
Verslag Algemene Ledenvergadering Zeeheldenbuurt 
23maart 2017

Aanwezigen:
Bestuur: Ronald Bats (secretaris), Kees Frenay (lid), Klarissa Nienhuys (voorzitter), Huib 
Vertin (penningmeester), 
Een aantal buurtbewoners, zie presentielijst 

1. Welkom en kennismaking. De aanwezigen stellen zich voor
2. Notulen ALV maart 2016). Er worden verschillende bewoners aantallen genoemd, De 
gemeente hanteert voor de subsidie (3342 inwoners) een andere indeling dan de CBS indeling
van het Meldpunt Overlast (4279 inwoners).

3. Activiteitenverslag 2016. 
Opmerkingen naar aanleidingen van het jaarverslag: 
a) Bij de bepaling van de geluidsoverlast vanaf het Suiker Unie terrein is de windrichting 

niet relevant. 
b) Door Peter Oterdoom: Er is een burgerinitiatief ontstaan voor levensloopbestendige 

woningen in de vorm van een Centraal Wonen-project in het centrum van Groningen, de 
Zeeheldenbuurt zou daarvoor geschikt kunnen zijn. Daarbij zou een kleinschalige 
zorgvoorziening moeten komen. Er wordt gekeken naar de locatie van het Aborgcomplex. 
Men staat open voor deelname van zorgondernemers. Deze kunnen ondersteuning krijgen 
vanuit een landelijke koepel. Men zoekt naar donateurs om zo het draagvlak te versterken.
Op 19 mei is de feestelijke afsluiting van de initiatieffase. Meer informatie is op 
http://www.hetgroenedorp.nl/ 

c) Digitale media: ca 200 bewoners zijn lid van Next Door, een buurtplatform waarbij 
iedereen zich kan aansluiten. De Zeeheldenbuurt heeft een eigen Facebookpagina. De 
wijkwebsite is nog defect.

d) Met de Lentekriebels zijn 2 containers ingezameld. Er is nu weinig vermeld over de inzet 
door de feestcommissie. Voor een betere of meer volledige weergave van haar activiteiten 
zal de feestcommissie voortaan zelf de input leveren voor het jaarverslag.

4. Financieel verslag 2016 en begroting 2017
a) Dankzij een royale sponsor is er een grote meevaller in de drukkosten. 
b) Nieuwsbrief vervangen door Ahoy. De kosten zijn € 4300, - en de advertentie inkomsten 

zijn € 2300, - . Dankzij een royale sponsor is er een grote meevaller in de drukkosten. De 
subsidie van de feestcommissie worden op een rekening vermeld, Voorheen werden die op
apart gesaldeerd daarom is het nu een ander bedrag € 1160 in plaats van € 200 in de 
begroting. De kascommissie heeft het financieel verslag goedgekeurd. Er is € 6000, - in 
kas. Het positieve verschil van 1066 tussen inkomsten uitgaven komt doordat, ondanks dat
de uitgaven hoger waren dan begroot, de opbrengsten ook hoger waren dan geraamd. 

c) Aftreden huidige kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie. De huidige leden van
de kascommissie blijven aan en ? geeft zich op als nieuw lid van de kascommissie. 

5. Benoeming nieuwe bestuursleden
Voorzitter Klarissa Nienhuys treedt af en is niet herkiesbaar. Het zittende bestuur draagt Kees 
Frenay voor als ad interim voorzitter. Secretaris Ronald Bats treedt af en is herkiesbaar. 
Penningmeester Huib Vertin is vorig jaar voor drie jaar herbenoemd. Verder stellen zich 
beschikbaar voor het (interim)bestuur:
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Jeanine Meiners, Abel Tasmanplein, Oike Vlaanderen, Abel Tasmanplein, Marian Sterenberg, 
Peizerweg, Ruurd Voorneveld, Van Brakelplein, Peter Oterdoom, Van Brakelplein.
De nieuwe kandidaten zijn ondersteund door meer den 12 handtekeningen. Het nieuwe 
bestuur benoemt onderling de leden naar hun functies, de ALV benoemt het bestuur. Nico 
Wilder heeft zich daarna nog aangemeld voor het bestuur. Hij heeft in 2012 een visie 
ingediend over de samenstelling van het bestuur als afspiegeling van de commissies. Er is 
geen limiet aan het aantal bestuursleden. Het minimum is 3. 

