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Jaarverslag juli 2019 tot november 2021   
 
Bijlage 2 ALV      planning: februari 2022 
 
 
 
De laatste algemene ledenvergadering (ALV) van Bewonersorganisatie Binnenstad Oost 
(BoBo) was op 2 juli 2019. De meerderheid van het huidige bestuur is toen gekozen.  
Door Corona zijn we op z’n vroegst in februari 2022 in staat een volgende ALV te houden.  
In dit verslag omschrijven we de activiteiten van de vereniging BoBO in de 2 ½ jaar tussen die 
twee ALV’s. 
 
 
Damsterplein vanaf medio 2019 tot nu 
Het Damsterplein is ’s-zomers één van de warmste plekken van de stad. Aan de noordoost 
kant, bij de Nieuweweg, is de kans op wateroverlast bij hevige regenbuien groot. Door de 
verandering van ons klimaat wordt dit de komende jaren alleen maar erger. Daarom worden 
er plannen gemaakt om het Damsterplein te vergroenen en water op te vangen tijdens 
regenbuien. Het wordt daarmee een mooie rustige plek met minder verkeer dan nu. 
In de periode augustus-december 2019 namen ondernemers en bewoners rond het 
Damsterplein, samen met enkele bestuursleden van BoBo, deel aan werkateliers van de 
gemeente die geleid hebben tot drie varianten voor de herinrichting van het Damsterplein.  
Op 29 oktober 2019 organiseerde BoBo een avond met buurtbewoners om deze 
planvarianten te bespreken. Het was een druk bezochte avond waarbij het bovenzaaltje van 
Het Zwarte Schaap te klein bleek. Na presentatie en discussie werd met grote meerderheid 
gekozen voor de groenste variant die we sindsdien Damsterpark noemen. 
In het najaar van 2021 werd een EU-subsidie van ruim 1 ½ miljoen toegezegd. Daarnaast zijn 
er middelen beschikbaar om de verkeerssituatie te verbeteren. Denk daarbij ook aan de 
‘knoop’ voor het gebouw van Nijestee. 
Vanaf begin februari praten we weer verder met de gemeente over de uitwerking van dit 
plan. Als er resultaten zijn organiseren we weer een bijeenkomst met buurtbewoners om de 
plannen te bespreken. 
 
 
Afscheid aftredend bestuur 13 november 2019 
We namen afscheid van  Annelies de Wijk, Ferry Tan en Peter Kars die vele jaren het bestuur 
van BoBo vormden. We deden dat tijdens een bijeenkomst bij Vrijdag aan de Sint Jansstraat. 
Het was een gezellige bijeenkomst waar veel oude verhalen werden verteld over onze wijk 
en de drie bestuursleden. 
Jan Doevedans hield een verhaal over groen in onze wijk en vooral over de kansen die er zijn 
om het groen te versteken en uit te breiden.  
 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst 12 januari 2020 
Er waren meer dan 80 buurtbewoners naar Vrijdag aan de Walstraat gekomen om elkaar 
een gelukkig nieuwjaar te wensen en het glas te heffen op de toekomst. 
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Paulien Ex had een geweldige presentatie over de geschiedenis van onze wijk. Daarna nam 
ze ons mee voor een wandeling langs historische plekken en vertelde over het verleden en 
de ontwikkelingen naar hoe het nu is. 
 
 
Gesprek met wijkwethouder Roeland van der Schaaf 
Op 24 januari 2020 had het voltallige bestuur een kennismakingsgesprek met wijkwethouder 
Roeland van der Schaaf. De belangrijkste onderwerpen waren onze ideeën voor 
Buurtbroedplaats Sint Jan, het toenemende (bus)verkeer in Binnenstad Oost en het 
Damsterplein. 
 
 
Bezoek burgemeester Koen Schuiling aan Binnenstad Oost 
Op 29 juli 2020 fietsten we met onze toen net benoemde nieuwe burgemeester door de 
wijk. Ook de bewoners van het Martinikerkhof fietsten mee en vertelden over hun ideeën 
van het Martinikerkhof toen we daar stopten.  
Tijdens de fietstocht werd veel gesproken over het toenemende verkeer, het gemis van 
groen en uiteraard onze wens om ons voormalige buurtcentrum weer in gebruik te nemen.  
We fietsten door de Tuinstraat en namen afscheid op het Bleekveld plekken waar bewoners 
zelf veel groen in hun woonomgeving hebben aangelegd. 
 
