
Algemene Leden Vergadering Bewonersorganisatie Binnenstad Oost

Datum dinsdag 2 juli 2019, 20.00 – 21.30
Locatie Humanistisch Centrum, W.A.  Scholtenstraat 2, Groningen

Aanwezig Jan de Boer (kandidaat secretaris), Henk Boldewijn (kandidaat voorzitter), 
                       Jakobine von Dömming (kandidaat bestuurslid), Jan Engels, Ferry Giebels,        

        Ype van Gorkum, Pieter Kuindersma (kandidaat penningmeester), Ymmy 
                     Oosterhof, Bea Ploeg, Amrut Sijbolts (kandidaat bestuurslid), Anja Sneijder, 
                     Martin Stoffelsma, Carla van Veen, Hein van de Water (kandidaat bestuurslid)
                     Peter Kars (penningmeester), Ferry Tan (voorzitter), 
                     Annelies de Wijk (secretaris), Jos Rietveld (notulist)

Afwezig Hannah Weijl (m.k.) 

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Verslag ALV 14 mei 2019
4. Verkiezing bestuur, verkiezing kascommissie
5. Rondvraag
6. Acties, sluiting

1. Opening en mededelingen

Peter Kars heet iedereen welkom en opent vergadering. Er is één mededeling: de luxe koeken 
die scheidend bestuur t.g.v. deze bijzondere ALV eerder in het pand klaarzette, blijken niet 
meer aanwezig. Scheidend bestuur betreurt dit zeer (evenals de andere aanwezigen).

2. Vaststelling agenda

Agendapunten: verkiezing nieuw bestuur en verkiezing nieuwe kascommissie.

3. Verslag ALV 14 mei 2019

Verslag ALV 14 mei 2019 wordt unaniem goedgekeurd.

4. Verkiezing bestuur, verkiezing kascommissie

Het doet scheidend secretaris Annelies de Wijk genoegen 6 kandidaat-bestuursleden te 
introduceren.
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- Jan de Boer
- Henk Boldewijn
- Jacobine von Dömming
- Pieter Kuindersma
- Amrut Sijbolts
- Hein van de Water

Zij nodigt allen uit zich voor te stellen.

o Jan de Boer  , start 1 september als manager voor IKEA, woont sinds 3 maanden aan 
Oudeweg. Ervaring in organiseren en faciliteren van activiteiten voor 
bewonersvereniging studentenflats Selwerd. ‘Gewoon Jan de Boer,  jongste 
aanwezige, zeer enthousiast!’

o Henk Boldewijn  , stedenbouwkundig architect, interim, eerder KAW architecten. 
Voorheen W.A. Scholtenstraat, nu ca. 3 jaar co-housing Oosterkade. Visie 
effectwerking ‘voorkant’-benadering. ‘Leuk iets voor de buurt te doen.’

o Jakobine von Dömming  , glaskunstenares. Stadjer sinds 1979, actief ondernemer 
SiO2 met Hein van de Water; eerst Nieuweweg, nu Oudeweg. Invulling bestuurswerk 
nu onoverzichtelijk, samen met vijf anderen komt het ongetwijfeld goed. 
‘Verschrikkelijk als BoBo er niet meer zou zijn.’

o Pieter Kuindersma  , organisatiepsycholoog, sociaalwetenschappelijk onderzoeker, 
subsidieadviseur, administrateur en ’s zomers fietsgids in Berlijn. Eerder functie van 
lid kascommissie. Woont bijna 35 jaar in Binnenstad Oost. ‘Binnenkort ben ik 65, dan 
heb ik nog meer tijd!’

o Amrut Sijbolts  , gemeenteraadslid, geboren Oosterpoorter, woont inmiddels 7½ 
jaar aan Turfsingel. Als bestuurslid bewonersorganisatie in raad uitgesloten van 
inspraak ontwikkelingen, evenals stemmen over bestemmingsplannen in betreffende 
wijk.  (Laatste aspect weliswaar ongeschreven regel.) ‘Omdat het niet mag gebeuren 
dat een belangrijke organisatie als BoBo verdwijnt.’

o Hein van de Water  , start in 1984 aan Nieuweweg, verhuist later met Jakobine von 
Dömming bedrijf SiO2 naar Oudeweg. Deelt visie Henk Boldewijn ‘voor de muziek uit 
te gaan lopen’. ‘Belangrijk om Bobo in de lucht te houden!’

Na Amrut Sijbolts’ antwoord op vraag Carla van Veen dat hij fractievoorzitter is van 
Stadspartij, vraagt scheidend penningmeester, vanavond voorzitter, Peter Kars of alle 
aanwezigen zich kunnen vinden in de samenstelling van dit potentieel nieuwe bestuur. 
Aanwezigen gaan eensgezind akkoord met deze formatie.
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~ Voorzitter Ferry Tan trekt zich nu terug als kandidaat-lid nieuw bestuur aangezien 
invulling (nieuwe) bestuursposten momenteel ruimschoots voldoende is.

