
Notulen van de algemene ledenvergadering op woensdag 6 juni 2012 om 20 uur in het 
Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2 te Groningen

Aanwezig (bestuur): Annelies de Wijk (secretaris), Peter Kars (penningmeester)
Voorts aanwezig: 29 buurtbewoners
Te gast: Han Vriens (ROEZ)
Notulist: Hedzer Reitsma

1. Opening en mededelingen

Om 20.10 opent Peter Kars de vergadering. Voorzitter Wil Grol is ziek; hem wordt beterschap 
toegewenst.

2. Vaststelling agenda

De door Jurjen Heegstra in de wijk verspreide folder wordt als punt 7a aan de agenda 
toegevoegd.

3. Presentatie Han Vriens (ROEZ) over de verkeerssituatie in Binnenstad Oost

Han Vriens is verkeerskundige bij de gemeente (Dienst Ruimtelijke ordening en economische 
zaken). Hij geeft een algemene kijk op toekomstige verkeersontwikkelingen, toegespitst op 
Binnenstad-oost (BO) en aan de hand van beamerbeelden.

In zijn verhaal komen aan de orde: de plaats van BO tussen twee kolossen (nl. 
binnenstad en UMCG), het bijzondere karakter van BO, te verwachten grootschalige 
ontwikkelingen in de stad, toekomstige verbindingen (incl. de tram) en een perspectief op de 
toekomst. Hij noemt de hoge opkomst vanavond bijzonder, en typerend voor onze wijk; het 
toont de betrokkenheid van de bewoners.

Enige interessante punten: het UMCG gaat verder uitbreiden, over de Antonius 
Deusinghlaan heen; de Vrydemalaan zal de Deusinghlaan gaan vervangen (en wordt geen 
trampad, zoals eerder gepland); men is bezig met plannen om nog een aantal honderden 
parkeerplaatsen langs de diepenring te schrappen; de tram gaat mogelijk ook over de 
Steentilbrug rijden en een groot deel van het water van het Schuitendiep zal aan het oog 
worden onttrokken door klinkers.

Tijdens zijn betoog komen er uit het publiek veel opmerkingen, vragen en klachten. Jan de 
Vries stelt een vraag over een wandelroute van Ikea naar de binnenstad (via Oosterkade): 
hierover is nog geen belissing genomen. Frans Munstra is van mening dat de gemeente de 
parkeerders de parkeergarages injaagt en op kosten jaagt; John Wensing valt op dat er in BO 
steeds meer vergunningen aan bedrijven worden verstrekt; Jan de Vries en anderen vinden 
dat er veel te weinig gehandhaafd (beboet) wordt. Over de handhaving volgt enige discussie. 

Een bijzonder gesprekspunt, waarbij de gemoederen hoog oplopen, is de rijrichting van de 
Tuinstraat. Deze straat is een sluiproute geworden voor taxi’s op weg naar het UMCG, met 



soms zelfs filevorming in de straat tot gevolg. Han Vriens laat weten dat de rijrichting van de 
Tuinstraat binnenkort veranderd wordt; de Walstraat zal dan eenrichtingsstraat worden 
(vanaf Oostersingel).

De voorzitter bedankt Han Vriens voor zijn boeiende presentatie en geeft hem het boek 
‘Olifantenpaadjes’ van Jan-Dirk van der Burg ten geschenke.

4. Verslag ALV 13 juli 2011

Op/over het verslag van de vorige ALV heeft niemand iets aan of op te merken, en het is 
daarmee goedgekeurd.

5. Overzicht activiteiten afgelopen periode

Secretaris Annelies de Wijk: onze voorzitter zou dit punt voor zijn rekening nemen maar is 
verhinderd; daarom improviseren we nu:

Naast de standaard-overleggen heeft het bestuur zich beziggehouden met de concept-
visie op de toekomst van BO. Er is ingesproken tijdens de inspraakavond in het Praedinius. Er 
is net een nieuwe visie vaststeld, die op 13 juni wordt besproken in de raadscommissie 
Ruimte en Wonen. (De looproute langs de Oosterkade is daar ook een onderdeel van.) Zie de 
wijkwebsite voor info en links.

Ook is er overleg geweest over de routes van de vrachtauto’s die sloopafval afvoeren 
van de Forum-bouwplaats; ze mogen niet door de Nieuwe Sint Jansstraat rijden en ook niet 
rijden vóór 9 uur of na 15 uur. En er is een bijeenkomst geweest over de (extra) busbaan op 
de Petrus Campersingel; hier komt nog inspraak over. De Steentilkade wordt daarbij 
hoofdroute voor de fietsers.

