Notulen Buurtvergadering De Rivierenbuurt Groningen
Datum: 14 oktober 2015
Locatie: MFC De Stroming
Opening: 20.04 uur
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
Geen mededelingen
Agenda wordt uitgebreid met punt Sociaal Team.
3. Wat hebben we de vorige keer besproken
Het verslag van de vorige Buurtvergadering (maart 2014).
Is er iemand naar de G1000 geweest? Eén aanwezige is er geweest.
Geen op- of aanmerkingen verslag.
4. De Buurtagent
Martin Tillema over de stand van zaken in de wijk.
Meer jeugdoverlast in de wijk. Meer overlast onder andere blowen en hangen in
portieken en op locaties uit het zicht. Martin is al bij de scholen in en rond onze
wijk geweest, maar nu is het zaak dat ook de bewoners zelf actie ondernemen.
Hier kan worden gedacht aan foto’s of filmpjes van overlastplegers. Dit wordt
doorgegeven aan de school. Alle medewerking van de school. Ook kan er actie
worden ondernomen in samenwerking met Verslavingszorg, omdat er meer
minderjarigen zijn die verslaafd zijn. Er worden ook vernielingen aangericht door
de jongeren.
Martin blijft erop aandringen om melding te doen van overlast via het meldpunt
overlast en zorg! (050 587 58 85)
Inbraken.
Inbraken in de wijk nemen af. Hang- en sluitwerk blijft belangrijk.
Sociaal Team
In onze wijk gestart ongeveer halverwege september, dus nu enkele weken op
weg. Als wijkagent werkt Martin veel samen met Sociaal Team. Vaak staan de
problemen van mensen niet op zichzelf, dus niet alleen de politie die er wat mee
kan.
5. De financiële huishouding van de Buurtvereniging
De penningmeester aan het woord.
Buurtkrant en website in 2014, kosten boven 6000 euro. Begroot voor 2015 is
een groter bedrag, planning is om in december 2015 de nieuwe website in de
lucht te hebben.
Ook nu is er een hoger bedrag begroot voor 2016 voor de buurtkrant en website,
om ruimte te bieden voor uitbreidingen en updates.
Voor commissies en administratieve kosten is de begroting iets hoger, ook omdat
er nu een periode is geweest met meer bestuursleden.

Over het algemeen is de begroting ruim berekend.
Qua advertentieopbrengsten is de opbrengst iets hoger ingeschat, omdat de
afgelopen jaren de opbrengst steevast hoger is dan begroot.
Vraag uit de zaal: In het verslag stond dat er nog gewisseld gaat worden van
bank, hoe staat het daar mee?
In verband met het beëindigen van het penningmeesterschap is het er nog niet
van gekomen, het agendapunt wordt doorgegeven.
6. Sociaal Team
Opbouwwerker Afsaneh Moghadam informeert ons over het Sociaal Team. Het
sociaal team is er voor bewoners en gezinnen. Het is niet een nieuwe organisatie
maar een samenwerkingsverband tussen verschillende (zorg- en
maatschappelijke) organisaties en de gemeente. In verschillende wijken in de
stad is al een WIJ team / sociaal team actief, nu ook in onze wijk. Werkgebied
van Sociaal Team Rivierenbuurt bestrijkt behalve onze buurt ook de
Badstratenbuurt, Zeeheldenbuurt, Laanhuizen, Grunobuurt, Herewegbuurt,
Oosterpoort en de Meeuwen. Standplaats voor het team is het Talmahuis.
Voorbeelden van gebieden waarop Sociaal Team opereert: eenzaamheid, vragen
over mantelzorg, ontmoetingsplek.
Stip komt ook in de Stroming, die nauw met het Sociaal Team contact houdt.
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden.
7. Afscheid bestuursleden
Laatste vergadering voor Ineke. Actief sinds 2010 in het bestuur.
Laatste vergadering voor Karen. Actief sinds 2010 in het bestuur.
Laatste vergadering voor Stefan. Actief sinds 2013 in het bestuur.
Bedankwoordje door Marcel.
Pauze om 20:55
8. Installatie nieuwe bestuursleden en voorstelronde
De nieuwe kandidaten voor het bestuur stellen zich voor.
Grietje IJken, kandidaat voor de functie secretaris.
Bastiaan de Groot, kandidaat voor de functie voorzitter.
Beide worden met instemming van de vergadering geïnstalleerd.
9. De rondvraag
Lukas: Hoe staat het met de verlichting in de Rabenhauptstraat. Gemeente heeft
situatie bekeken en daarna is het stil gebleven. De Kraneweg kampte met
vergelijkbare problemen, daar wordt het nu blijkbaar aangepakt. Er wordt
nagevraagd bij de gemeente.

Arnold: Opmerking n.a.v. co-creatie.: in de Vechtstraat worden kleine
ondernemers aangetrokken. Blauwe zone in de Vechtstraat zou dit nog meer
stimuleren. Nu echter slechts nieuwe parkeermeters en strenge controles.
Erna: Hiervoor zijn werkgroepjes gevormd, voor zover bekend momenteel geen
actieve werkgroep meer.
Volgende week dinsdagavond 20 oktober, bijeenkomst herinrichting Dinkelpark.
G1000: veel informatie verstrekt, en veel activiteiten. Buurten willen wel, nu nog
in actie komen.
Annet: In de IJsselstraat is veel overlast door fietsenrekken, want de stoep is
veel te smal, zeker op momenten wanneer er veel fietsen geparkeerd staan. Zij
heeft zelf al contact gehad met de gemeente maar vraagt advies aan de
buurtvereniging. Vanuit de buurtvereniging is er contact met de gemeente over
dergelijke kwesties.
Met de rondvraag is de vergadering formeel gesloten. Na afloop is er nog even
nagepraat 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!

