Verslag Buurtvergadering De Rivierenbuurt 25 oktober 2011
Locatie: Puddingfabriek, Viaductstraat 3/A, Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig 32 buurtbewoners en 7 Bestuursleden
Voorzitter: Gea Koeling
Notulist: Ineke Buist
Gastsprekers: Auke de Vries (Patrimonium) Kees Bos en Martin Tillema (Buurtagenten)
1. Opening
Gea opent de buurtvergadering van De Rivierenbuurt om 19.58 uur.
2. Agenda
We hebben vanavond een aantal gastsprekers. Voor de pauze de heer de Vries van
Patrimonium. De buurtagent, Kees Bos, komt langs en zal zijn opvolger introduceren.
3. Wat hebben we de vorige keer besproken
Het verslag van de vorige Buurtvergadering (15 maart 2011) wordt doorgenomen aan de hand
van de publicatie in de buurtkrant. Er zijn geen opmerkingen en daarmee is het verslag
vastgesteld.
4. Aftreden bestuurslid.
Gerben van der Worp gaat, wegens verhuizing naar buiten de stad, het bestuur verlaten.
Gerben heeft ruim een jaar de buurtvereniging, met heel veel inzet, vertegenwoordigd. We zijn
vanwege het vertrek van Gerben druk op zoek naar een nieuwe eindredacteur voor de
Buurtkrant. Gerben van harte bedankt voor wat je gedaan hebt voor de buurtvereniging!
Ontwikkelingen Talmahuis (gastspreker Auke de Vries)

Auke de Vries is de opvolger van Jan van der Heide en daarmee de nieuwe directeur bestuurder
van Patrimonium. Iedereen ontvangt een uitnodiging voor een informatieve bijeenkomst op 8
november a.s. Deze uitnodiging zal ook huis aan huis in de buurt worden verspreid. De avond
worden we voorgelicht over de ontwikkelingen in het Talmahuis. Alle betrokken partijen,
waaronder de stadsdeelcoördinatie en de buurtagent, zijn ook uitgenodigd.
Wat gaat de nieuwe invulling van het Talmahuis worden? Zinn heeft het Talmahuis verlaten. Het
doel is om Huize Talma te behouden voor de toekomst en niet te verkopen. Dat zou ook niet
goed zijn voor het hart van de buurt. Ze willen hier de ambulante zorg voor ouderen in de wijk
behouden. De fysiotherapeut zal in het Talmahuis gevestigd blijven. De andere huurder, Lentis,
gaat de 1e , 2e , en 3e verdieping bewonen en informeert ons daar op 8 november ook over.
5. De financiële huishouding van de Buurtvereniging.
Erna vertelt over de begroting van 2012. De leden hebben deze per email voorafgaand aan de
vergadering ontvangen, de aanwezigen ontvangen deze tijdens de vergadering.
Het grote vraagteken voor 2012 is hoe de subsidies van de gemeente er uit zullen gaan zien. Dit
geldt voor zowel de basissubsidie, waar afgelopen jaar al flink op is ingeleverd, als de subsidie
voor het Buurtfeest.
Ook de advertentie inkomsten houden we aan de voorzichtige kant. In 2010 hebben we onze
reserves aangesproken. We verwachten in 2011 iets over te houden.
Buurtfeest
Mocht de subsidie voor het buurtfeest er anders uit gaan zien, dan zal er noodzakelijkerwijs een
andere invulling worden gegeven aan het buurtfeest.
Het buffet is bijvoorbeeld een grote kostenpost op het buurtfeest. De voorzitter vraagt of een
eigen bijdrage aan het buffet bezwaren zal opleveren. De reacties uit de zaal zijn verdeeld.
Rond het buffet zijn er heel veel mensen op het buurtfeest. Als er een eigen bijdrage komt zal dit
effect hebben op de opkomst. Er wordt door een aanwezige een pleidooi gehouden voor het
behoud van het kosteloos buffet op het buurtfeest juist omdat het een sociaal buurt gebeuren is.
Er komt een vraag of het mogelijk is om te schuiven met het budget voor de bands. We hebben
goede bands in de regio. Antwoord: er is dit jaar al flink geschoven met het budget en dit blijft

een aandachtspunt.
Een aantal posten op de begroting van het buurtfeest zullen we nog eens nader bezien en
wellicht zijn er nog andere voorstellen. We houden er rekening mee dat het bedrag lager kan
worden. We proberen zoveel mogelijk wijkbewoners er bij te betrekken en alternatieven te
bespreken indien dit budgettair noodzakelijk is.
De begroting is hiermee vastgesteld. De voorlopige begroting is al naar de gemeente verstuurd.
De definitieve begroting volgt na goedkeuring van de aanwezigen.
We hoppen naar punt 7! De Buurtagent is er nog niet….

