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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering
woensdag 13 juli 2011
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Opening
Vaststelling Agenda
Notulen van 9 december 2009
Mededelingen van de voorzitter
Financiëel verslag
(Her)verkiezing bestuur
Beschikbaar: Wil Grol, Peter Kars & Annelies de Wijk
Niet meer beschikbaar: Alice Henkel & Martje Robijn
Rondvraag
Sluiting

Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV)
van 9 december 2009
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Notulen van 15 april 2009
Tekstueel/inhoudelijk: Geen opmerkingen; de notulen worden goedgekeurd.
Mededelingen van de voorzitter
•
Regiotram: BoBo is vertegenwoordigd in het bevolkingsplatform. Op dit
moment is nog niet bekend hoe het tracé van Lijn 2 (Hoofdstation – Kardinge) er precies uit gaat zien. Alle actuele informatie staat op
www.regiotram.nl.
•

BORG: BoBo doet mee aan het project BORG (beheer openbare ruimte in
Groningen). Het project gaat over het beheer van het stedelijk groen.

•

∆De Tuin van Hommes: Bewoners hebben onlangs in de Tuin van Hommes
(vlakbij het Poortersplein) stinzenplanten geplant. Kunstenares Margriet
Diertens maakte voor de tuin zeven bronzen vogelnesten, ‘De Zeven
Hommes Nesten’.

•

Bewonersoverleggen: BoBo doet mee aan het bewonersoverleg van de gemeente. Dit
overleg wordt 6x per jaar georganiseerd. Ook heeft BoBo informeel overleg met de bewonersorganisaties van de Korrewegwijk en de Campertoren.

•

UMCG: Het bestuur van BoBo heeft een overleg bijgewoond dat het
UMCG organiseerde over de nieuwbouw op het CiBoGa-terrein. Er werd onder meer
uitleg gegeven over een nieuwe weg.
Traumaheli: Op termijn start het UMCG met nachtvluchten en daarom moet er voor de
traumaheli een andere standplaats gezocht worden. De verwachting is dat het aantal
vluchten van en naar het ziekenhuis in de toekomst zal afnemen, omdat er dan alleen
patiënten naar het ziekenhuis worden vervoerd.

•

Binnenstad.nu: BoBo doet mee aan het analyse-overleg over de (toekomstige) binnenstad. In dit overleg, dat door de gemeente wordt georganiseerd hebben onder meer
bewoners en ondernemers zitting.

•

Buurtschouw: In de afgelopen maanden deed BoBo mee aan twee buurtschouwen. De
verkeerssituatie en de verlichting in de wijk stonden centraal.

•

Damsterdiep: BoBo is met twee bestuursleden vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie over het Damsterdiep.

•

Parkeernota: BoBo heeft een officiële reactie gegeven op de concept-parkeernota. Het
bestuur verwacht dat de parkeerkosten minder sterk zullen stijgen dan aanvankelijk
gedacht werd.

•

Nieuwe burgemeester: BoBo heeft kennisgemaakt met burgemeester Rehwinkel. De
burgemeester maakte met het bestuur een rondwandeling door de wijk.

Financieel verslag
In verband met de afwezigheid van de penningmeester wordt dit onderwerp inhoudelijk niet
behandeld.
Verkiezing nieuwe penningmeester
De huidige penningmeester, Martje Robijn, heeft besloten haar functie neer te leggen. Peter
Kars is bereid de functie per 1 januari 2010 over te nemen.
Alle aanwezigen gaan akkoord met zijn benoeming.
Wijkontwikkeling
www.mijnwijk.nl
De voorzitter meldt dat volgend jaar op mijnwijk.nl informatie te vinden is over BinnenstadOost. Het gaat over bedrijvigheid in de wijk, bewoners, woningen etc.
Coffeeshops en growshops
In de omgeving van het Damsterdiep zijn in verhouding veel coffeeshops en growshops gevestigd. De voorzitter meldt dat burgemeester Rehwinkel onlangs in een informeel overleg dit probleem heeft onderkend. De burgemeester wil de mogelijkheden onderzoeken om dit probleem
met nieuwe regelgeving aan te pakken.
Parkeeroverlast
Op de hoek Damsterdiep/Steentilbrug is sprake van veel foutgeparkeerders. De indruk is dat
de politie onvoldoende actief optreedt. BoBo heeft de aannemer, die actief is op het Damsterdiep aangesproken om obstakels op te ruimen.
Damsterkade/Oosterhaven
Bij de Damsterkade is sprake van achterstallig (groen)onderhoud, overlast door coffeeshopbezoekers en rotzooi op straat. Onlangs is de beschoeiing aangepakt en zijn er nieuwe bomen
geplant, waardoor de onveilige situatie iets verbeterd is. De bewoners constateren echter dat

