
Ingelaste ALV Zeeheldenbuurt, 12 oktober 2017, Oud-Katholieke Kerk

Aanwezig: Kees, Oike, Jeanine, Peter, Niko, namens bestuur + 17 buurtgenoten (zie presentielijst)
Afwezig: Marian (ziek), Ruurd (verhinderd).
Ook Ronald Bats verhinderd. 

Kees trapt af. Legt uit over achtergrond en waarom we nu hier zijn voor ingelaste vergadering: we
hebben nu een model voor hoe en met wie we het bestuur voor de komende tijd gaan inrichten. We 
willen graag dit met de mensen bespreken. 
Als buurt akkoord is, dan kunnen bestuursleden formeel worden benoemd. 
Agenda vanavond:

1. Bestuursvisie
2. Bemensing bestuur
3. Werkgroepen (zie de flyer)
4. Suggesties en ideeën 

1. Bestuursvisie  

De bestuursvisie wordt door iedereen (geprint, uitgedeeld) door iedereen gelezen in unaniem 
akkoord bevonden. 
Frans: wie is verantwoordelijk in de nieuwe organisatie bestuur<>commissies?
Jeanine antwoordt: faciliterend en verbindend optreden. Samenwerken in werkgroepen.
Peter O.: bestuur als tweezijdig doorgeefluik.
Niko: uiteindelijk blijft bestuur natuurlijk aanspreekbaar op de activiteiten van de werkgroepen. 

2. Bemensing bestuur  

Van de zeven mensen die zijn aangesteld na de ALV van maart j.l. gaan Ruurd Voorneveld, Marian 
Sterenberg en Peter Oterdoom nu weer uit het bestuur. Zij blijven nauw betrokken bij de 
bewonersvereniging, zijn drijvende krachten achter werkgroepen/commissies. 
Zo bestaat het nieuwe bestuur uit Jeanine Meiners (voorzitter), Niko Winkel (secretaris), Oike 
Vlaanderen (penningmeester) en Kees Frenay (algemeen bestuurslid).
Huib Vertin (penningmeester) en Ronald Bats (secretaris) waren formeel ná de voorjaars-ALV nog 
bestuurslid. Ronald heeft het secretariaat in april aan  Niko overgedaan; Huib doet het 
penningmeesterschap nu over aan Oike. 
We nemen dus officieel afscheid van Huib, Ronald, Ruurd, Marian en Peter. 
Aan Huib en Peter wordt ten afscheid een bos bloemen uitgereikt; aan Huib ook een extra presentje 
als dank voor 5 jaar penningmeesterschap. Huib blijft verantwoordelijk voor het commercieel 
fundament (advertenties) van AHOY. 
Ronald kon niet aanwezig zijn, ook hij wordt uitgebreid bedankt voor 15 jaar secretariaat én voor al 
zijn werk in relatie tot het buurtbeheer, dat hij ook in de toekomst voor de buurt blijft doen. Kees 
zorgt dat zijn cadeau nog bij hem komt.
Ook Monique krijgt een bos bloemen voor bewezen buitenbestuurlijke diensten in het afgelopen jaar.



De vergadering spreekt vertrouwen uit in het nieuwe bestuur! 
Kees draagt stokje van tijdelijk voorzitterschap (na aftreden Klarissa in maart) over aan Jeanine. 

3. Werkgroepen  

Jeanine leidt in: als bestuur willen we vooral verbinden, enthousiasmeren en faciliteren. We willen 
zoveel mogelijk in uitvoerende sfeer overlaten aan de energie vanuit en de initiatieven van 
buurtgenoten, al dan niet verenigd in werkgroepen, tijdelijk of structureel. 
Jeanine introduceert Afsaneh Moghadam, vertegenwoordiger van WIJ. Als buurtopbouwwerker 
namens de gemeente kan zij een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de buurt, perspectief 
bieden op gebruik van middelen en ondersteuning van overheidswege. 