Verder is er overleg geweest over de rijrichting van de Tuinstraat en de Walstraat, is 
er ingesproken op het voorontwerp bestemmingsplan voor Binnenstad-oost en krijgen we 
een eigen pagina op gemeente.groningen.nl/mijnwijk (en worden dus niet meer gecombineerd 
met het centrum).

6. Financieel jaarverslag 2011

Naar aanleiding van het financieel verslag 2011 wordt gevraagd wat er met het niet-gebruikte 
geld gebeurt. Peter Kars: we werken erg zuinig en storten het niet-gebruikte deel terug. Vraag: 
gaan ze dan op den duur niet de subsidie verlagen? Antwoord: nee, het is elk jaar weer 
beschikbaar.

Er wordt gebrainstormd over hoe het geld te gebruiken zou zijn. Een buurtfeest? Een 
buurtfeest voor de vijf delen van BO afzonderlijk? Separate wijkdeelvergaderingen? Zomaar 
een feest geven wordt niet gezien als iets subsidiabels: er moet een bepaald wijkdoel mee 
gediend worden, iets activerends in zitten, er moet een thema zijn. De opening van het 
Damsterdiep in december 2012 (of maart 2013?) zou een goed item kunnen zijn, maar 
inmiddels organiseren de winkeliers al een feest, in juni.

De kascommissie (Jan Philip Wieringa en Pieter Kuindersma) heeft de kas geheel in orde 
bevonden; aan de penningmeester wordt decharge verleend.



7. Verkiezing bestuur/kascommissie

In de nieuwe kascommissie nemen plaats: Pieter Kuindersma en Marjo Antonissen-
Steenvoorde.

Het bestuur wil het bestuur graag uitbreiden. Voorzitter Wil Grol is veel ziek en trekt zich 
terug als voorzitter, maar stelt zich wel kandidaat als gewoon bestuurslid. Ferry Tan wordt 
met algemene stemmen aan het bestuur toegevoegd; hij doet al veel op verkeersgebied. Er zijn 
geen tegenkandidaten en beiden (Wil Grol en Ferry Tan) worden bij acclamatie verkozen. De 
bezigheden breiden zich uit. Het bestuur roept leden op om hun bijdrage te leveren, 
bijvoorbeeld door hoorzittingen bij te wonen en bestemmingsplannen te bestuderen. ‘Erbij 
zijn’ heeft effect! Dit kan uiteraard ook door niet-bestuursleden worden gedaan.

7a De door Jurjen Heegstra in de wijk verspreide folder

De zeer kleurrijke en van tientallen foto’s voorziene folder is verspreid in een oplage van 600, 
heeft als thema ‘Wat heeft de Gemeente Groningen de afgelopen jaren voor u gedaan?’ en is 
zo te horen erg gewaardeerd door de wijkbewoners. Heegstra heeft o.a. kritiek op de 
studententellingen, het lawaai van evenementen, het parkeerbeleid en de verkeersveiligheid. 
Heegstra: het is merkwaardig dat de gemeente tot nu toe niets ter discussie stelt, zijn uitgaven 
niet aanpast terwijl we al drie jaar in een crisis zitten. Hierdoor zijn enorm veel financiële 
problemen ontstaan. Pas nu gaat men er eindelijk wat anders naar kijken.

8. Rondvraag

De volgende punten komen aan de orde:

• Er is veel overlast van studenten. Sommigen hebben baat gehad bij contact met het 
Meldpunt Overlast.

• Tip: 10 keer bellen door zelfde persoon helpt niet, beter: 10 keer laten bellen door 10 
verschillende bellers.

• Nog een tip: soms helpt praten met de studenten (maar lang niet altijd).
• De traumahelikopter wordt door velen ook nog steeds als erg hinderlijk ervaren.
• In zijn algemeenheid: geluidsoverlast is een zeer groot probleem in de wijk, vooral 

van studenten. ‘Gezinnen worden weggejaagd’, ‘Ouderen worden uitgelachen’.
• Het bestuur heeft een decibelmeter gekocht, deze is te leen voor wijkbewoners.

• Vraag: gebeurt er ook nog wel eens wat leuks in de wijk? Jawel:
• Op 28 aug. een groot feest op het Damsterdiep ‘Booming Berend’ (hoewel niet 

iedereen dit leuk lijkt).
• Er zijn prachtige bomen gekomen op het Damsterdiep.
• De Nieuweweg is erg mooi aan het worden (rode stoepklinkers).

9 Sluiting

Om 22.22 uur sluit Peter Kars de vergadering.


