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ALGEMENE BEWONERSVERGADERING
Bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh

13 maart 2018 - Notulen
Aanwezig: (presentielijst getekend) Janny de Waard, Dirk Boddeüs, Berdjan Klatter, Toon Garritse, Rineke
Boonstra, Maria Hintzbergen, Els Smeenk, Aleida Kremer-Bakker, Yvonne ter Braak, Harmke J,
Baas, Liesbeth Visser, Duco Fennema, Hennie Duteweerd, Anneke Venema, Eduardo
Mentegazzi, Peter van Rees, Adrie Fremouw, Erwin Eissing, Johan Ruiter, Ellie Fennekes, Martha
van der Wal, Ton Bot, M. Heerebout, H.P. Boomsma, Ellie Balkema, Claudia v.d. Wal, Mirjam van
Dalen.
Bestuur: Kees Visser, Ellen Bos, Niels de Kok, Dominic Smith, Marjan Boonstra
Gasten: Minette Koornstra, Lisette Veenstra

________________________________________________________________
1.

Opening en welkomstwoord door voorzitter BHS
Na ontvangst met koffie, thee en koek opent Kees Visser (voorzitter BHS) om 20:05 uur de Algemene
Bewoners Vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2.

Voorstelrondje bestuur
Het huidig zittende bestuur van de BHS wordt aan de aanwezigen voorgesteld. Kees Visser (voorzitter),
Ellen Bos (penningmeester), Niels de Kok (secretaris), Dominic Smith en Marjan Boonstra (beiden
aspirant lid).

3.

Vaststellen notulen ABV 9 maart 2017
De notulen van de vorige ABV in 2017 moeten formeel door de ABV worden goedgekeurd.
Eerst worden de nog openstaande vragen uit de rondvraag van de ABV in 2017 door Kees besproken:
- OV in de wijk: de dienstregeling van lijn 65 die door onze wijk gaat is in december 2017
uitgebreid naar elk half uur tussen 06:00 uur ’s ochtend en 19:00 uur ’s avonds in beide
richtingen.
- De populieren op de Hunzedijk: De gemeente heeft een onderzoek uitgevoerd naar zowel de
populieren op de Hunzedijk als die op de Hunzeboord. Gebleken is dat de bomen op de
Hunzeboord in een slechtere conditie zijn. Dit betekent dat deze eerst aanpakt gaan worden.
De populieren op de Hunzedijk zullen langer blijven staan.
Naar aanleiding hiervan vraag Johan de Ruiter of de sloten op de Hunzedijk worden
samengevoegd, in de plannen met betrekking tot herstel van de oude Hunzeloop. Kees geeft
aan dat het Groninger Landschap hier plannen voor heeft. Het bestuur van de BHS heeft
binnenkort een afspraak met het Groninger Landschap om de stand van zaken te bespreken.
- Op pagina 4 van de notulen staan de belangrijkste punten die tijdens de ABV van 2017, bij de
ideeënmuur naar voren kwamen:
o De voormalige Tuinland-parkeerterrein: Hiermee heeft het bestuur niets gedaan. Een
wijkbewoner heeft contact gezocht met de eigenaar van de grond, Jorcom, vanwege
overlast op het terrein. Stand van zaken is op dit moment niet bekend.
o Sociale Cohesie: in het wijkblad is een oproep gedaan aan de oudere wijkbewoner voor
het organiseren van een bijeenkomst waar we van gedachten wilden wisselen over
specifieke behoeften of wensen. Het doel hiervan was om, eventueel in samenwerking
met o.a. het WIJ-team Beijum, de sociale cohesie onder de ouderen te bevorderen.
Helaas is er geen reactie gekomen op de oproep. Janny de Waard kwam tijdens de
nieuwjaarsreceptie met het idee om een ‘open huiskamer’ te gaan organiseren. Eén
keer per maand stelt hierbij iemand zijn/haar huiskamer open om tussen 10 en 12 uur
een gezellig samen zijn te creëren. Koffie drinken, ervaringen uitwisselen en gewoon
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gezellig samenzijn met je buurtbewoners. In juni zal de eerste open huiskamer zijn.
Meer informatie volgt in het volgende wijkblad.
Collectieve energievoorzieningen in de wijk: Dit punt heeft het bestuur in 2017 niet
opgepakt. Er komen echter meer en meer huizen in onze wijken met zonnepanelen.
Ook heeft de gemeente bewoners van de stad uitgenodigd om initiatieven te
ondernemen met collectieve energievormen.
Meer tuinen, meer bloemen en spannender openbaar groen: het bestuur heeft zich in
het afgelopen jaar veel met groen in de wijk bezig gehouden. Bij de gemeente is
navraag gedaan naar de mogelijkheid om meer wilde bloemen te verkrijgen op
openbaar groen. De gemeente ziet hierin geen bezwaar, maar gaat dit niet
onderhouden. Dat betekent ook dat er niet van het maaischema wordt afgeweken door
de Gemeente. Groen in de wijk komt straks bij de ideeën muur van dit jaar nog terug.
Openbaar vervoer en bussluis: Eerder is al gesproken over de tegenomen frequentie
van de ritten van buslijn 65. De bussluis blijft in de belangstelling staan. Voor de politie
heeft de bussluis geen prioriteit.
Interactieve en gebruiksvriendelijke website. Onlangs is de nieuwe website van de BHS
online gegaan. We hebben twee bewoners, Guido van der Leest en Rudy Timmerman,
uit de wijk bereid gevonden deze site te maken en te beheren. Het bestuur is erg
tevreden met de nieuwe site.

