Notulen Buurtvergadering
Datum: 21 oktober 2014
Locatie: MFC De Stroming, Merwedestraat 54
Opening om: 20.00 uur

-

1)

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.
We hebben een wijziging in de agenda. De agenda zoals opgenomen in de
buurtkrant is gewijzigd. Het punt beveiliging komt te vervallen, hiervoor wordt
een aparte avond georganiseerd. Baukje komt in die plaats te staan (punt 7),
met verlichting aan de Rabenhauptstraat als onderwerp.
3. Wat hebben we de vorige keer besproken
Het verslag van de vorige Buurtvergadering (maart 2014).
Inhoudelijke opmerkingen, geen inhoudelijke opmerkingen. Notulen vorige
vergadering goedgekeurd door de vergadering.
4. De financiële huishouding van de Buurtvereniging
De penningmeester aan het woord over de financiën.
Begroting 2015
Er zijn meer uitgaven opgenomen om de buurtkrant en website verder te
professionaliseren. Hiernaast is de Rivierenbuurt ook actief op Twitter en
Facebook. Het aantal bezoeken en volgers van de verschillende media
verantwoorden het verhogen van het hiervoor beschikbare budget.
Inkomsten.
Advertentie-inkomsten. De afgelopen tijd zijn de advertentie-inkomsten en is de
subsidie omlaag gegaan. In de begroting voor volgend jaar is deze trend
voortgezet, dit is een voorzichtige inschatting. Al met al wordt alles voorzichtig
begroot.
Uiteindelijk komt dit erop neer dat er een tekort is van €1365,- en moet er
worden geput uit de reserve.
Vraag uit de zaal: Hoe zit het met de communicatie tussen de bedrijven en de
buurt-vereniging/krant.
Erna en Ineke onderhouden het contact en dat gaat goed.
Vraag uit de zaal: Blijven de kosten voor adverteerders hetzelfde?
Ja, dat is wel de bedoeling.
Is dat een bewuste keuze?
Ja dat is een bewuste keuze geweest.
Vraag uit de zaal: Zijn de bedoelde advertenties alleen voor de buurtkrant, of
ook voor op de website?
Adverteren op de website is een goede suggestie, er zal naar worden gekeken.
Opmerking van Erna: Een tijd geleden hebben we veel hulp gehad van een
vrijwilliger die geholpen heeft met de acquisitie van adverteerders.
De begroting wordt met een tekort van € 1365,- goedgekeurd door de
vergadering.
5. De Buurtagent
Martin Tillema doet verslag van de gebeurtenissen in onze wijk
Twee punten:
Inbraken. In de ring om het centrum van Groningen is het aantal inbraken hoger
dan in andere zuidelijke gebieden van de stad. Martin is met een ex-inbreker de

wijk in geweest om de veiligheid te bekijken. Er komt een bewonersavond
omtrent veiligheid en woninginbraken.
Martin vraagt bewoners meer te melden wanneer er iets speelt in de wijk.
Verdacht gedrag te signaleren.
Soms ligt het hoge inbraakcijfer aan de makkelijke wijze om binnen te komen.
De locatie van de wijk speelt ook mee, namelijk dichtbij het centrum. De
Fongersplaats is een kwetsbaar gebied, dit wordt uitgebreid besproken.
Vraag: Wordt er ook aandacht besteed aan studentenhuizen en met name de
fietsenstallingen?
Antwoord: Ja daar wordt extra aandacht aan besteed.
Opmerking: Onder het Herewegviaduct zijn fietsenrekken geplaatst, maar de
fietsen daar worden regelmatig gestript.
2) Het gaat verder goed in de wijk. Martin wordt af en toe wel geconfronteerd met
bewonergeschillen. De resultaten bij buurtbemiddeling zijn goed.
Wordt lid van Burgernet, Burgernet.nl (Wanneer u deelnemer bent, ontvangt u
een spraak- of sms-bericht met het verzoek in uw buurt uit te kijken naar een
persoon of voertuig. Heeft u informatie dan kunt u rechtstreeks met de
meldkamer bellen via het gratis Burgernetnummer 0800-0011.
Burgernet wordt ingezet bij bijvoorbeeld:





diefstal of inbraak
doorrijden na een aanrijding
beroving
vermiste personen

In sommige gemeenten maakt Burgernet gebruik van e-mail om u te informeren
over een verdachte of onveilige situatie, of om te vragen of u iets gezien heeft in
uw buurt.)

