Verslag Buurtvergadering 27 maart 2012
Locatie: Puddingfabriek, Viaductstraat 3A
aanvang 20.00 uur
Voorzitter: Gea Koeling
Notulist:
Ineke Buist
Gastspreker: Martin Tillema, buurtagent
1. Welkom bij de Buurtvergadering van de Rivierenbuurt
Welkom door Gea Koeling. Afwezig zijn Geert Hovingh en Erna Veldman in verband met
ander verplichtingen. De overige bestuursleden, Gea, Marcel, Karen en Ineke stellen zich nog
even voor aan nieuwe buurtbewoners en buurtbewoners die al langer in de Rivierenbuurt
wonen.
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 (25 oktober 2011) wordt besproken. Er zijn geen
vragen of opmerkingen over het verslag.
4. De financiele huishouding van de Buurtvereniging
In verband met de afwezigheid van Erna geeft Ineke een toelichting op het jaarverslag en de
eindbalans van het afgelopen jaar. De heer Moolog vraagt de vergadering om het bestuur
decharge te verlenen. Complimenten voor het bestuur. Erna krijgt uiteraard verslag van de
complimenten en van het applaus wat daarop volgt.
5. De wijkagent Martin Tillema stelt zich voor en doet verslag van de
ontwikkelingen in de buurt.
Sinds 1 januari is Martin wijkagent in onze buurt, iedereen heeft inmiddels kennis met hem
kunnen maken in de laatste buurtkrant. Hij is wijkagent van de Hereweg, Herepoort,
Rivierenbuurt en het Stationsgebied. Martin is te bereiken via twitter en natuurlijk via 0900
8844. De Queridolaan is de uitvalsbasis van Martin Tillema.
Zaken die in de buurt spelen:
Een overval bij dierenwinkel aan de Hereweg op een maandagmiddag. De dader is nog
gezien, en andere overvallen worden nu nog bestudeerd om te kijken of er connecties zijn.
Aan de Spaarnestraat zit een oud Krakerspand waar veel overlast meldingen over binnen
komen. De bal ligt bij de gemeente om hier structureel iets mee te doen. Voor mensen bij de
Parkweg is het heel vervelend i.v.m. deze overlast.
Er zijn parkeerautomaten opengebroken door Oost Europeanen. De parkeerautomaten
worden vervangen door andere exemplaren. Hoewel de politie mensen aanhoudt, komen er
nieuwe mensen uit die omgeving om opnieuw toe te slaan..
Wat ook speelt..... het mooie weer komt er aan en er is een schennispleger gesignaleerd in
de omgeving van het Dinkelpark, de Fongersplaats, en op het fietspad langs de
begraafplaats. Oproep is om het alarmnummer te bellen op het moment dat je een
schennispleger aantreft. Martin wil weten wie het is, deze persoon heeft misschien hulp

nodig. Probeer een goed signalement van de persoon in kwestie vast te leggen en bel het
alarmnummer.
Bij de Fongersplaats huist een zwerver. Hij zwerft door hele stad, maar hij vindt dit een fijne
plaats om te verblijven. Dit is ook bij Lentis gemeld om te bekijken of hij gedwongen
opgenomen kan worden. Ook in het geval je de zwerver spot, kun je dit melden en bellen.
Daarnaast zijn in de buurt veel overlast meldingen. Dit wordt veroorzaakt door smalle
straten, mensen die dicht bij elkaar wonen en veel verschil tussen jong en oud met een
andere levenswijze.
Indien er problemen zijn met je buren, probeer er dan samen uit te komen. Lukt dat niet,
dan de wijkagent inschakelen. Wijkagent schakelt indien noodzakelijk de
woningbouwvereniging in.
Vraag uit de zaal over het aantal inbraken in de buurt en inbraakcijfers. De stad krijgt
steeds meer te maken met bepaalde groepen die landelijk opereren, en zich een tijdje op
een locatie bevinden. Oproep om informatie te melden over opvallende personen in de
buurt. Van te voren komen ze vaak poolshoogte nemen. De politie rijdt liever een keer te
veel dan te weinig. Als je geen goed gevoel hebt, dan hoort de politie dat graag. Tot slot
zijn er nog incidenten geweest met stenen door ramen van auto’s en kratjes gestolen vanaf
balkons. Het verzoek is aan een ieder om vooral aangifte te blijven doen.
6. Straatvertegenwoordiging en lidmaatschap
Hoe staat het met de straatvertegenwoordiging in de Rivierenbuurt? Wij kunnen nog
versterking gebruiken voor de Achterweg, Aduarderstraat, Barestraat, Davidstraat,
Fongersplaats, Geulstraat, Hoornsediep, Lauwersstraat, Lekstraat, Maaslaan, Merwedestraat,
Rijnstraat, Rivierenhof, Viaductstraat en Zaanstraat. Straatvertegenwoordigers kunnen
worden ingezet voor specifieke zaken die spelen in hun straat.
Daarnaast kun je lid worden van de buurtvereniging De Rivierenbuurt. Het lidmaatschap is
gratis. Een vereniging moet leden hebben, daarnaast kan door het hebben van
geregistreerde leden, meer service verleend worden. Leden kunnen gevraagd worden om
een handje te helpen bij activiteiten en werkzaamheden. Er zijn genoeg mensen maar het
bestuur kan het absoluut niet alleen. We vragen aan leden welke kwaliteiten en ervaring ze
hebben. Dat is handig voor het bestuur om te weten welke kennis we in de buurt hebben en
waar deze voor in kunnen zetten.
Pauze: de koffie van deze avond is u aangeboden door de Puddingfabriek
7. Ontwikkelingen in de buurt
* De Zuidelijke Ringweg / Maaslaan Ebel Glastra wil graag wat vertellen maar zal pas om 9
uur aanschuiven. Dit punt is daarom op de agenda verschoven naar later.
* Het Stationsgebied. Als buurtvereniging hebben wij het voorstel gedaan om alternatieven
te onderzoeken. Bijvoorbeeld het niet-verlagen van het Emmaviaduct. We zijn teleurgesteld
wat er tot nu toe mee wordt gedaan. We vinden zelf dat er wel wat mag gebeuren. Het
burgerinitiatief is een voorbeeld om op hetzelfde gespreksniveau te komen (zie punt 7). Het
beoogde effect tot nu toe van onze inspraak en initiatieven blijft uit.