De volgende werkgroepen zijn al benoemd in de door verspreide flyer:

 Evenementen  : 
Voor het bestuur is Ruurd Voorneveld in deze werkgroep de linking pin. Maar met ook Jeroen
Meijer, Monique Overmeer, Mark Wiers en Rob Vellekoop heeft de evenementencommissie 
een ijzersterke bezetting.  
Dit jaar vond het vijfde jaarfeest plaats!! 
Nieuw initiatief: we zijn benaderd door de gemeenteraad om met oudjaar wat te doen! Doel: 
overlast vuurwerk terugdringen. 
>> Bij het eendenplateau bij de vijver het glas heffen met georganiseerd (klein) vuurwerk! 
>> Suggestie: zoek een ‘ambassadeur per straat’, probeer ook scholen mee te krijgen. Zo 
geven we met elkaar een impuls aan de leefbaarheid met oudjaar! 
>> Straatambassadeur: wellicht een goed idee voor ook andere situaties/thema’s?
>> Op zoek naar ambassadeurs! 
>> Kerstboom optuigen. Boom op het oog, maar er is nog een vervoerder nodig. Wie kan 
helpen hierbij? 
>> Peter stelt voor, dat we iets met folders/flyers doen.
>>>  evenementen@zeeheldenbuurt.nl

 Beheer  : Kees vertelt hoe dit al jaren vooral door Ronald Bats wordt getrokken: toezicht op 
hoe de wijk erbij ligt. En die ligt er goed bij! 
Buurtbakken: 12 rode bakken, in beheer bij iemand die er vlakbij woont. Door gemeente 
verstrekt; we moeten ze zelf leeghalen. Ronald en Marjan coördineren het. 
Jaarlijkse lentekriebels, Milieustraat; dat soort activiteiten. 
Nieuwe leidingen: commissie onderhoudt contact met de uitvoerende organisaties. 
Peter O., over lantaarnpalen: ze staan nu allemaal scheef. Zulke zaken dus bij Ronald melden: 
beheer@zeeheldenbuurt.nl.  
Niko: we hebben specifieke emailadressen voor alle verantwoordelijkheden.

 Verkeer en Ruimtelijke ordening  : Peter O, samen met Ruurd. Issues:
Tunnel Peizerweg, die zal worden aangelegd: Peizerweg wordt heel druk. Hoe gaat dat, als je 
de Wassenaarstraat niet meer uit kunt? Kan vrachtverkeer niet weggehouden worden? Veel 
zaken om over te praten met verantwoordelijken van gemeente. Peter: niet de indruk, dat ze 
er goed naar gaan luisteren; vooral omdat ze niet zoveel geld ervoor hebben. Duidelijk, dat 
we hier de lijn goed warm moeten houden. 
Suggestie: lengtebegrenzing voor vrachtauto’s bij draaien rond v. Brakelvijver (is er ook bij 
Visscherbrug).  
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Anja Grozema merkt op dat de verkeersbelasting binnen de wijk is toegenomen doordat je 
vanaf de Eendrachtskade nu niet meer linksaf kunt slaan. Mensen die die richting uit willen 
moeten nu langer door de buurt rijden omdat ze via de Van Speijkstraat de buurt moeten 
verlaten.
Jeroen (aan Peter): heb jij om die detectielus gevraagd? (Momenteel metingen over aantallen
passerende auto’s in de wijk.) 
Jeanine: ook denken om informatie over keuzes die zijn gemaakt bij de herinrichting van de 
brug begin Peizerweg, veranderde rijrichtingmogelijkheden 
Via Marion: auto’s die Abel Tasmanplein inrijden vanaf de brug: proberen nadrukkelijker dit 
te laten verhinderen. 
Ruimtelijke Ordening: verwaarlozing Verlengde Heemskerkstraat (vraag Patrick). Peter: de 
grond is nu in handen van een projectontwikkelaar (Van Ommen en de Groot). Nu plannen 
om herinrichting voor te bereiden. Straks houdt dan ook het vrij parkeren daar op. Kan nog 
een tijd duren, voordat er daar gebouwd gaat worden. Rond jaarwisseling zouden er 
voorlichtingsavonden komen.
Plannen Citeq (incl. loods): een hoop plannen, maar allemaal nog lang niet duidelijk, geen 
beslissingen genomen.  
>> Jeanine: website en AHOY gebruiken als informatiebron!! 

