Algemene Ledenvergadering (ALV)
Datum
Locatie
Aanwezig bestuur
Aanwezig
Verslag

13 juli 2011
Activiteitencentrum de Sint Jan
Martje Robijn (voorzitter), Wil Grol, Alice Henkel, Annelies de Wijk,
Peter Kars
14 buurtbewoners
Detty Brink

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2.

Vaststelling agenda
De volgende onderwerpen worden toegevoegd aan de agenda: traumahelicopter,
kabelbaan, Damsterdiep en verkiezing kascommissie.

3.

Notulen van 9 december 2009
Tekstueel/inhoudelijk: Geen opmerkingen; de notulen worden goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
•
Binnenkort verschijnt er van onderzoeksbureau INTRAVAL een algemeen rapport
over coffeeshops, meldt het BoBo-bestuur. Naar aanleiding van dat rapport stelt
de gemeente een nieuwe notitie op over coffeeshops.
•
Een bewoner informeert of de tijdelijke parkeerplaats voor bouwverkeer in de
Mussengang een permanente parkeerplaats wordt. Het BoBo-bestuur zegt het
aan de orde te zullen brengen in het binnenstadsoverleg met de gemeente en dan
te informeren of de parkeerplaats een bewonersparkeerplaats kan worden.
•
Bewoners vertellen dat de voetbalkooi ook buiten de afgesproken tijden wordt
gebruikt. Het bestuur zal informeren welke bewoners een sleutel beheren.

4.

Mededelingen van de voorzitter, dhr. Grol

•
•

•

•
•
•

Regiotram: De aanbestedingsprocedure is in gang gezet, maar het is onzeker of
de tram doorgaat. Het bezwaarschrift dat het BoBo-bestuur heeft ingediend, staat
op de BoBo-website.
Overleg: Het bestuur heeft periodiek overleg met o.a. Stadsdeelcoördinatie,
gemeentebestuur, methadonpost, bewoners Damstertoren, BORG (Beheer
Openbare Ruimte Groningen), Ebbingekwartier en de wijkbeheerder dhr. Sjoerd
Wagenaar. BoBo zit ook in het Platform Cultueel Erfgoed Groningen.
Visie Binnenstad-Oost: De gemeente werkt aan een nieuwe visie voor de wijk.
Zodra deze visie door B&W is goedgekeurd, is inspraak mogelijk. Het BoBobestuur is van plan in 2012 een extra overleg te plannen over dit onderwerp en
daarvoor ook vertegenwoordigers van de gemeente uit te nodigen.
Tori: Dit is een onderzoek naar hoe mensen, die gebruik maken van een rolstoel
of rollator, zich bewegen in de wijk. BoBo is bij dit project betrokken.
Overleg Damsterdiep: BoBo-bestuursleden Peter Kars en Annelies de Wijk nemen
deel aan het overleg dat 1x per 6 weken plaatsvindt.
Evenementplein: Het nieuwe Damsterplein wordt één van de evenementenpleinen in de stad en krijgt eenzelfde status als bijvoorbeeld de Grote Markt. Dat
betekent dat er 25 dagen per jaar kermissen, concerten of andere festiviteiten
mogen worden georganiseerd. Het BoBo-bestuur heeft bezwaar aangetekend
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•
•
•

5.

tegen dit besluit, maar dat is door de gemeente niet gehonoreerd.
Studentenhuisvesting: Bewonersorganisaties van wijken die net als BinnenstadOost vallen onder de 15% norm voor studentenhuisvesting, hebben regelmatig
gezamenlijk overleg, ook met studentenorganisaties.
Kruispunt W.A. Scholtenstraat / Oostersingel: De verkeerssituatie op dit kruispunt
is onlangs aangepast en verbeterd.
Bomenkap: De gemeente herplant drie bomen bij Achterom/Nieuweweg. De
bomenkap aan de Bloemsingel is na protest van bewoners uitgesteld, maar het is
nog onduidelijk wat er met de groenstrook op de Bloemsingel gaat gebeuren.

Financieel verslag
Het bestuur meldt dat het financieel verslag is goedgekeurd door de kascommissie.
Aanwezigen hebben geen aanvullende opmerkingen.
Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt:
•
De wijkkrant is opgeheven omdat er te weinig redactiecapaciteit was. De BoBowebsite fungeert nu als informatievoorziening. Het bestuur overweegt om de
papieren nieuwsbrief vaker uit te geven, speciaal voor bewoners zonder internet.
•
BoBo ontvangt het standaard subsidiebedrag dat de gemeente beschikbaar stelt
voor bewonersorganisaties, vertelt de voorzitter. Extra subsidie aanvragen is
mogelijk, maar tot nu toe heeft BoBo daar geen gebruik van gemaakt.

6.

7.

8.