Kees vraagt per pagina of er op- en/of aanmerkingen zijn op de notulen. Vanuit de aanwezigen komen
geen vragen en opmerkingen meer. Daarmee worden de notulen van de ABV 2017 per acclamatie
goedgekeurd.
4.

Jaarverslag secretariaat 2017
Niels de Kok van de BHS presenteert het jaarverslag over 2017. Hij gaat kort in op de algemene
activiteiten van het bestuur van de BHS:
- Maandelijks vergaderen
- Het probeert contact te leggen en overleg te voeren met relevante instellingen en personen in het
belang van de wijk.
- Op de hoogte blijven van diverse relevante issues belangrijk voor de wijk, zoals de Gerrit Krolbrug,
Oosterhamriktracé en de geluidssituatie aan de Van Eyckstraat
- Contact onderhouden met de gebiedsmanager Oost
De hoogtepunten die in het jaarverslag genoemd worden zijn: verkeer, sociale cohesie, de Van
Eyckstraat, groen in de Wijk, nieuwe BHS-website, plaatsing AED in de wijk.
In de Van Eyckstraat ervaren de bewoners geluidsoverlast van de ringweg en de Groningerweg. De BHS
heeft hierover meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente en de provincie. Er is een voorstel van
de provincie gekomen om een geluidswal te plaatsen tussen het Boterdiep en de Groningerweg. Dit
voorstel is weer ingetrokken omdat niet alle bewoners het hiermee eens lijken te zijn. We hebben de
provincie om opheldering gevraagd.
Bij ‘groen in de wijk’ is te melden dat er regelmatig contact is met de gemeente over de conditie van
de wandelpaden in de wijk, groenonderhoud, de onlangs geplaatste blikvangers enz.
Dankzij een mooi initiatief van een paar medewijkbewoners is er bij de tandarts aan de Grandpré
Molièreweg eind vorig jaar een AED geplaatst. De eerste AED in onze wijk die buiten hangt. Ook bij de
tennisvereniging is de AED inmiddels naar buiten verplaatst.
Vanuit de zaal zijn verder geen vragen en opmerkingen over het jaarverslag.

5.