 Duurzaam bouwen en wonen   (Peter): 
Het Groene Dorp! Inmiddels 75 donateurs: een ‘meer generaties - centraal wonen’-initiatief, 
in centrum Groningen. Oog laten vallen op Aborg. We zijn benieuwd naar verdere 
ontwikkelingen. 

 Duurzame energie  : samen met Buurtkracht, isolatie stimuleren. 
Peter: bedrijven zoeken laaghangend fruit, dus zoeken grote coöperaties en niet kleine 
partners. Daardoor moeilijk om wat voor elkaar te krijgen. Mensen doen nog e.e.a. op 
persoonlijke titel. Gemeente stimuleert vegetatiedaken (subsidies). (Zie ook www.daktuin.nl.)

>> Anniek Platzer (Peizerweg 2) denkt graag mee! 
 

 Groenambassadeur  : Klarissa!
Kees: Klarissa doet in haar eentje Kindervreugd! Ravottende kinderen in combinatie met 
kwetsbare bloemen! Zij doet veel onderhoud. Heeft ook assistentie. Hier kunnen meer 
mensen bij!! Ze schrijft ook over natuur/groen in AHOY. 
>> Peter: ze gaat ook gewoon de vijver in!! � 
>> Informatie over geveltuintjes staat ook op onze website (Monique)
>> Anja Grozema meldt: vergroening in de tuinen!

 Communicatie   (Kees): Kees, Esther Walstra, Henriëtte Poelman (ook journalistiek). 
Website onder beheer van deze dames. Mails naar ahoy@zeeheldenbuurt.nl! Ook voor 
Facebook! 
AHOY willen we graag 4x per jaar uitbrengen. 
Volgende: deadline is 26/10, verschijnt op 17/11.
Je mag ook zelf een stukje schrijven! 

 Leefbaarheid   (Jeanine): 
Er was een paar keer sprake van overlast. Over studenten en stadjers…; boven- en 
benedenwoningen. 
Peter G.: open ramen en geschreeuw. Idee: wat is gedaan in Schildersbuurt: ‘raam open, klep 
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dicht’. Kunnen we hiervoor ook regels opstellen? Werken aan de bewustwording hierover. 
Peter zegt: mensen lijken wel apathisch geworden hierop. Veel aanwezigen zijn het hiermee 
eens! 
Jeroen: er zijn wat adressen met ‘rotte appels’ in de wijk. Kunnen we daar wat mee doen? 
Zou het mogelijk kunnen zijn om de ‘rotte appels’ te inventariseren? 
Peter: wat vindt de wijkagent? Kees: deze zegt: meld het altijd bij meldpunt overlast! Er zijn 
gemeentelijke regels: 22 uur ‘s avonds! Oike: ook vóór 22 uur zijn er regels! 
Oike: opknappen van de schuurtjes stimuleren (o.a. om fietsen van de straat te krijgen). Dit 
lijkt echter een te groot onderwerp om wijkbreed op te pakken. 
Regels publiceren in AHOY, op website! En: ga altijd in gesprek! 
Peter G.: hoe bereik je de studenten? Kees: “Welkom in de zeeheldenbuurt, maar er zijn hier 
wel huisregels!”: er bieden zich mensen aan om hier wat aan/mee te doen:
>> Subgroep van overlast: Henk Peter, Victor, Jellie, Anniek, Marjanne, Peter G. 