6. Marita Reijtenbagh van organisatie Doedertoe
Marita geeft een inspirerende toelichting op haar organisatie, die in De Stroming
is gevestigd.
In een notendop is het een werkplaats gebaseerd op een nieuw idee. Oude
spullen opknappen. Het is voor iedereen toegankelijk, ook als je geen geld hebt.
Je kan ook betalen in eigen talent en tijd. Hoe kunnen we dat wat er al is, zo bij
elkaar brengen dat iedereen gelukkig kan worden? Contacten leggen, besef
krijgen dat mensen zelf iets te geven hebben. Sinds twee weken is de werkplaats
geopend. De betaling van een bijeenkomst kan met geld, maar ook door een
wederdienst te brengen. Aansluitend op nieuwe economie van ruilen en
hergebruiken.
Pauze
7. Verlichting Rabenhauptstraat
Toelichting door Baukje Schaafsma. Na de renovatie van de buurt is het erg
donker geworden in onder andere de Rabenhauptstraat. Dit geeft een onprettig
en onveilig gevoel. Er is geen actie vanuit de gemeente, want volgens de
gemeente is het lichtniveau op orde. Nu volgt een handtekeningactie van Baukje
om aan te bieden aan de gemeente. Een mogelijkheid om tegen de gemeente in

te gaan is een contra-expertise te doen om de normen van de gemeente te
ondergraven. Ook wordt het advies uit de zaal gegeven om het rapport op te
vragen van het onderzoek.
8. Meat & Eat tussen Stadjers en studenten
Nynke Rosier vertelt hier over Experience Groningen, een nieuw evenement voor
internationale studenten. Dit vindt plaats op 21 en 22 november, in
samenwerking met Let’s Gro. Het doel is om de Stad Groningen te leren kennen
op vrijdag 21 november. Dan is ook de Meat & Eat, waarbij internationale
studenten die bij stadjes aanschuiven bij het avondeten. Hierbij een oproep aan
de mensen in de zaal om zich hiervoor op te geven.
9. Co Creatie
Een verslag van de co-creatie bijeenkomsten met de Gemeente in het afgelopen
half jaar.
Geen mededelingen vanuit de co-creatie.
Karen stelt de vraag aan de vergadering hoe de rol van de buurtvereniging
gezien wordt. Enkele zaken worden door de zaal aangedragen, waaronder
belangen behartigen, signaleren van problemen of dat wat speelt. Adviezen
geven aan buurtbewoners over welke wegen te bewandelen zijn wanneer
bepaalde problemen zich voordoen.
Samenvattend wordt de buurtvereniging gezien als een coördinerend en
adviserend orgaan in de buurt.
10. Zuidring
Geert vertelt over de Ring Zuid. De huidige stand van zaken: de projectgroep
zegt dat de weg er definitief komt. Dat is niet waar, want de gemeenteraad heeft
er ook nog wat over te zeggen. De kroonprocedure is ook nog een mogelijkheid
om het geheel een halt toe te roepen. Vanuit de Stichting Leefomgeving is in
samenwerking met Milieudefensie een aantal buisjes opgehangen om de
luchtvervuiling te meten en hieruit blijkt dat de metingen van Rijkswaterstaat
veel te positief zijn gerapporteerd.
Wat zijn concrete mogelijkheden? De juridische gang naar de Raad van State, dit
kan alleen wanneer je een zienswijze hebt ingediend. Een financiële
ondersteuning voor de Stichting Leefomgeving, die een advocaat heeft ingehuurd
om de hun procedure namens een flink aantal bewoners te voeren, is welkom.
11. De rondvraag
De buurtvergadering sluit formeel met de mogelijk om nog een laatste
onderwerp aan de orde te brengen.
 Vorige keer (buurtboost) is afgesproken dat er werkgroepjes gevormd
zouden worden, maar daar is niets meer over/van gehoord. Verscheidene
mensen hebben zich wel opgegeven, maar hebben geen antwoord
gekregen. De groepjes moeten op eigen kracht aan de gang, het initiatief
ligt bij de mensen die zich hebben opgegeven.
Karen informeert bij de gemeente wie in de groepjes zitten.
 In 2015 wordt de Vechtstraat heringericht. Hoe definitief is dit? Dit is
definitief, want het geld is gevonden.
 Erna bedankt de bezorgers van de buurtkrant, die de krant hebben
rondgebracht bij verhindering van de vaste bezorger.
Karen sluit de vergadering om 22:07