Financiën - Jaarverslag penningmeester en verslag kascommissie/ Jaarrekening en vaststellen
begroting
Ellen Bos was in 2017 de penningmeester van de BHS. Zij geeft een toelichting bij de financiële
stukken. De inkomsten van de BHS bestaan uit de jaarlijkse subsidie die de gemeente per inwoner van
de wijk geeft en daarnaast de inkomsten uit de advertenties in het wijkblad. In de rechterkolom van de
resultatenrekening staan de uitgaven. De grootste uitgaven hebben betrekking op de communicatie,
met name het wijkblad. In 2017 heeft het Hunze Oranje Comité geen bijdrage gevraagd gekregen
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omdat het feest niet door is gegaan. Ook de vrijwilligers BBQ heeft niet plaatsgevonden. Voor de
vrijwilligers is in januari een buffet georganiseerd. Het geld hiervan zal dus volgend jaar op de
resultatenrekening komen. Er is een positief resultaat geboekt van
€ 1.853. Op de balans 2017 is te zien dat het kapitaal iets gegroeid is in het afgelopen jaar.
Tot slot wordt de begroting 2018 besproken. Er wordt een opmerking gemaakt over vermindering van
de kosten voor de Hunzeborgh. Deze zijn in overleg met de Hunzeborgh naar beneden gegaan.
Gevraagd wordt hoeveel geld er op de spaarrekening staat van de BHS. Ellen geeft aan dat er op dit
moment een saldo van € 6500 is.
Op een vraag uit de zaal antwoordt Ellen als volgt. Twee jaar gelden heeft het bestuur besloten de
uitgaven omlaag te brengen. In dat kader is de bijdrage aan het Hunze Oranje Comité teruggebracht
van € 1000 naar € 750 en is de bestuurs- en vrijwilligersvergoeding verlaagd.
De financiële stukken zijn ook dit jaar weer gecontroleerd door de kascommissie. Deze commissie
bestond dit jaar uit Els Smeenk en Martha van de Wal. De financiële stukken konden de volledige
goedkeuring van de kascommissie wegdragen. De kascommissie stelt voor het bestuur décharge te
verlenen. Kees Visser bedankt de commissie voor hun bijdrage.
6.

Aftreden en bedanken bestuurslid Ellen Bos en Niels de Kok
In 2017 zijn er wat wijzigingen geweest in het bestuur. Paul Borggreve heeft als secretaris afscheid
genomen omdat hij is verhuisd, waarna Niels de Kok het secretariaat heeft overgenomen. Ellen Bos
heeft na het vertrek van Chris Kunst in 2017 na de ABV de taken van de penningmeester op zich
genomen. Echter, ook Ellen Bos is onlangs verhuisd en maakt na vanavond geen deel meer uit van het
bestuur. Niels de Kok heeft aangegeven dat hij het bestuurswerk niet meer kan combineren met zijn
drukke baan. Kees vraagt Ellen en Niels naar voren om hen hartelijk te bedanken voor hun waardevolle
bijdrage in de afgelopen jaren.
Sinds de vorige ABV zijn Dominic Smith en Marjan Boonstra als aspirant bestuursleden toegetreden.
Kees geeft aan dat zijn bestuurstermijn officieel ook is afgelopen. Echter, als hij ook zou stoppen zou er
geen bestuur meer zijn. Derhalve stelt ook Kees zich herkiesbaar. Per acclamatie wordt het nieuwe
bestuur benoemd. Er wordt aandacht gevraagd voor het feit dat er nog ruimte is voor meerdere
bestuursleden. Drie bestuursleden is wat mager en ‘kwetsbaar’ en de hoop wordt dan ook
uitgesproken dat er zich nog 1 of 2 vrijwilligers zullen melden. Wie hiervoor interesse heeft kan altijd
even contact opnemen via bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl.

7.