6. Ontwikkelingen in de buurt
Geert Hovingh, stedenbouwkundige en bestuurslid van de buurtvereniging praat ons bij over de
ontwikkelingen deze zomer met betrekking tot het gebied van het Station en De Zuidelijke
Ringweg. Wat zijn de ontwikkelingen en de gevolgen voor onze buurt.
Tijdens de vorige buurtvergadering heeft Geert uitgelegd wat de plannen zijn voor het SG en de
ZRW en de komst van de Tram. Dit laatste zal niet direct in onze buurt zal spelen maar indirect
wel gevolgen hebben voor onze buurt.
De Zuidelijke Ringweg
De plannen voor de ZRW hebben we de vorige keer gezien. De Buurtvereniging doet niet mee
in de inspraak omdat de uitgangspunten die worden gehanteerd, niet de onze zijn.
Geert presenteert de plannen met levendige voorbeelden en schetst hoe de situatie is en zal
worden. De gevolgen van verschillende bypasses door de wijk en de overlap richting
Stationsgebied.
Geert heeft met een aantal mensen uit de buurt bij elkaar gezeten en alternatieve plannen
bedacht. Deze worden gepresenteerd. Een alternatief voorstel om de gemeente te wijzen op
hun verantwoordelijkheden.

Het Stationsgebied
Een project waar zo’n 600 miljoen in omgaat. Met de tram aan de noordkant van het Station, en
alle bussen aan de andere kant van het Station.
Een aantal mensen in de stad is gevraagd wat ze er van vinden. Het idee wat hier uit voort is
gekomen is om reizigers, bezoekers van de stad te laten aankomen op een leeg verkeersplein.
De bussen moeten daarom naar de Zuidkant worden verplaatst. Dit zal grote gevolgen hebben
voor de Rivierenbuurt!
Afgelopen zomer hebben Geert en Marcel voorafgaand aan de Raadsvergadering alle politieke
partijen gesproken. RTV noord en DVHN zijn ingeschakeld om de kritiekpunten over de
projectgroepen aan de orde te stellen. De betreffende Raadsvergadering voorafgaand aan het
zomerreces was een matte vertoning. De Gemeenteraad wist niet waar ze opdracht voor heeft
gegeven.
Een onderdeel van het plan is het verlagen van het Emmaviaduct. Dit heeft grote gevolgen voor
de toegankelijkheid van de wijk. Daarom hebben we een alternatief plan bedacht, waarin het
Emmaviaduct verhoogd kan blijven.
Er worden vragen gesteld over de plannen van de gemeente en het alternatieve plan.
Vanuit de zaal volgt een oproep van Henk:
Henk brengt de wijze waarop omgesprongen wordt met de belangen van de mensen in het blok
wat gesloopt moet gaan worden onder de aandacht.
De plannen zoals die er nu liggen zijn gelekt en dit heeft grote gevolgen voor de huidige
bewoners en eigenaren. 9 oktober 2011 is er een uitzending van Brandpunt geweest waarin
deze situatie ook werd geschetst. Eigenaren zitten gegijzeld in hun eigen pand. Het pand is nu
al slecht verkoopbaar door de gemeentelijke plannen, terwijl de uitvoering van de plannen nog
jaren op zich laat wachten. Dat is een groot probleem voor de mensen die er nu zitten.
Sia geeft aan dat er meer mensen zijn die met deze problematiek zitten. Een oproep volgt om