 Kinderen en Jeugd  : appgroepje voor ouders met speeltuinkinderen. 
Victor: 11 november in de kerk: Kinderen die wat lekkers krijgen en verhaal kunnen horen!
Email-adres jeugd: jeugd@zeeheldenbuurt.nl, te beheren door Esther Walstra
 

 Victor: koffieochtenden! Voortgekomen uit idee van buurthulp. Begonnen met Monique en 
Afsaneh, nu ruim een jaar. Gaat steeds drukker worden; mensen leren elkaar beter kennen, 
helpen elkaar. Draait geleidelijk ook steeds zelfstandiger. Ondersteuning WIJ heeft genoeg 
geholpen. Financieel is het eigenlijk niet haalbaar, maar dat is geen breekpunt. 
>> Kijken of hier subsidie voor kan worden gevonden, vanuit gemeente. 
Anja Grozema: compliment voor Victor! Applaus van iedereen voor Victor!
Peter O.: als je mensen ziet waarvan je denkt: die moeten toch eens naar koffieochtend…, 
nodig ze uit!
>> NB: het is geen hulpverleningsuurtje, het is een contactuurtje, dus niet sec voor mensen 
met problemen. 
>> Subsidiemogelijkheden nog eens bekijken vanuit het bestuur!
>> ‘Goed doel’ vanuit Milieustraat: je mocht geen geld inzamelen… Folders waren wat vroeg; 
daardoor stond (net als vorig jaar) gewoon ‘voedselbank’ er weer op…

>> Van alle werkgroepen komen de emailadressen z.s.m. op de Zeeheldenbuurtwebsite en in de 
volgende AHOY! 

4. Suggesties en ideeën  

Jeanine gaat de puntjes op de flyer even langs…
Wie heeft nog andere ideeën?

 Pieter: SKSG Kinderopvang Witte de Withstraat: zou het wijkclubhuis daar kunnen? De 
bovenverdieping wordt nauwelijks gebruikt. Daar zitten wat kunstenaars! 
>> Uitzoeken!! 

 Borrels bij studentenflat… Bedoeling ook dat er een student in de evenementencommissie 
komt. 

 Verloting Paradigm-kaartjes onder studenten in de buurt
 Flatfeest studentenflat: 30 november t/m 2 december 
 Asbest in schuurtjes (Henk Peter); veel schuurtjes helemaal verrot…
 Werkgroep voor alle fietsen op de stoep? Bij beheer en leefbaarheid. Ook voor welkomstbrief

voor studenten…
Kees: de gemeente is bezig met nieuwe parkeernota. Openbare ruimte is niet alleen maar 
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voor auto’s. Ook ruimte voor andere functies…Parkeerplekken inruilen voor 
fietsparkeeruimte? 
>> Werkgroep fiets???...... >> toch niet voldoende animo voor, zo lijkt het! Idee van 
‘straatambassadeur’ past misschien hier ook bij? 
Suggestie Niko: swapfiets! 
>> Idee n.a.daarvan: swapfiets.nl laten adverteren in AHOY!
Jellie vraagt: hoe gaat het nu verder met de commissies! 
Niko: ófwel er is een bestuurslid bij de werkgroep/commissie betrokken, ofwel er is een 
commissielid dat altijd terugkoppelt met het bestuur (linking pin).

W.v.t.t.k:
* Victor: op 11 november bestaat de kerk 40 jaar! Uitnodiging voor bijwoning van de viering en de 
receptie nadien! 
* Jeroen: over de spontane activiteiten van afgelopen zomer: we gaan dat beter afstemmen voor 
volgende keren…
* Opmerking van Afsaneh:  www.initiatievencafé.nl!! Gaan we naar kijken!

We sluiten de vergadering, gaan nog borrel drinken in Café Bolhuis!
(Voornemen bestuur: de volgende keer doen bij Café v.d. Markt: Bolhuis is in de Badstratenbuurt!)

http://www.xn--initiatievencaf-pnb.nl/