Rondvraag
Met de rondvraag wordt het formele deel van deze avond afgesloten.
Maria Hintzbergen vraag waarom er gesproken wordt over ABV in plaats van ALV. Kees legt uit dat
hiervoor geen specifieke reden is. Statutair gezien is de BHS een vereniging. Alle bewoners zijn
automatisch lid. Dit laatste is mogelijk omdat er geen contributie wordt gevraagd voor lidmaatschap.
Johan de Ruiter vraagt of het geen goed idee zou zijn om dit toch in te voeren. Er zou dan wellicht,
door een ruimer budget, meer georganiseerd kunnen worden. Kees geeft aan dat er de laatste jaren
geen aanvragen om een bijdrage blijven liggen door een gebrek aan geld. Verder is het voeren van een
ledenadministratie erg veel werk. In de statuten van de vereniging is daarnaast opgenomen dat er
geen contributie voor lidmaatschap wordt geheven. Kees geeft aan dat het bestuur altijd open staat
voor mooie initiatieven die vanuit de wijk komen met betrekking tot het organiseren van activiteiten
die de wijk ten goede komen. Het bestuur van de BHS wil waar mogelijk altijd financieel ondersteunen.
Er wordt opgemerkt dat de vereniging financieel gezond is. Wordt er rekening mee gehouden dat de
gemeente wellicht de subsidie kan stopzetten? Kees geeft aan dat hiervan al vaker sprake is geweest,
maar dat er nog geen tekenen zijn dat de gemeente de subsidies gaat beëindigen. Het bestuur ziet
geen reden om de huidige werkwijze te veranderen.
Vraag: in de jaarstukken staat dat er veel geld gaat naar communicatie, namelijk naar het wijkblad. Het
verzamelen van alle emailadressen van iedereen en het per mail versturen van het wijkblad zou een
enorm voordeel kunnen opleveren. Kees geeft aan dat het papieren wijkblad nog steeds zeer op prijs
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wordt gesteld. Verzending per mail is kwetsbaar omdat mailadressen soms veranderen en het is ook
vluchtig. Ook op dit vlak zou overigens een adressenadministratie gevoerd moeten worden. Het
bestuur is vooralsnog niet van plan te stoppen met het uitgeven van een papieren wijkblad.
Er wordt gevraagd of er vanuit de BHS aandacht is voor de verkeerssituatie langs de woonschepen. Op
de enige toegangsweg naar Van Starkenborgh doen zich vaak gevaarlijke situaties voor vanwege de
geparkeerde auto’s langs de woonschepen. De auto’s staan vaak tot bijna in de bocht en dit
belemmert het zicht op de weg/bocht. Kees geeft aan dat het probleem bekend is bij het bestuur en
dat ook de woonbootbewoners ergens moeten parkeren. Het bestuur zal dit met de gemeente
bespreken.
Een bewoner uit de wijk Van Starkenborgh geeft aan dat hij regelmatig overlast ervaart van de
schepen die aanleggen in het Van Starkenborghkanaal. Een constant geluid van generatoren wordt als
hinderlijk ervaren. Kees geeft aan dat deze klacht al eerder is geuit. Het lijkt dat afgemeerde
vrachtschepen langs de kade aan het Van Starkenborghkanaal de bron van dit geluid zijn. Daar valt niet
veel aan te doen.
8.

Sluiting ABV
Om 20:55 uur wordt het eerste gedeelte van de ABV gesloten en staat de koffie met Groninger koek
klaar.
Om 21.15 uur wordt het programma vervolgt.

9.

Voorstellen Minetta Koornstra, gebiedsmanager oost
Keest stelt Minetta Koornstra voor. Minetta is in januari 2018 Ruud van Erp opgevolgd als
gebiedsmanager oost. Minetta vertelt kort wat haar werk als Gebiedsmanager inhoudt. Haar werk
heeft betrekking op het Oostelijk stadsdeel. Het is een groot gebied bestaande uit Beijum,
Ulgersmaborg, Lewenborg, de brugdorpen, Meerstad, De Hunze en Van Starkenborgh. Ze is de schakel
tussen het gemeentehuis en de organisaties en bewoners in het oostelijk stadsdeel. Er wordt vanuit de
gemeente gebiedsgericht gewerkt. Zo heeft ieder stadsdeel ook een eigen wijkwethouder. Voor onze
wijk is dat Mattias Gijsbertsen. Er is een flexibel budget beschikbaar waar bijvoorbeeld de AED van
betaald is die onlangs in de wijk is geplaatst. Er is een gebiedsprogramma waarin aandacht voor
herinrichting, sociale problematiek, overlast etc. Communicatie gaat rechtstreeks of in sommige
gevallen via de bewonersorganisatie.
Kees bedankt Minetta voor haar aanwezigheid met bloemen en een Groninger koek.