~ Jan Engels vraagt applaus voor nieuw bestuur, in het bijzonder voor Jakobine von 
Dömming. (Applaus volgt.)

~ Peter Kars rondt eerste halfjaar 2019 financiën af en neemt in nieuw boekjaar plaats 
in kascommissie. Ype van Gorkum vervult controlerende rol in boekjaar 2019.

5. Rondvraag

 Carla van Veen merkt op dat oud bestuur erg hard heeft gewerkt. Aantreden 
van nieuw bestuur is laatste resultaat van veel zeer geslaagde acties.

 Pieter Kuindersma informeert vergadering over bijeenkomst 9 juli, komende 
week, van eerste ontwerpsessie Damsterplein als een van de aangewezen 
‘hotspots’ in Stad (plekken waar het giga-heet kan worden).

 Ymmy Oosterhof, Damsterplein, vraagt of (nieuw) bestuur gemeenteraad wil 
verzoeken omwonenden voor 9 juli ook een uitnodiging te sturen? – Annelies 
de Wijk neemt dit (nog) op zich.

 Carla van Veen vernam ergens dat hele stad 30-kilometerzone wordt.
 Jacobine von Dömming vraagt of Jos Rietveld ook voor nieuw bestuur wil 

notuleren? Jos Rietveld zegt toe dit graag te willen doen.
 Carla van Veen ontvangt graag adresgegevens nieuw bestuur. – Deze staan 

inmiddels op de website.
 Peter Kars uit genoegen en opluchting continuering BoBo.
 Carla van Veen vraagt zich af hoeveel andere bewonersorganisaties er in Stad 

bestaan. – Annelies de Wijk: veel, bij ons in de buurt A-Kwartier en  
HortusEbbinge.

 Jan Engels is onduidelijk waarom hier niet, elders wel coöperatieve wijkraad 
bestaat? – Amrut Sijbolts reageert dat als experiment in een paar gebieden 
hiervoor wijkbewoners en raadsleden zijn ingeloot.  Annelies de Wijk zegt dat 
bewonersorganisaties hiervoor niet zijn benaderd.

 Carla van Veen meent dat wijkcentrum met eigen ruimte mooi zou zijn. – 
Annelies de Wijk weet dat horeca geprobeerd is maar om praktische reden 
afvalt. Sint Jan werd geprivatiseerd zoals de Holm en is nu door school (H.N. 
Werkman Collega) geannexeerd.

 Ype van Gorkum is bekend dat Sint Jan nu door CareX wordt beheerd. Hein 
van de Water lijkt invulling samen met WIJ-team goede zaak. Amrut Sijbolts 
gaat status Sint Jan uitzoeken.

 Anja Sneijder oppert voormalige dokterspost Damsterdiep als ruimte. Peter 
Kars weet dat deze al een nieuwe bestemming heeft.

 Ferry Tan attendeert nieuw bestuur op periodieke uitnodigingen van UMCG 
over activiteiten UMCG.

 Jakobine von Dömming constateert, na aanspreken van medewerkers 
horecabedrijven (Flinders) over glascontaineroverlast, dat meer rekening met 
tijdstip glasverwijdering wordt gehouden. Peter Kars vult aan dat hij, pas 
nadat buurman hem erop aansprak, zich realiseerde zelf buren ongewild 
overlast te bezorgen tijdens zijn bedrijfsuitoefening.
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 Vergadering spreekt over parkeercontroles die nu met auto 300 i.p.v. eerder 
72 kentekens per uur controleren. Overigens gaan parkeertarieven omhoog 
(zie notulen 14 mei 2019, punt 6), wordt einde parkeertijd op donderdag tem 
zaterdag 00.00 uur en kunnen bewoners nieuwe 270 appartementen hoek 
Oostersingel/Nieuweweg geen vergunning aanvragen. Bedoeling is hen naar 
Damsterdiepgarage (bewonerstarief?) te laten uitwijken. Martin Stoffelsma 
vindt dit zelf geen optie wegens overlast door drugsgebruik en -dealen rond 
Happy.

6. Acties, sluiting

 Amrut Sijbolts zoekt informatie pand Sint Jan (stichtingsakte).
 Annelies de Wijk informeert of omwonenden ook bij bijeenkomst van 9 juli kunnen 

zijn.
 Peter Kars sluit om 21.15  vergadering, dankt voor aanwezigheid en inbreng; 

memoreert dat oud bestuur keurig op de kas heeft gepast door onder meer niet met 
bloemen en banket te strooien, en altijd bij bestuursleden thuis te vergaderen.

 Bea Ploeg spreekt dank uit voor oud bestuur, nieuw bestuur en notulist. Zij oppert 
idee met oud en nieuw bestuur samen een koffieafspraak of iets dergelijks te maken.
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