Datum:
Locatie:

18 oktober 2010 20:00 uur
Talmahuis, Merwedestraat 54

Aanwezig:

Gea Koeling, Erna Veldman, Bram Sandbergen, Gonnie Zuidema, Geert Hovingh,
ca 30 leden.

Afwezig:
Voorzitter:
Notulist:

Geert Hovingh
Gea Koeling
Ronald Bock

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:02 met wederom een korte voorstelronde van het
bestuur.
Vaststellen agenda
Mededelingen
Gea kondigt het vertrek van Bram en Gonnie aan.
Bram neemt als eerste het woord en legt uit waarom hij gaat stoppen. Dit heeft te maken met
zijn nieuwe baan.
Gonnie krijgt het te druk met haar opleiding. Ze begint aan de masterfase van haar studie en
heeft zodoende niet voldoende tijd meer.
Beiden blijven wel helpen waar mogelijk.
Gea kondigt aan dat er op dit moment 3 nieuwe kandidaten zijn waarmee het bestuur op dit
moment in gesprek is. Eén daarvan zal de functie van secretaris vervullen.
Notulen van de vorige vergadering
Er zijn geen vragen/ opmerkingen ten behoeve van de notulen. Deze worden vastgesteld.
Sociaal Buurtbeheer
Jerry Messelina (projectleider) neemt het woord om uitleg te geven over het sociaal buurtbeheer
in Groningen. Hij legt uit wat de werkzaamheden van onze buurtconciërge zijn en hoe men in
contact met hem kan komen.
De financiële boekhouding
Erna, onze penningmeester, neemt het woord. Ze geeft een toelichting op de begroting 2011 (zie
begroting 2011). Er zijn geen vragen/ opmerkingen aan de kant van de aanwezige leden. De
begroting wordt vastgesteld
Er worden nog kascontroleurs gezocht. Er meldt zich op dit moment niemand uit de zaal aan.

Er komt een vraag over kunst in de wijk. Of hier ook een pot voor is? Gea verwijst deze vraag
naar een ander punt op de agenda (kunst in de buurt).
-

Gea brengt een onderwerp in over “waar staan we als vereniging voor?” Wat is onze visie
en missie? Ze heeft een presentatie gemaakt die ze laat zien. Een trend is de laatste tijd
dat we wat actiever in de buurt zijn.

Wat willen we als bestuur (vereniging)?:
- Meer contact met de gemeente
- Meer interactie met buren
- Integratie in verschillende lagen
- Mooie nette groene buurt
- Sterker naar Gemeente, Woningbouw etc etc
- Waakhond externe invloeden
- Bewoners stimuleren zelf meer “te doen”
- Algemeen belang behartigen
- Bestuur = representatie van de verschillende lagen (doel)

De vraag aan de aanwezige leden luidt of zij hierop aanvullingen hebben en wat de aanwezigen
hiervan vinden.
Er komt een reactie: de meneer vindt het een compleet verhaal, maar meent dat we niet een te
hoge verwachting moeten hebben van mensen uit de buurt.
Iemand anders (Karen Alonso) geeft juist aan de het juist heel makkelijk is om het aan anderen
over te laten.
(er ontstaat een soort van discussie)
Erna geeft als voorbeeld de straatborrel die zij zonder al te veel moeite hebben georganiseerd (in
het kader van de nationale burendag). Dit werd een groot succes.
Gea noemt het idee om in iedere straat in de wijk een contactpersoon te hebben die voor
praktische zaken paraat staat op het moment dat het nodig is. Bijvoorbeeld voor de verspreiding
van de buurtkrantjes. Dit idee wordt ondersteund door de aanwezigen.
Dit alles wordt gegoten tot 1 zin (1 visie):

De buurtvereniging behartigt de gezamenlijk belangen van de bewoners van de
Rivierenbuurt voor een aantrekkelijke leefomgeving met aandacht voor elkaar.
Gea nodigt de aanwezigen uit zich bij Erna aan te melden voor de taak als “contactpersoon in de
straat”.
De buurtagent aan het woord
Rob Bruins stelt zicht voor als nieuwe wijkagent. Hij werkt 18 jaar bij de politie en zal tot
halverwege volgend jaar Kees Bos vervangen.
Inbraken parkeerautomaten is op dit moment bij de politie een hot item.
Verder is er overlast van dak en thuislozen (junks) die op bepaalde plaatsen (bijv. de Achterweg)
in de buurt rondhangen.

