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Verslag buurtvergadering Buurtvereniging DE RIVIERENBUURT
Datum:

Dinsdag 15 maart 2011, 20:00

Locatie:

De Puddingfabriek

Aanwezig:

Gea Koeling, Erna Veldman, Karen Alons, Marcel Vehof, Gerben van der Worp,
Ineke Buist, Geert Hovingh, ca 75 buurtbewoners

Voorzitter:
Notulist:

Gea Koeling
Ineke Buist

1.

Welkom bij de Buurtvergadering van de Rivierenbuurt

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 en heet iedereen van harte welkom. Door
een dubbele boeking in het Talmahuis zijn we genoodzaakt om op het laatste moment
uit te wijken naar de Puddingfabriek.
2.

Waar gaan we het vanavond over hebben

De agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen aanvullende mededelingen
3. Wat hebben we de vorige keer besproken
Het verslag van de vorige Buurtvergadering (18 oktober 2010) wordt besproken aan de
hand van de digitale versie uit de buurtkrant zoals deze is weergegeven op de website
www.derivierenbuurt.nl.
De activiteitenkalender op de laatste pagina is gebaseerd op suggesties vanuit de
vergadering. Er is toen besloten dat we geen activiteiten gaan organiseren vanuit het
bestuur zoals bv. het vlaggen op Koninginnedag. In de toekomst kan dit wellicht
opgepakt worden door de Straatvertegenwoordiging.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen over het verslag.
4. Nieuwe bestuursleden.
Ronald Bock heeft afscheid genomen van het bestuur en is helaas niet aanwezig. De
voorzitter bedankt hem namens het bestuur en de buurt voor alle werk wat hij heeft
gedaan voor de buurt. Door zijn verhuizing heeft hij het bestuur moeten verlaten. We
zijn erg blij met de vervanging van Ronald. Gerben van der Worp neemt zijn taken
over.
De 4 kandidaat-bestuursleden Gerben van der Worp, Ineke Buist, Marcel Vehof en Karen
Alons stellen zich voor.
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De aanwezigen wordt gevraagd in te stemmen met de benoeming van de nieuwe
bestuursleden. De aanwezigen stemmen middels applaus hiermee in.
Gea feliciteert de nieuwe bestuursleden. Er volgt een opmerking van uit de zaal, “fijn dat
jullie met zo velen zijn!”
5. De Vechtstraat
De vertegenwoordigers van de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken ROEZ
van de gemeente Groningen geven een toelichting op de plannen voor de herinrichting
van de Vechtstraat Ze gaan in op de achtergrond en hoe de plannen zijn gemaakt en
het ontwerp wat er nu ligt.
Gerard Oord projectleider van het project , Erwin de Jager ontwerper en Daan Schöne
ontwerper van het landschapsonderdeel zijn aanwezig.
De aanleiding van het project is dat er vier locaties als knelpunten in de stad zijn
benoemd. Voor deze vier locaties is 1,5 miljoen beschikbaar. De Haydenlaan,
Floresstraat , Engelbert-Middelbert en Vechtstraat komen hier voor in aanmerking.
Er volgt een presentatie van de Vechtstraat hoe het nu is, het plan en de gedachten die
er over zijn. Later komt er nog inspraakprocedure.
Samengevat
Er zijn heel veel vragen en opmerkingen uit de zaal over de knelpunten in het plan. De
knelpunten samengevat:
--

Knooppunt Hereweg - Vechtstraat en andersom blijft problematisch, (Ruimte,
verkeer en
fietsers!)
Inrichting Schoolgebied Merwedelaan - Vechtstraat (Geen afstemming tussen
projecten, veiligheid door laden en lossen van leerlingen in en uit taxi„s )
Vrachtverkeer TNT/ Supermarkt onveilige situaties (Ruimte, veiligheid)
Blijft er genoeg ruimte over voor fietsers.
Handhaving nu en in de toekomst van de snelheid en parkeren in nieuwe situatie

De voorzitter geeft aan dat het definitieve ontwerp van de plannen ook wordt
gepubliceerd op de website van Rivierenbuurt. De website wordt gebruikt om zoveel
mogelijk informatie te plaatsen. Van de andere drie projecten die al zijn gerealiseerd
zullen de plannen toegestuurd worden aan de buurtvereniging.
In de gezinsbode wordt de inspraakprocedure aangekondigd.
Nog openstaande aanvullende vragen kunnen gesteld worden in de pauze aan de heren
van ROEZ.
6. De financiële huishouding van de Buurtvereniging.
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Erna geeft een toelichting op het jaarverslag en eindbalans van 2010.

Dick Moolag is onverwachts verhinderd. Hij heeft een briefje aan het bestuur gericht. De
kascontrole is uitgevoerd en in orde bevonden. Zijn verzoek is om decharge aan de
Penningmeester te verlenen.
Er volgt een opmerking vanuit de zaal dat er decharge aan het bestuur moet worden
verleend en niet aan de penningmeester.
Erna geeft een uitgebreide toelichting op de jaarrekening 2010
De voorzitter vraagt of er decharge wordt verleend aan het bestuur. Hierop wordt
instemmend geapplaudisseerd.

PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE

7. Straatvertegenwoordiging
Statuten en lidmaatschap
Karen Alons licht de highlights van statuten toe en benoemt kort wat er in staat. Voor de
volledige statuten wordt verwezen naar de website van De Rivierenbuurt. In de statuten
staat vermeld dat een vereniging leden moet hebben. Onze vereniging heeft geen
geregistreerde leden, daarom het verzoek aan een ieder om lid te worden van de
buurtvereniging.
Straatvertegenwoordiging
Daarnaast wordt het concept van vertegenwoordiging per straat voor onze
buurtvereniging toegelicht. Gedacht kan worden aan een snelle communicatie richting
straatbewoners, Hand en span diensten tijdens de buurtfeesten en het evt. laten
bezorgen van de buurtkrant. Buurtbewoners krijgen de gelegenheid zich hiervoor aan te
melden bij Karen.
Ebel: vindt dat het wel of niet lid zijn van de buurtvereniging nooit een drempel om
aanwezig te zijn. Het bestuur stemt hier mee in. Leden zijn nodig voor stemming
situaties.
Op de vraag of het ledenaantal van invloed is op de subsidies is het antwoord nee. Het
inwonersaantal is bepalend voor de subsidie.
Opmerking vanuit de zaal; Het vorige bestuurslid Hanneke heeft statuten laten
opmaken waaruit blijkt dat er geen ledenadministratie nodig is. Dit wordt nogmaals
nagekeken door het bestuur.
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8. De Zuidelijke Ringweg & het Stationsgebied

Geert Hovingh geeft toelichting op beide projecten en op de inspraakreactie die de
buurtvereniging heeft gegeven op de formele procedure Zuidelijke Ringweg.
De Zuidelijke Ringweg (ZRW)
De Formele inspraakprocedure voor ZRW is gestart. De inspraakronde leverde 90
reacties op vanuit de gehele stad Groningen.
Geert Hovingh geeft een presentatie over de ZRW en blikt terug op de jarenlange
problematiek, sinds jaren 60, en meer recent de procedure en de tot standkoming van
de voorkeursvariant,inzake de ZRW. Ook geeft hij toelichting op het standpunt wat de
buurtvereniging hierin inneemt. De Rivierenbuurt heeft zich aangesloten bij de Stichting
Leefomgeving. De Buurtvereniging is daarbij vooruitgelopen op de troepen.
Er zijn nog veel onzekere factoren. Maar duidelijk wordt wel, dat de weg in de
voorkeursvariant er moet komen! Fijnstof, geluidsoverlast, van 90.000 naar 120.000
voertuigen per etmaal, 17 meter hoge snelwegen (net zo hoog als de Julianaflat) en wat
al niet meer zal voor veel overlast gaan zorgen in de Rivierenbuurt.
De voorzitter:
De inspraakreacties zijn vooral gericht dat de plannen die er nu liggen. Er wordt niet
gekeken naar het grotere geheel. De toename van het verkeer moet op een klein stukje
opgelost worden. Verkeersstromen gaan alle kanten op. Centraal zou moeten staan hoe
je de mobiliteit in het Noorden kunt verbeteren.
Stationsgebied (SG)
De overlap met de ZRW is, hoe gaan die verkeersstromen nou lopen? Er is geen
samenhang en overleg tussen de verschillende projecten. Terwijl het om ongelooflijk
veel geld gaat. 650 miljoen voor de Zuidelijke Ring Weg en 600 miljoen voor het
Stationsgebied.
Ook hier geeft Geert een toelicht op de recente ontwikkeling en de totstandkoming van
3 extreme modellen naar een concept voorkeursvariant.
In oktober 2010 is men gestart met de Klankbordgroep om mee te denken. Bij de
laatste vergaderingen van 17 februari en 28 februari is alleen de voorkeursvariant
besproken. Procedure is heel snel gegaan en opmerkingen zijn niet meegenomen.
Duidelijk is dat het Station een belangrijke rol gaat vervullen naar de binnenstad.
De gemeente was niet blij met het Redactionele artikel in het DVHN door de
Buurtvereniging.
De voorzitter:
17 februari is deze voorkeursvariant SG in de klankbordgroep gedropt. Met de
mededeling dat het in mei naar de Raad gaat. Op de vraag of er überhaupt samenhang
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is gezocht met Julianaplein, was het antwoord; “nee we weten van het bestaan van het
ZR”.
Vanuit de Klankbordgroep wordt er draagvlak gevraagd. Maar er is geen overlap. We
willen met klem vragen om het groter geheel mee te nemen.
De buurtvereniging heeft brief naar College en de Raad gestuurd. Dit heet “Boulevard of
Broken Dreams”
Beheer
Deze week hebben we gehoord dat de buurtconciërge op houdt te bestaan. De
beslisdocumenten worden nog opgevraagd. Houdt de website in de gaten! De
buurtconciërge is overigens aanwezig.
9. De rondvraag.
Geen punten voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering en nodigt een ieder
nog uit om nog even na te praten. Er wordt een drankje aangeboden door de
Buurtvereniging.
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