 
Lentekriebels werden najaarskriebels op 5 en 19 september 2020 
Met lentekriebels bedoelen we zaterdagen in het voorjaar waarop buurtbewoners samen 
zwerfvuil opruimen. In het voorjaar kon dit niet doorgaan en daarom organiseerden we 
najaarskriebels. 15 à 20 deelnemers per keer werkten hard en maakten het daarna gezellig 
met een hapje en een drankje. 
 
 
1e Buurttafel op 29 januari 2021 
We organiseerden een digitale Buurttafel. We flyerden zodat iedereen die dat wilde kon 
inloggen. Veel mensen keken direct die avond maar ook velen keken later. 
Het thema was vergroening van onze wijk. We hadden onze groenburgemeester Peter 
Bootsma op bezoek die vertelde over zijn plannen voor de stad. Ferrie Giebels legde uit hoe 
de bewoners de Tuinstraat vergroenden en hoe zij die samen onderhouden. 
Laurens Stiekema van de gemeente gaf aan dat zij altijd bereid zijn om met de buurt te 
overleggen over de aanleg van nieuw groen en de wijze waarop groenonderhoud plaats kan 
vinden. 
Met Hedwig de Boer, de projectleider van de gemeente voor de herinrichting van het 
Damsterplein praatten we door over de plannen voor het plein en de manier waarop 
buurtbewoners hierbij worden betrokken. 
 
 
Buurtbroedplaats Sint Jan 
Vanaf eind 2019 werken we aan het opnieuw in gebruik nemen van het voormalige 
buurthuis Sint Jan. De exploitatie van een buurthuis is voor BoBo een te grote opgave zowel 
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financieel als qua inzet van vrijwilligers. We zochten samenwerking met de gemeente en 
met CareX, de huidige beheerder van het gebouw dat tot enkele maanden terug (anti kraak) 
werd bewoond.  
In de afgelopen 2 jaar overlegden we wekelijks met allerlei partijen over de mogelijkheden 
die dit gebouw ons biedt. En het is gelukt! Op 2 december vorig jaar tekenden de gemeente, 
CareX en BoBo een overeenkomst waarmee het gebouw voor 10 jaar aan CareX wordt 
verhuurt en CareX en BoBo samen de eerste Buurtbroedplaats van Groningen ontwikkelen 
en beheren.  
Het wordt een thuishaven voor buurtbewoners, buurtorganisaties en creatieve 
ondernemers. Een laagdrempelig en inspirerend middelpunt van de wijk waar meedoen, 
leren en ontwikkelen voor alle buurbewoners centraal staan. 
De verdieping is inmiddels verhuurd aan 6 organisaties/ondernemers/startups die gemeen 
hebben dat ze zich willen inzetten voor de samenleving, activiteiten ontplooien in onze wijk 
en de ons omringende wijken. 
De begane grond met de zaal wordt door de buurt zelf in gebruik genomen. Hoe we dit gaan 
doen en welke activiteiten we gaan ontwikkelen bespreken we in deze ALV en aan de 
Buurttafel daarna. 
 
 
Verkeer 
Omdat de bussen niet meer via de Oosterstraat en de Grote Markt gaan komen ze, als de 
Kattenbrug klaar is, door Binnenstad Oost. Daarmee neemt de verkeersdruk toe en komt er 
daardoor minder ruimte voor autoverkeer. We willen dat onze wijk, zowel met de auto als 
met de fiets, goed bereikbaar blijft voor inwoners. Dat kan als het doorgaande autoverkeer 
sterk wordt beperkt. We willen dat de maximum snelheid voor al het verkeer in Binnenstad 
Oost maximaal 30 km wordt. 
Hierover overleggen we enkele malen per jaar met de afdeling verkeer van de gemeente en 
met onze wijkwethouder. 
 
 
Overleggen met professionals die werken in onze wijk 
We overleggen 3 à 4 keer per jaar, op initiatief van team ‘Buurtgericht werken’ met de 
gemeente, de politie, het opbouwwerk, de corporaties, het meldpunt overlast en de andere 
bewonersorganisaties in de binnenstad. Hierbij is BoBo meestal met 3 bestuursleden 
aanwezig. 