de gemeente het gebied onvoldoende schoonhoudt. Zij hebben de Milieudienst benaderd, maar
dat heeft niet geleid tot verbetering.
Hoek Damsterdiep/Damsterkade
Onlangs heeft het Waterbedrijf werkzaamheden verricht ter hoogte van de Hypotheekbank. De
straat is daarna niet goed herstraat. BoBo meldt dit tijdens het overleg met de gemeente.
Hoek Oostersingel/Nieuweweg
Bij de bouwput ligt achter de hekken steeds meer rommel, constateert een bewoner. Ook het
aantal geparkeerde fietsen en fietswrakken in de wijk neemt sterk toe. De voorzitter reageert
dat het onduidelijk is wanneer er op bovengenoemde locatie gebouwd gaat worden. Het
‘fietsprobleem’ is door BoBo al gemeld bij de gemeente.
Fietsenrekken Oosterhaven
Peter Kars heeft ervoor gezorgd dat de fietsenrekken die eerder op de Damsterkade stonden
niet weggegooid werden, maar werden herplaatst op de Oosterhaven.
Wateroverlast Bleekveld
Op het Bleekveld ontstaat wateroverlast als het geregend heeft. Zowel bewoners als BoBo
hebben dit probleem gemeld bij de gemeente. BoBo reageert dat de kwestie opgelost moet
worden door Nijestee en de eigenaar van de parkeergarage.
Woonboot Poelebrug
Het is onduidelijk wanneer de gezonken woonboot bij de Poelebrug wordt weggehaald. Het initiatief om actie te ondernemen ligt bij de eigenaar, aldus BoBo.
Studentenwoningen
BoBo heeft overleg met de bewonersorganisatie van Selwerd over het toegenomen aantal studentenwoningen. Het betreft veelal woningen die door ouders van studenten zijn gekocht en
buiten de norm voor kamerverhuurpanden per straat vallen. Een bewoonster reageert dat zij
aan de Oosterhavenstraat naast een studentenhuis woont. Zij heeft een heel goed contact met
haar buren, ‘maar het is wel een zooitje’.
Overlast melden
BoBo vraagt de aanwezigen om in geval van overlast altijd contact op te nemen met Meldpunt
Overlast, telefoonnummer 5875885. Klachten over zwerfafval kunnen doorgegeven worden
aan Meldpunt Milieu, telefoonnummer 3671000.
Rondvraag
Geen opmerkingen.
Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

JAARREKENING 2010
Saldi

01-01-2010

Postbank
Postbank-wijkkrant
Kapitaal/spaar

3631,84
30,00
5587,00

6241,52
0
5667,82

9248,84

11909,34

Resultaat

31-12-2010

€ 2.660,50

Jaarrekening
Kosten

uit

in

Handelsregister
Bestuurskosten
Representatie
Telefonie en internet
Verzekering
Website
Ledenvergadering
Bankkosten

43,14
354,25
47,40
328,08
26,87
102,94
222,45
86,19

Opbrengsten
Subsidie OSCW
Rente

3791,00
80,82
1211,32

3871,82

Resultaat
€ 2.660,50

Voor actuele informatie over Binnenstad-Oost

www.binnenstad-oost.nl