Vraag uit de zaal van Grietzen: de aanleiding voor de ingrijpende wijzigingen in het
Stationsgebied is het tramproject. Als dit niet doorgaat zou de situatie er heel anders uit
kunnen gaan gezien. Stationsgebied is aan tijd gebonden en er is veel geld voor beschikbaar.
Ze gaan er nog steeds van uit dat de tram er komt. We volgen op de voet wat de
ontwikkelingen zijn.
* Riolering:
In januari en februari hebben een deel van de werkzaamheden vanwege het weer stil
gelegen. Dit voorjaar staan de Rijnstraat en de Ijsselstraat nog in de planning.
In fase 2 zullen de Scheldestraat, Amstelstraat, Lauwersstraat, Maaslaan, Hovenstraat,
Geulstraat, Merwedestraat en de Rabenhauptstraat worden aangepakt.
7. Het burgerinitiatief
De buurtvereniging onderzoekt de mogelijkheid om een burgerinitiatief te starten met als
onderwerp het gebrek aan visie van de gemeente Groningen op onderwerpen zoals mobiliteit
en stedelijke ontwikkeling. Met name de onderlinge samenhang en prioritering van grote
projecten ontbreekt. Wij vinden dat de bewoners van de stad in het algemeen en de
bewoners van onze buurt in het bijzonder daar de dupe van worden. Tijdens deze
Buurtvergadering is een concept-voorstel gepresenteerd en zijn de aanwezigen uitgenodigd
voor reactie en discussie.
De aanleiding voor dit initiatief is dat de buurt klem zit tussen grote projecten. Projecten
worden afzonderlijk benaderd. Bereikbaarheid en Mobiliteit van de stad zijn issues. Het
grootste probleem: de onderlinge samenhang tussen de verschillende projecten mist.
Hierdoor ontstaat een grote kans op fouten in het resultaat en problemen in de uitvoering.
Het betreft projecten van een jaar of 10 waar, onder tijdsdruk en beschikbare budgetten,
binnen bepaalde termijn belangrijke beslissingen moeten worden genomen.
Wat hebben wij als Rivierenbuurt gedaan:
Anticiperen en reageren op afzonderlijke projectactiviteiten, wethouder uitgenodigd in buurt
voor een keukentafelgesprek we hebben ingezonden brieven aan het DVHN en een open
brief aan de gemeenteraad gestuurd. Deze laatste heeft impact gehad.
Resultaat: schouderklopjes, beloftes groeiende aandacht van de politiek, maar nog steeds
geen podium voor dialoog en samenwerking. We hebben niet het idee dat we op
gelijkwaardig niveau in gesprek komen met gemeente. De gemeente heeft moeite met
bewonersparticipatie op strategisch niveau, de vruchtbare samenwerking blijft uit. Voor ons
is dit niet genoeg.
Wat nu?
Sinds maart is er een mogelijkheid om zelf een onderwerp op de agenda van de
gemeenteraad plaatsen. Het Burgerinitiatief . In geval van een stadsbreed belang moeten we
1000 handtekeningen verzamelen. De onderwerpen waar wij ons druk over maken is ons
inziens een stadsbreed probleem en wij stellen voor middels een burgerintiatief om het totale
pakket aan grote project te heroverwegen. Het integrale structuurplan.
De tekst en het voorstel worden met grote inbreng van uit de zaal in een mooie open

discussie breed uitgemeten. Er zijn ideeën geopperd. De belangrijkste conclusie is: probeer
dit op wijkniveau te doen. Grijp de ideeën aan waar we als wijk last van hebben.

8. De rondvraag
De buurtvergadering sluit formeel af er zijn geen punten voor de rondvraag. Na afloop wordt
er nog even van de mogelijkheid gebruik gemaakt om nog 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. Alles wordt gepubliceerd in de
buurtkrant en op de website.