10. Presentatie WIJ-team Beijum. Wat betekent het WIJ-team voor onze wijk?
Lisette Veenstra van het WIJ-team wordt welkom geheten en licht toe wat het WIJ-team doet. WIJ
Beijum is een team van beroepskrachten en vrijwilligers met allerlei verschillende achtergronden, zoals
jeugdwerk, ouderenzorg, buurtwerk, hulpverlening en/of gezinsondersteuning.
Men is op de hoogte van wat er speelt in de wijk en kan hierdoor ook direct inspelen op wensen en
behoeften. Daarnaast kun je er altijd binnenlopen voor een praatje en een kop koffie.
Lisette vraagt de aanwezigen hoe men hier de wijk ervaart. Zijn er problemen waarbij het WIJ-team
zou kunnen ondersteunen? Hier komt niet direct een reactie op. Lisette noemt als voorbeeld dat er
straatcoaches bij het WIJ-team werken. Als er overlast wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld jongeren
in de wijk, kun je dit melden en dan gaan straatcoaches met hen in gesprek. Ook voor diverse sociale
aangelegenheden kun je bij het WIJ-team terecht. Er worden koffie ochtenden georganiseerd, er
kunnen klusjes in huis gedaan worden, meegewerkt aan veiligheid en leefbaarheid in de wijk (zwerfvuil
opruimen).
Er wordt naar aanleiding hiervan kort gesproken over problemen met stoepen in de wijk. Deze zijn op
veel plaatsen smal en soms slecht begaanbaar. Daarnaast staan er ook vaak auto’s geparkeerd. Dit is
iets wat de gebiedsmanager wellicht mee kan nemen.
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Ook wordt er gesproken over veiligheid in de buurt, de straatverlichting, dealers bij het
Wesselgansfortcollege en de Gerrit Krolbrug. Dit zijn ook zaken die bekend zijn bij de wijkagent.
Ook Lisette wordt hartelijk bedankt (met bloemen en Groninger koek) voor haar aanwezigheid en
toelichting op de activiteiten van het WIJ team.
11. Ideeënmuur 2.0
Omdat de ideeënmuur tijdens de vorige ABV succesvol was staat er opnieuw een ideeënmuur op het
programma, met het thema ‘groen in de wijk’.
In twee groepen worden ideeën gedeeld om de wijk groener, spannender, mooier te maken. Daarbij
wordt door het bestuur van de BHS gevraagd of met ook wil nadenken over hoe deze ideeën uit te
voeren zijn en door wie.
Van iedere groep worden de ideeën genoteerd op de ideeën muur.
Dit zag er als volgt uit:
Groep 1:
- Voorlichting daktuinen
- Meer bloembakken
- Meer borstelen straten
- Bermen meer wilde planten zaaien
- Mussenflats
Groep 2:
- Boomspiegel beplanten met wilde bloemen
- Zwerfvuil opruimactie (landelijke dag/wijkdag)
- Handhaving van de ecologische zone
- Groene voortuinen (operatie steenbreek)
- Brandgang onderhoud
- Daktuinen – informatieverstrekking subsidie
Er was geen tijd meer om met elkaar te praten over hoe deze ideeën uit te voeren zijn. Het bestuur
geeft aan dat over de resultaten een artikel in het wijkblad komt. Het bestuur roept geïnteresseerden
op om zich aan te melden voor de Groencommissie. De Groencommissie kan in het komende jaar
enkele van de ideeën uitwerken.
12. Sluiting
Kees sluit het tweede gedeelte van de ABV en dankt iedereen hartelijk voor zijn/haar aanwezigheid.
Men wordt tevens uitgenodigd om te blijven communiceren met het bestuur zodat die op de hoogte
blijft van wat er speelt. Men is ook altijd welkom om een bestuursvergadering bij te wonen.

CONCEPT

___________________________________________________________________________________________________________
ABV2018 - BHS bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl
www.dehunzevanstarkenborgh.nl

