen wordt 
gekeken hoe er uitvoering kan worden gegeven aan de woonvisie. 
- Ook start in oktober: via een postercampagne kan iedereen reageren op een aantal 
stellingen en ideeën meegeven. 
Verder dringt de bewonersorganisatie er op aan op tijd betrokken te worden bij de 
Omgevingswet. Dit houden Ron Torenbosch/Joke Sissing, samen met de 
bewonersorganisatie, in de gaten. 
 
6. Stand van zaken beheerzaken 
-Herinrichting Zout- en Havenstraat: Jans Oeben meldt dat de bestrating en fietsenrekken in 
de Havenstraat gereed is en dat het wachten is op de groenaanplant (weersafhankelijk). 
Voor de Zoutstraat is het ontwerp door de bewoners bekeken en wordt op onderdelen nog 
iets aangepast. Zodra dit gereed is gaat de uitvoering door Jans worden gestart. 
-Evaluatie Noorderzon: in de evaluatie zijn wederom opmerkingen gemaakt over de 
hoeveelheid containers (teveel) en boomworteldruk. Ook is er opgemerkt dat er vandalisme 
is geweest in de Grote Rozenstraat. Verder zouden de ‘toeloop’ straten graag zien dat er 
sneller en wellicht extra na Noorderzon worden schoongemaakt. Nu duurt dit te lang. Jans 
Oeben zal dit intern melden om dit structureel na Noorderzon op te nemen in het 
schoonmaakprogramma. Verder adviseert Jans meldingen te doen via Slim melden! 
 
7.  Diverse vraagpunten uit de bewonersorganisatie 
- toelichting bestemmingsplan: afspraak Bert van de Vorstenbosch over het huidige 
bestemmingsplan is gemaakt. 
- ontoegankelijkheid stoep door bouwbussen: per direct melden aan de gemeente. 
Sommigen hebben een vergunning daarvoor en anderen niet. 
 
 
8. Rondvraag 
-  
 
 
De volgende vergadering samen met het A-Kwartier en Binnenstad-oost is op 16 december 
2019. 
 
 
                                                                                                                        
 