6. Discussie en brainstorm over de nieuwe bestuursvorm en de plannen voor de
Toekomst. Het voorstel van het huidige bestuur is om de zin in de uitnodiging: “Het plan is 
dan om na de zomer een extra ALV uit te schrijven en dan het nieuwe bestuur (van vijf 
personen) en de commissies officieel te installeren” te vervangen door “Het plan is om de 
komende maanden met de nieuwe bestuursleden te bekijken hoe het verder zal gaan”. Voor 
een gelijkwaarde gesprekssituatie over de toekomstige vormgeving van het bestuur tussen 
nieuwe deelnemers en het huidige bestuur is het nodig dat de nieuwe kandidaten ook officieel 
als bestuurslid worden benoemd. De vraag komt aan de orde of in het kader van de 
vernieuwing van het bestuur de huidige bestuursleden aan kunnen blijven. Dit standpunt komt
niet overeen met de reeds gemaakte afspraken, Er is minimaal een overgangssituatie van 
enkele maanden nodig. Een aantal aanwezigen is onvoldoende op de hoogte van dit 
onderwerp en kan daarom niet hierin een standpunt innemen. De leden worden geïnformeerd 
over het resultaat van het overleg in het interim-bestuur, daarvoor komt een nieuwe ALV na 
de zomer. In de voorbespreking hebben de aanwezigen uitgesproken dat zij er prijs op stellen 
dat zij nu als bestuursleden worden benoemd. De vergadering stemt bij acclamatie met de 
collectieve benoeming van alle bestuursleden tot de volgende ALV namelijk Ronald Bats, 
Huib Vertin, Jeanine Meiners, Oike Vlaanderen, Marian Sterenberg, Ruurd Voorneveld. Peter 
Oterdoom, Nico Winkel. Kees Frenay blijft aan. De functies worden onderling benoemd.
Klarissa Nienhuys draagt het voorzitterschap nu over aan Kees Frenay. Zij is 10 jaar 
voorzitter geweest. Zij gaat nog wel verder met Kindervreugd.

7. Rondvraag
a) Er zijn geluiden dat de garageboxen achter de Heemskerckstraat (oneven) worden 

verkocht voor woningnieuwbouw. Het bestemmingsplan is echter gewijzigd zodat er geen 
woningbouw is toegestaan. Over dit punt wordt nagevraagd bij de gemeente. Het resultaat 
hiervan wordt gepubliceerd in Ahoy. Dit punt is al een jaar geleden bekend. Dergelijke 
informatie moet voortaan sneller gecommuniceerd worden met de bewoners, aldus een 
bezoeker (Jeanine Meiners?) . 

b) In de brandgang achter de Peizerweg ligt veel rommel. Dit is particulier terrein.
c) In het jaarverslag is bij de vermelding van het aantal meldingen uit de buurt is niet 

aangegeven wat er met deze meldingen is gebeurd. Bijv. hoeveel meldingen zijn 
afgehandeld. Daar heeft het bestuur geen zicht op. Dergelijke vragen kunnen ook op de 
koffieochtend ingebracht. De Wijkagent is daarbij aanwezig. Het is wel noodzakelijk dat 
naar aanleiding van dergelijke melding sneller actie wordt ondernomen. De nieuwe 
bestuursstructuur die nu in bespreking is, biedt mogelijkheden om dergelijk onderwerpen 
sneller ter hand te nemen via aparte commissies of werkgroepen waarvan de deelnemers 
direct betrokken zijn, meer op de hoogte zijn van de betreffende onderwerpen en zich ook 
beter kunnen voorbereiden, zoals een verkeerscommissie. Een dergelijke commissie biedt 
ook een goede gesprekspartner met de gemeente. Bij het overleg over de slimme route is 
dit ook gebleken. De gemeente geeft geen terugkoppeling op de meldingen. 

d) Op vrijdag 12 mei is Culturen met de Buren. Van te voren is Oude gebouwen in de wijk, 
deze worden nog in kaart gebracht. 
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e) Er zijn veranderingen in de personele samenstelling van de evenementencommissie. 
Hanna van Loon woont niet in de wijk, zij is alleen op de achtergrond aanwezig. Marlies 
Bousema is opgevolgd door Charlotte.

f) De projectontwikkelaar van het Encehaterrein presenteert zich in Ahoy. Dit voorjaar komt 
nog een informatieavond over het geplande nieuwbouwproject. Daarvoor krijgt de buurt 
nog een uitnodiging, rechtstreeks of via Ahoy. De verkeerskundige van de gemeente 
onderzoekt de verkeersontwikkeling van de toekomstige wijk. 

g) Er wordt opgemerkt dat de evenementen op het terrein de leefbaarheid in de wijk kunnen 
aantasten. Deze ervaring wordt gedeeld door het bestuur. De gemeente heeft beterschap 
beloofd, zij waren geschrokken van de grote hoeveelheid reacties. De gemeente heeft een 
werkgroep of commissie ingesteld die herhaling moet worden.

h) Overlastsituaties moeten consequent elke keer weer gemeld weer worden wanneer ze 
worden waargenomen of meegemaakt. Anders komt de urgentie van de overlastsituatie 
niet goed door bij de gemeente. 

i) In de van Speijkstraat is een rattengat (?) ontdekt.

8. Sluiting
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