Er komt een vraag uit de zaal: “is de buurtagent altijd in de buurt aanwezig?”
Antwoord van Rob: “nee, helaas niet, maar hij is wel voortdurend up to date van het reilen en
zeilen in de buurt”.
Vraag uit de zaal: is uw taak pro-actief of juist reactief?
Antwoord van Rob: “vaak komt er eerst een melding en daar wordt op gereageerd”.
Bent u rechtstreeks te benaderen?
Antwoord van Rob: “overdag via het algemene nummer wel”.
=PAUZE=
Ontwikkelingen in en rond De Rivierenbuurt
> Morgen overleg:
- Erna samen met Dolf gesprek met Harry de Lemarre (beheer)
- Gea en Erna gaan met Peter de Wolf (stadsdeelcoördinator) gesprek:
 Herinrichting Rabenhaupt misschien in combinatie met de Parkweg.
 Talmahuis; wat gaat er gebeuren met dit gebouw?
 Het Klooster; staat te koop. (Ebel Glastra maakt van de gelegenheid
gebruik om zijn wens te uiten om net als vrouger de bellen van het
Klooster weer te laten klingelen)
> Kunst in de buurt: we zijn op zoek naar iemand die wil schrijven over kunt in de buurt.
> Zuidelijk Ringweg: het verhaal van Geert wordt samengevat. Hij is zelf vandaag niet aanwezig
en zal hier in het aankomende buurtkrantje verslag doen.
Er komt een vraag uit de zaal: is het standpunt van het bestuur gelijk gebleven?
Er is een voorkeursvariant (de bak met hier en daar een deksel), maar er is tot op heden weinig
nieuws waarbij de buurtvereniging betrokken is. Op dit moment zijn de meetpunten (uitstoot
etc.) onderwerp van gesprek.
> Stationsgebied: vergadering donderdagmiddag. Daar worden 3 modellen gepresenteerd. De
inbreng van bewoners van De Rivierenbuurt is van harte welkom.
> Vechtstraat: projectleider is er. Hij is uitgenodigd om morgen aanwezig te zijn bij het gesprek
met Peter de Wolf.
> Intense laagbouw: Erna heeft hierover contact gehad. Er zijn uit 30 voorstellen bij de
gemeente is tijdens de raad een <…..>
> Website komt eraan. Zeer waarschijnlijk dit jaar nog! De Banner wordt op dat moment ergens
zichtbaar opgehangen.
Activiteitenkalender
26/11 5 jarig bestaan Pudding Fabriek

11/12 Snert&Zoopie: de mensen van de Slinger verzorgen de oliebollen weer, er is een zanger
gecontracteerd, Pudding Fabriek zal zichzelf promoten
18/6

Buurtfeest 2011

30/4

Koninginnedag: evt. iets organiseren? Wie?

5/5

Bevrijdingsfeest: wie?

Rondvraag
Niemand heeft iets voor de rondvraag
Sluiting
De vergadering wordt door de voorzitter om 22:01 uur gesloten. Iedereen wordt van harte
uitgenodigd te blijven voor een hapje en een drankje.
Besluitenlijst





Alle gegevens van Buurtbeheer (buurtconciërge) standaard in het buurtkrantje
Volgende buurtkrant Rob Bruins (wijkagent)
Datum/ aankondiging buurtvergadering op omslag buurtkrant
Winkeltjes station: aandacht aan besteden in de buurtkrant

