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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering  
woensdag 15 april  2009 in de Sint Jan om 20.00 uur 

 
Agenda  
1. Opening 
2. Vaststelling Agenda 
3. Verkeersplannen rond Binnenstad-Oost  (spreker van ROEZ) 
4. Mededelingen van de voorzitter 
5. Notulen van 29 oktober 2008  
6. Installatie nieuwe kascommissie (Florine Bax en Ingrid Baarveld) 
7. Voorstel voor een nieuw bestuurslid (Annelies de Wijk) 
8. Regiotram (laatste nieuws) 
9. Buurtgarages 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 
Verslag Algemene Ledenvergadering  

Bewonersorganisatie Binnenstad-Oost van 29 oktober 2008  
 
 Aanwezig: 13 bewoners en het bestuur 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet aanwezigen welkom.   
 
2. Vaststelling agenda 
Er zijn geen wijzigingen of aanvullingen op de agenda.  
 
3. Mededelingen van de voorzitter  
De voorzitter heeft geen mededelingen.   
 
4. Notulen vorige vergadering (1 maart 2006 en 16 april 2008) 
1 maart 2006: Geen opmerkingen.  
16 april 2008: Pagina 2, de laatste zin moet zijn: De Raad van State heeft het verzoek voor 
een voorlopige voorziening mb.t. de bouwaanvraag van Tuinstraat 36 afgewezen.  
 
Naar aanleiding van de notulen van 16 april 2008:  
-De uitspraak van de Raad van State m.b.t. het hoger beroep over Tuinstraat 36 was op 24 
september jl.  
-De oproep over stadstuintjes (guerilla gardening) komt nog op de website.  
 
5. Behandeling jaarrekening 2007 
De secretaris/penningmeester verspreidt tijdens de vergadering de jaarrekening en begro-
ting 2007 en licht deze toe:  
-De jaarrekening zou oorspronkelijk in april behandeld worden, maar doordat de stukken niet 
tijdig verspreid waren is de bespreking verplaatst naar vandaag. 
Het resultaat/tekort wordt veroorzaakt door het niet-verschenen lustrumboekje waarvoor wel 
een voorziening opgenomen was. Het niet-bestede subsidiebedrag is daarom teruggevor-
derd door de gemeente.  
Het lustrumboekje is niet verschenen omdat de benodigde inzet van buurtbewoners uiteinde-
lijk niet tot stand kwam, verduidelijkt de secretaris/penningmeester. Tijdens de vergadering 



ontstaat enige verwarring over de begroting van 2008 en 2009. Het is niet geheel duidelijk of en wanneer 
deze documenten behandeld zijn.   
 
6. Installatie nieuwe kascommissie 
Philip de Vrieze heeft zijn taken voor de kascommissie beëindigd. Hij heeft een mogelijke opvolger bena-
derd, maar e.e.a. is nog niet definitief geregeld. Aangezien tijdens de vergadering er zich geen kan  didaten 
melden, wordt afgesproken dat De Vrieze zijn contactpersoon nogmaals benadert. Mocht diegene de functie 
willen uitvoeren, dan dient de benoeming tijdens de eerstvolgende ALV officieel goed gekeurd te worden.  
 
 
7. Regiotram (laatste nieuws)  
In tegenstelling tot eerdere toezeggingen hebben het College van B&W, Regiovisie Groningen-Assen en de 
Provincie hun voorkeur nog niet bekendgemaakt over het tramtracé. Het is wel bekend dat de inspraakpro-
cedure begin december start, aldus de voorzitter. De vertraging heeft waarschijnlijk te maken met het tracé-
voorstel dat het UMCG onlangs naar voren bracht. (Zie www.umcg.nl.) 
 
Het Team Regiotram vergadert eind november met de bewonersorganisaties. De voorzitter beaamt desge-
vraagd dat het zeer waarschijnlijk is dat de tram er komt.  
 
8. Buurtgarages 
BoBo heeft onlangs een brief gestuurd naar de gemeente (dhr. Rutgers van ROEZ).  
De aanleiding daarvoor was dat er nieuwe tarieven en beleidsmaatregelen bekend werden gemaakt zonder 
vooroverleg met bewonersorganisaties. Dit is in strijd met het convenant van mei 2008. Inmiddels is bekend 
geworden dat wethouder Dekker de aangekondigde prijsverhoging voor de buurtgarages opnieuw moet be-
zien, aldus de voorzitter.  
  
Reacties:  
-‘De gemeente lijkt geen visie op parkeren te hebben, het is zaak dat de buurt zijn stem laat horen.’  
-‘De gemeente wil de bezettingsgraad van buurtgarages verhogen naar 120% maar niet iedere garage leent 
zich daarvoor.’  
-‘Op de Nieuweweg mogen bewoners niet parkeren. Dat was voorheen niet het geval.’  
 
Het bestuur attenteert aanwezigen erop dat de gemeente via Stadsberichten de bewoners informeert over 
parkeerbeleid. (In De Gezinsbode en op de gemeentelijke website.)   
 
Naar aanleiding van dit onderwerp meldt een buurtbewoonster dat het alarm in de buurtgarage op het Bleek-
veld vaak afgaat. Ondanks herhaaldelijk contact met de exploitant en Meldpunt Overlast is er geen verbete-
ring merkbaar. Het Bestuur adviseert betrokkene nogmaals contact op te nemen met de exploitant; het be-
stuur zal zelf hierover contact opnemen met dhr. Rutgers van ROEZ.  
 
9. Rondvraag 
-De Gezinsbode wordt in de wijk niet meer overal verspreid. Diverse buurtbewoners hebben de uitgever hier-
op aangesproken.  
-Het Bestuur nodigt dhr. Rutgers van ROEZ uit voor de eerstvolgende ALV.  
-De omleidingsroutes, naar aanleiding van de afsluiting van het Damsterdiep, veroorzaken veel overlast. De 
verkeersdoorstroom hapert, in het gebied rond Oostersingel/W.A. Scholtenstraat is de drukte extreem toege-
nomen en er ontstaan soms gevaarlijke situaties voor voetgangers.  
-Fietsen: de politie verwijdert in postcodegebied 9711 fietswrakken nadat deze gelabeld zijn. Het aantal ge-
stalde fietsen rond Damsterdiep/Oostersingel is sterk toegenomen.  
-Vanaf 2010 is de A. Deusinglaan gesloten voor doorgaand verkeer, meldt de voorzitter. Vanaf dat moment is 
de CiBoGa-parkeergarage bereikbaar via het Boterdiep.  
-De bouw van het Forum op de Grote Markt is met 2 jaar uitgesteld. 
 
Naar aanleiding van de discussie over de verkeers- en parkeerproblematiek meldt de voorzitter dat BoBo de 
situatie in de wijk al diverse malen besproken heeft met de gemeente. Hij stelt de kwestie nogmaals aan de 
orde bij de stadsdeelcoördinator.   
 
10. Sluiting 
 
 
 
 

 
www.binnenstad-oost.nl/joomla 


