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Verslag VBGW  
d.d. 7 september 2016 

bij Cube050, Kadijk 1 in Groningen 
 

Aanwezig: 
Klaas Holtman (voorzitter) 
Jeroen Dorreboom (penningmeester) 
Nico Borgman (Park-/verenigingsmanager) 
Joop Kruit (Hoendiep) 
Stefan Mak (Corpus den Hoorn) 
Rob van Duuren (Zernike Campus)’ 
Fokko Kip (Hoogkerk) 
Marlies Schipperheijn (secretariaat) 
Arjen Nieveen (gemeente Groningen) 
 
Afwezig mk: 
Harry Watermulder (Westpoort) 
Flip Roordink (Kranenburg) 
 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.  
 
2. Mededelingen 
Klaas Holtman:  

 hoogleraar Jouke van Dijk (RUG) zal onderzoek doen naar ondernemersfondsen voor Het Fonds.  

 Let’s Gro zal meer economische inhoud krijgen. Arjen Nieveen: er komt tevens een vervolg o 
‘The Next City’op 6 oktober 

 
Actie Marlies:  

 Melden info AZC’s op website en in nieuwsbrief 

 Meenemen Dolf en Freddie Kloeze in uitnodigingen omtrent Hoendiep 
 
 
3. Notulen en actiepunten 
De notulen worden vastgesteld. 
Jaarplanning: 
Klaas Holtman: wordt een druk seizoen, veel activiteiten op stapel, o.a. Promotiedagen en ALV in 
november. 
 
Actie Marlies: afstemmen afscheidsdiner op 2 november met Remko Koopman. Locatievoorkeur: café 
Hammingh in Garnwerd. 
 
 
4. Retailaanpak 
Klaas Holtman geeft korte toelichting op de aanpak Retail, oa ism het SPD.  
 
Actie Nico: afspraak maken met Klaas, Joop Kruit, Erwin Mulder en Fokko Kip  
 
 
5. Groen 
Nico Borgman: Donkergroen maakt een plan voor het Hoendiep, Kranenburg en Corpus den Hoorn 
(verfraaiing Corpus fase 2). Klaas Holtman: normaal zijn we liever geen opdrachtgever in projecten, 
maar hier maken we een uitzondering. Rob van Duuren: is er ook een aanbod voor Zernike? Klaas 
Holtman: dat wordt geregeld met de RUG, hier volgt communicatie over. 
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6. Beveiliging 
Nico Borgman: het collectieve contract van de BBOG wordt nu herzien. De collectieve surveillance 
wordt aanbesteed via Het Fonds. De individuele ondernemer zal hier via het cafetariamodel keuzes uit 
kunnen maken. Er zit besparing in voor leden van VBGW (alarmopvolging). Joop Kruit: graag bord met 
tekst over terreinbeveiliging wel laten staat, want er gaat een preventieve werking van uit. 
 
Actie allen: kritiek op stuk over BBOG graag aanleveren aan Nico. 
 
7. Groningen Bereikbaar 
Klaas Holtman: afgelopen week bijeenkomst geweest. De files worden volgend jaar 3x zo lang, 
gedurende 2 jaar. VBGW doet als vereniging mee aan Low Car Diet, en de leden kunnen daardoor met 
korting of gratis meedoen aan de actie. Rob van Duuren: goed om actief langs de bedrijven te gaan om 
hen op dit probleem te wijzen, en mogelijke oplossingen.  
 
8. Het Fonds 
Klaas Holtman bespreekt kort de volgende fondsaanvragen: 

 Web Week/Let’s Gro 

 Happy Startup Experience 

 Social Impact Day 

 Corpus den Hoorn fase 2 

 Kwaliteitsverbetering MTP 

 Hoendiep 2e fase 

 Ict en meer> vervalt! 

 Promotiedagen 2016 

 Campusmanagement 2015 

 Future of Food 
 
Alle aanwezigen zijn akkoord. 
 
 
9. Het Fonds 
Klaas Holtman: Zo Bright op Zuidoost is een goed initiatief op het gebied van duurzaamheid. Plan om 
soort OTP op te zetten voor duurzaamheid: stad wil ook duurzaamheid uitstralen. Experts moeten daar 
mogelijk voor worden ingehuurd. Het uitgangspunt is voorlopig €95.000,- met maximaal 15% 
management kosten. 
 
 
10. Wvttk 
Jeroen Dorreboom: hoe loopt de ontwikkeling van het Fonds? Klaas Holtman: dat zullen we op aparte 
meeting bespreken. 
 
 
 
Het volgend overleg vindt plaats op 2 november 2016 om 16.00 uur bij Cube050 aan de Kadijk 1, ruimte 
108-109.  

 


