Notulen Buurtvergadering De Rivierenbuurt Groningen
Datum: 24 maart 2015
Locatie: MFC De Stroming
Aanvang: 20.00 uur
Opening om 20:02
1. Welkom bij de Buurtvergadering van de Rivierenbuurt
Voor nieuwe buurtbewoners en buurtbewoners die al langer in de Rivierenbuurt
wonen.
2. Waar gaan we het vanavond over hebben
Mededelingen en vaststelling agenda. Puntje
3. Wat hebben we de vorige keer besproken
Het verslag van de vorige Buurtvergadering (oktober 2014).
Vragen/opmerkingen: Geen vragen/opmerkingen, verslag goedgekeurd.
Zie buurtkrant of de website. Tip: neem de buurtkrant mee voor een geprinte
versie
4. G1000
Namens de organisatie G1000 licht Mark Sekuur het initiatief toe en doet een
oproep mee te werken.
Het initiatief is ontstaan als een droom om met 1000 Stadjers een burgertop te
organiseren op 6 juni 2015. Een dag om na te denken over wat belangrijk is voor
de stad. Er is geen vastgestelde agenda, het gaat helemaal om de eigen initiatieven
van burgers. Er gaat een brief uit van de gemeente naar alle de stadjers en er volgt
een loting om de 1000 Stadjes die mee mogen doen, te selecteren.
Vraag uit het publiek: Wat levert zo’n dag op?
Sekuur: De ervaring leert dat er een aantal initiatieven wordt opgepakt door de
steden of gemeenten waar het ook is uitgevoerd, dus er komt wel wat uit voort. Het
is niet zo dat het een leuke dag is waarin ideeën worden ingediend waar vervolgens
helemaal niets meer mee gedaan wordt.
5. De financiële huishouding van de Buurtvereniging
De penningmeester Ineke aan het woord over de financiën.
Leo Hardes en Andries Nederhoed hebben de kascontrole deze keer uitgevoerd.
Ineke licht de financiën toe.
De buurtkrant is goedkoper uitgevallen door het nieuwe format waarmee gewerkt
wordt.
De post administratie en commissies is iets hoger, komt met name door
Lijsttrekkersdebat en bijdrage voor Stichting Leefomgeving.
De advertentie-inkomsten zijn ook iets hoger dan voorgaand jaar.
Al met al betreft het een positieve balans, waardoor het eigen vermogen een klein
beetje is gegroeid.
De kascommissie geeft het advies om de balans en de jaarrekening goed te keuren

en de penningmeester charge te verlenen.
Ook geeft de kascommissie een aantal aanbevelingen:
- Overstappen naar een andere bank, vanwege duurzaamheid.
- De bestuursvergoeding kan omhoog, de huidige vergoeding staat volgens de
commissie niet in verhouding tot de werkzaamheden.
- Onderzoek of er een AMBI-status aangevraagd kan worden.
6. De Buurtagent
Martin Tillema doet verslag van de gebeurtenissen in onze wijk:
- Tip uit de buurt zelf: er zijn veel diefstallen in de wijk. Martin bevestigt dit en
geeft een voorbeeld van boodschappen die uit een fietstas zijn gestolen.
- Landelijke tendens binnen de politie-organisatie: Er worden panden bezocht
waar duistere zaken gebeuren. Martin heeft een oproep aan de
buurtbewoners: wanneer er panden zijn in de wijk waar praktijken lijken te
gebeuren die niet door de beugel kunnen, meldt het!
- Rademarkt
- Stationsgebied: Op dit moment wordt een toename van geweld tegen
personeel met openbare functie opgemerkt. Dit is een serieuze zaak en de
politie zit er dan ook bovenop.
- Laatste punt van Martin: zijn er nog vragen uit de zaal?
- Vraag uit de zaal: Waarom ligt de focus op dubieuze panden? Martin: Dit
heeft onder andere te maken met een hogere terreurdreiging in Nederland.
- Vraag: Als er gedeald wordt, moet ik dat ook melden bij de buurtagent?
- Martin: Ja zeker, op het moment supreme, als de buurtagent niet aanwezig
is, dan kan bij heterdaad ook naar 112 gebeld worden.
- Vraag: Valt studentenoverlast ook onder heterdaad? Martin: Nee, hiervoor
bestaat het meldpunt overlast en zorg.
- Reactie uit de zaal: Dat is wel vervelend, want nu zijn de agenten vaak te
laat bij overlast.
- Vraag: Bij de Julianaflat ligt steeds meer straatvuil op straat.
- Martin: Ook hier geldt: melden bij het meldpunt overlast en zorg, 050stadsbeheer.
Pauze
Martin heeft nog één melding: Fongersplaats. Samen met de gemeente en de
bewoners, buurtpreventie-team wordt opgesteld om de overlast daar tegen te
gaan.
7. Stationsgebied
-

Marcel Slijkhuis namens de gemeente Groningen over de Spoorzone.
Bas Krijgsheld, projectleider namens de provincie,
Licht toe waar we gebleven waren. 450 bezoekers op de informatiemarkt, 86
reacties, die ook weer van repliek voorzien.
Wat zijn de ontwikkelingen op dit moment?
Stationsgebouw moet een meer centrale functie gaan krijgen in de
reizigersstroom.

-

NS heeft zo ook meer mogelijkheden voor commerciële
Ruben Wiersema, namens de Gemeente. Aan de hand van plaatjes laat hij
het ambitiedocument Mooi zien. Mogelijkheden laten zien hoe het station er
uit kan gaan zien.
Spoorlayout is nu vastgesteld. Uitgangspunt voor het vervolg.
Voetgangerstunnel gaat komen, we weten ook hoe we hem moeten
dimensioneren. Fietstunnel ligt ook vast, nieuwe fietsenstalling ligt ook vast.
Bustunnel is ook rond qua financiën. Zes haltes aan de zuidzijde. Voorkeur
vanuit gemeente om busstation naar zuidzijde te verplaatsen. Rond
oktober/november principekeuze maken vanuit gemeente over verplaatsen
busstation. Sloop panden Parkweg is nog optie.

8. Ontwikkelingen in de buurt
- Stand van zaken RingZuid
- Stand van zaken verlichting Rabenhauptstraat
- Stand van zaken Studentenhuizen
9. Co Creatie
Een verslag van de co-creatie bijeenkomsten van het afgelopen half jaar.
10. De rondvraag
De buurtvergadering sluit formeel met de mogelijk om nog een laatste onderwerp
aan de orde te brengen. Na afloop is er de mogelijkheid om nog even na te praten
onder het genot van een drankje.
In verband met het milieu en de kosten heeft het bestuur besloten om geen
geprinte verslagen en agenda meer tijdens de vergadering uit te delen. Neem de
buurtkrant mee naar de vergadering!

