
Toelichting activiteiten Buurtvereniging 

Overzicht 2020 

1. Bestuur bestaat uit 6 leden. Bovendien 2 aspirant bestuursleden die “meelopen”. De 
portefeuilles zijn verdeeld. Het bestuur heeft in januari 2020 kennisgemaakt met  
wethouder Glimina Chakor. 

2. De vereniging heeft ongeveer 130 leden. De ledenadministratie is geactualiseerd. Dat 
geldt ook voor de statuten. De gewijzigde statuten worden komend jaar voorgelegd 
aan de ALV. Er is een nieuwe website gemaakt. 

3. Corona had tot gevolg dat veel vaste activiteiten zijn geschrapt: zomerfeest, 
winterfeest, één van de beide milieustraten, burendag, lentekriebels, presentatie 
Groen in de Rivierenbuurt. En de nieuwjaarsborrel kan ook niet doorgaan. 

4. Maar bovenal: in 2020 geen ALV (normaal 2x per jaar). Daarom zijn de jaarstukken 
dit keer via een schriftelijke ronde behandeld en beschouwd als te zijn vastgesteld. 

5. Gelukkig konden veel activiteiten toch doorgaan. Genoemd worden: 
 Groen. Ons speerpunt. Buurtbewoners krijgen op aanvraag een gratis struik. 

Uitstekende samenwerking met gemeente. Aanleg van gevel- en 
boomtuintjes stimuleren. Kleine bijdrage in beplanting is mogelijk. Idee om 
delen van zuidelijke stationsgebied in te zaaien met wilde planten 
(vleermuizen), omzoomd door boomstammen (biodiversiteit). Inventarisatie 
locaties voor meer groen. 

 Klankbordgroep stationsgebied. Ongeveer 20 buurtbewoners denken met de 
gemeente mee over het gebiedsconcept. Groep wordt voorgezeten door 
buurtbewoner Henk de vries. 

 Buurtkrant. Ons paradepaardje. Streven is een brede en zelfstandige redactie 
met een eigen budget. Recent nieuwe, meer eigentijdse vormgeving. 
Buurtkrant moet zichzelf bedruipen, maar op dit moment is dat niet het geval. 
In 2020 moet er 4000 euro bij. Daarom dit jaar extra aandacht voor werving 
advertenties. Als dat niet lukt dan zal naar de frequentie gekeken moeten 
worden. 

 Buurtinitiatieven worden beloond met een stimuleringsbijdrage van 250 euro. 
In 2020 is dat 3 x gebeurd. 

 Dankzij een aantal winkeliers staat er elk jaar een kerstboom op het plein 
voor de PLUS. Met een financiële bijdrage van de buurtvereniging. 

 Zo mogelijk heeft De Stroming in deze Coronatijd gezorgd voor koffie top go 
en warme maaltijden to go. De buurtvereniging heeft financiële ondersteuning 
gegeven. De laatste zaterdag voor Kerst heeft het bestuur oliebollen 
uitgedeeld voor de PLUs. 

6. Er wordt intensief samengewerkt met De Stroming. Het MFC is van bijzondere 
betekenis voor de buurt door een scala van activiteiten. De Stroming is de basis voor 
ontmoeting en verbinding. Zij heeft er ook voor gezorgd dat sinds kort, bij wijze van 
proef, een shuttle busje in de buurt rijdt. De buurtvereniging heeft De Stroming 3 
bankjes geschonken, die vóór De Stroming zijn geplaatst. 

7. Een voorbeeld van de samenwerking met De Stroming is ook de instelling van een 
basisbaan per 1 januari 2021. Naast een aantal taken in De Stroming zal de 
betrokkene voor de buurtvereniging buurtconciërge zijn.  

8. In verband met problemen rond de studentenhuisvesting aan de Parkweg stelt WIJS 
een onderzoek in naar de manier waarop de relatie tussen bewoners verbeterd kan 
worden. Het advies wordt eind januari 2021 verwacht. 



9. Het bestuur houdt een peiling onder de bewoners over het Fongerspad. Dit voetpad  
(en de voetpaden in het Dinkelpark) wordt gebruikt fietsers en scooters. Op basis van 
de peiling zal overleg plaatsvinden met de gemeente. 

10. Tenslotte is De Rivierenbuurt actief betrokken bij de gedachtevorming rond de 
democratische vernieuwing in de gemeente Groningen, zulks op basis van evaluatie 
van vijf experimenten die de afgelopen jaren hebben in verschillende wijken. Begin 
2021 wordt duidelijk welke mogelijkheden hier liggen voor bijvoorbeeld de 
Rivierenbuurt. 

Ambities 2021 

Het bestuur wil de lijn die de afgelopen 2 jaren is ingezet voortzetten. In het hierboven 
geschetste overzicht is duidelijk aangegeven welke lijnen dat zijn. Puntjes op de i zetten wat 
betreft de structuur van de vereniging, verbreding en versterking van de redactie van de 
Buurtkrant in combinatie met  extra werving advertenties, waar mogelijk nog intensievere 
samenwerking met De Stroming, voortzetting van ons speerpunt Groen, continuering van de 
betrokkenheid van de buurt bij de gebiedsontwikkeling Stationsgebied Zuid, en doorgaan 
met wat wij onze reguliere activiteiten noemen: met name de stimuleringsbijdragen, 
zomerfeest, winterfeest, nieuwjaarsborrel, milieustraat, burendag, lentekriebels. 

 

  

  