Parkweg bewoners van de betreffende panden te spreken. Oproep om meer mensen te
verzamelen.
Gegijzeld en Vermorzeld! Bewoners van Groningen denken mee! Dat is ons nieuwe motto.
Via de klankbordgroep gaan we lijntjes uitzetten en ook gebruik maken van de politieke lijntjes.
Er volgen nog enkele vragen over de overstapbewegingen van Noord naar Zuid. Mensen die
mee willen denken kunnen zich melden bij Geert of een van de andere bestuursleden.
De Vechtstraat
Erna Veldman praat ons bij over de herinrichting van de Vechtstraat. De inspraakavond voor de
zomer is niet gelukt. Vlak voor de vakantie hebben bewoners nog steeds niets gehoord. Op dit
moment is er niet heel veel te vertellen. Zodra er meer info is zullen we dat laten weten.
Gastspreker Kees Bos Buurtagent.
Kees vertelt kort wat de highlights in de buurt zijn geweest de afgelopen periode.
Afgelopen maand is er een overval in de wijk geweest. Quick ‘n Tasty is overvallen aan de
Vechtstraat. Er heeft uitvoerig buurtonderzoek plaats gevonden. De mensen die nog niet hebben
gereageerd, worden gevraagd dit alsnog te doen. Ook als u niets gezien heeft, graag reageren.
Het personeel is bedreigd d.m.v. een stroom stoot wapen door 2 gemaskerde mannen. De
daders zijn rond de 20 -22 jaar en richting Merwedestraat gevlucht. Weet u iets laat het dan
weten! .
De Rivierenbuurt is een van de rustiger wijken van de stad. Relatief weinig inbraken en auto
inbraken. Op dit moment is er wel sprake van overlast van het her bestraten van de Rivierenhof.
Er zijn buurtbewoners die geklaagd hebben over auto’s die geparkeerd zijn op verkeerde
plekken. Het wordt niet toegestaan, maar er wordt niet heel veel bekeurd. Hinderlijke en
gevaarlijke situaties zullen worden beboet.
Fietsen in de wijk. Het Stationsgebied blijft druk en breidt zich uit naar de Achterweg. Met name
in het weekend is het hier erg druk. Er worden 500 extra rekken geplaatst. Het fietsbalkon is
gebouwd voor 5000 fietsen en er stonden afgelopen weekend 10.000 fietsen.
Er zijn meldingen van overlast uit de oude glasfabriek door krakers. KPN is eigenaar van oude

Glasfabriek. Oproep om overlast te melden! Dit kan bij Jannie Woldman of via de politie via de
site.
Kees Bos heeft een nieuwe functie buiten de stad gekregen. Per 1 januari neemt Martin Tillema
de zaak over. Martin is op dit moment wijkagent in Leek. Martin is persvoorlichter bij de Politie
geweest en stelt zich voor. Als er zaken zijn schiet hem aan. De nieuwe buurtagent is ook op
Twitter actief @Martin_Tillema .
7. Straatvertegenwoordiging en Lidmaatschap
Als buurtvereniging moeten we geregistreerde leden hebben. Aanmelden kan via de website, via
het aanmeldingsformulier in de buurtkrant of tijdens de vergadering.
Het lidmaatschap kent enkele voordelen voor de leden en voor het bestuur. Door een
ledenadministratie is het mogelijk om tussendoor leden te kunnen raadplegen. Voor deze
vergadering hebben de leden bijvoorbeeld de begroting voorafgaand ontvangen. Ook bij de
wijzigingen over het buurtfeest hebben we de leden kunnen berichten via de mail.
Naast het lidmaatschap hebben we de straatvertegenwoordiging. Straatvertegenwoordigers
kunnen ingezet worden voor specifieke zaken die spelen in hun straat. Bijvoorbeeld de
herinrichting van een straat. Ook kunnen specialismen van Straatvertegenwoordigers en leden
ingezet worden bij ontwikkelingen in de buurt.
Als u iets wilt doen kunt u dit aangeven. We hebben inmiddels 35 straatvertegenwoordigers
waarvan veel woonachtig aan de Parkweg en de Vechtstraat. We zoeken met name mensen in
de Davidsstraat, De Fongersplaats, Viaductstraat, Hereweg, Geulstraat, Barestraat,
Merwedestraat, Rivierenhof, Lekstraat, Lauwersstraat, Maaslaan, Hoornsediep en de
Aduarderstraat.
Spontaan melden een meneer uit de Maaslaan en vanuit de Fongersplaats zich aan!
8. De rondvraag
In de rondvraag wordt een vraag gesteld over de Herebrug. Er is geen vrachtverkeer mogelijk
over de Herebrug en daardoor erg veel zwaar verkeer door de Rabenhauptstraat. Wat is de
stand van zaken over de verbetering van de Herebrug. Hier is nog geen antwoord op te geven.

De buurtvergadering sluit en er wordt nog van de mogelijkheid gebruik gemaakt om nog even na
te praten onder het genot van een drankje en een nootje.