Traumahelicopter
In juli heeft het UMCG een informatiebijeenkomst georganiseerd voor buurtbewoners.
Daarin is verteld dat het ziekenhuis op zoek is naar een andere standplaats voor de
traumahelicopter. Dat zou betekenen dat het aantal vluchten vanaf het dak van het
ziekenhuis met 70% zal afnemen.
Buurtbewoners geven aan dat zij geen tegenstander zijn van noodzakelijke vluchten,
maar dat de geluidsoverlast, ook ‘s nachts, behoorlijk is. Andere buurtbewoners
benadrukken juist dat zij geen hinder ondervinden van de traumahelicopter.
Kabelbaan
Een buurtbewoner vertelt dat hij na het bijwonen van een informatieve avond van de
VVD over de kabelbaan wat ongerust is geworden. Hij wijst erop dat, mocht de
kabelbaan doorgaan, die pal over de wijk zal gaan.
Het BoBo-bestuur reageert dat het onderzoek naar de kabelbaan nog loopt en dat er
concreet niets bekend is. Tijdens de vergadering wordt vastgesteld dat alle
aanwezigen tegen de komst van een kabelbaan zijn.
Damsterdiep
Omwonenden vertellen dat er veel overlast is op en rond het Damsterdiep. Er is
sprake van schade aan panden door de bouwactiviteiten, overlast van
coffeeshopbezoekers en veel sluipverkeer in omringende straten. Het BoBo-bestuur
vertelt desgevraagd dat de verkeersroutes op het Damstereiland net zo worden
ingericht als voorheen. De noordkant van het Damsterdiep wordt echter
eenrichtingsverkeer met (indien de regiotram doorgaat) een trambaan.
Buurtbewoners voorzien verkeersproblemen in de nieuwe situatie en stellen voor om
een alternatief verkeerscirculatieplan te maken. De werkgroep Verkeer van BoBo pakt
dit op, samen met buurtbewoners van het Damstereiland.
Het BoBo-bestuur meldt dat zij de gemeente hebben gewezen op de toegenomen
verkeersdrukte in de Nieuwe St. Jansstraat en dat die situatie verergert als de
sloopwerkzaamheden van en rond de Naberpassage van start gaan.
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9.

Herverkiezing bestuur
Alice Henkel en Martje Robijn stellen zich niet herkiesbaar als bestuurslid. Het bestuur
stelt de volgende samenstelling voor: Wil Grol (voorzitter), Annelies de Wijk
(secretaris), Peter Kars (penningmeester). Aanwezigen gaan hiermee akkoord.
De voorzitter bedankt beide aftredende bestuursleden voor hun inzet.

9a.

Verkiezing kascommissie
Tijdens de vergadering stellen Jan Philip Wieringa en Pieter Kuindersma zich
beschikbaar voor de kascommissie. Alle aanwezigen gaan akkoord met hun
benoeming.

10.

Rondvraag
H.N. Werkman College
Sinds dit jaar is de overlast van scholieren van het Werkman College toegenomen.
Ook is er meer zwerfvuil dan voorheen. Er is overleg geweest tussen bewoners en de
school, maar dat heeft niet tot resultaten geleid. Het BoBo-bestuur adviseert
omwonenden overlast altijd te melden bij Meldpunt Overlast. Het bestuur zegt toe bij
het begin van het nieuwe schooljaar contact op te nemen met de schoolleiding.
Groen en groenonderhoud
Bewoners melden dat sinds de boom aan de Nieuwe St. Jansstraat is vernield en door
de gemeente is weggehaald, er geen enkele boom meer in de straat staat. Het BoBobestuur adviseert de bewoners een melding te doen bij de afdeling groenonderhoud
van de gemeente. Bewoners van de Oudeweg zijn met de gemeente in gesprek om
in hun straat bomen terug te laten plaatsen, vertelt het BoBo-bestuur.
Bankje Hommesplein
De gemeente wil een enquête houden over een nieuw bankje op het Hommesplein.
Het BoBo-bestuur informeert wanneer de enquête gaat plaatsvinden.
Fietsen op de stoep
Op de hoek Oostersingel/Damsterdiep en ook bij de Nieuweweg staan veel fietsen
geparkeerd waardoor het trottoir geblokkeerd raakt. Het BoBo-bestuur heeft erover
geklaagd bij de gemeente, maar de gemeente kan of wil niet ingrijpen.
Bouwverkeer
Vrachtauto’s nemen niet altijd de juiste routes in de wijk. Het bestuur heeft dit
gemeld bij de gemeente, maar die pakt het probleem niet afdoende op, vindt BoBo.
Zwerfvuil
Bij de papier- en glasbakken aan de Oostersingel is er al geruime tijd sprake van
zwerfvuil, maar de Milieudienst doet er ondanks klachten (te) weinig aan.
Afgesproken wordt dat buurtbewoners gezamenlijk een klacht indienen.
Studentenhuisvesting Oostersingel
Het valt een buurtbewoner op dat veel herenhuizen aan de Oostersingel worden
verbouwd tot studentenhuis. Afgesproken wordt om deze ontwikkeling in de gaten te
houden.

11.

Sluiting
Aanwezige buurtbewoners spreken hun waardering uit voor de inzet van het bestuur.
De voorzitter dankt de buurtbewoners voor hun komst en sluit de vergadering.
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Actielijst
Tijdelijke parkeerplaats Mussengang: informeren bij Stadsdeelcoördinator of het een
permanente bewonersparkeerplaats kan worden
Voetbalkooi: uitzoeken wie sleutelbeheerders zijn
Extra vergadering 2012 over visie Binnenstad-Oost
Verkeerscirculatieplan Damstereiland: uitwerken met bewoners
H.N. Werkman College: overleggen over overlast en zwerfvuil
Bankje Hommesplein: informeren naar datum enquete
Oostersingel, studentenhuisvesting in herenhuizen: ontwikkelingen in de gaten houden
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