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Verslag VBGW  
d.d. 9 maart 2016 

bij Cube050 te Groningen 
 

Aanwezig: 
Klaas Holtman (voorzitter) 
Remko Koopman (Peizerweg/MTP) 
Nico Borgman (Park-/verenigingsmanager) 
Joop Kruit (Hoendiep) 
Stefan Mak (Corpus den Hoorn) 
Rob van Duuren (Zernike Campus)’ 
Fokko Kip (Hoogkerk) 
Marlies Schipperheijn (Secretariaat) 
 
Afwezig MK: 
Harry Watermulder (Westpoort) 
Flip Roordink (Kranenburg) 
Arjen Nieveen (gemeente Groningen) 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet Fokko Kip van harte welkom in het bestuur van VBGW. De 
agenda wordt vastgesteld. 
 
 
2. Mededelingen  
Stefan Mak: PlasBossinade organiseert met Immens een seminar over de nieuwe regels omtrent de VAR.  
 

Actie: Marlies Schipperheijn neemt contact op met Frouke van Laar voor tekst over seminar via social 

media 
 
 
3. Notulen vorige vergadering + actielijst 
Notulen aangenomen. Klaas Holtman: OpenStad volgend jaar beter promoten. Actiepunten:  
Stefan Mak: punt 6 contract is opgesteld.   
 
 
4. Besluitvorming/Het Fonds 
Joop Kruit: kan er straatmanager voor winkelcentra worden aangesteld, zoals elders succesvol is 
gebeurd? Klaas Holtman: daar is Erwin Mulder in principe voor.  
 
Voortzetting GROC: alle aanwezigen zijn akkoord met het voorstel 
Fondsaanvraag THWW: alle aanwezigen zijn akkoord met de aanvraag. Joop Kruit: misschien locatie in 
Groningen West zoeken. 
Fondsaanvraag Promotiedagen: alle aanwezigen zijn akkoord 
Ondersteuning GCC vanuit VBGW-fondsdeel  
Voorstel: eenmalige som geven aan GCC onder afspraak dat ze hun beleid aanpassen om de financiële 
tekorten op te lossen. Eisen: 1 contributie bijstellen 2. Kosten feestverlichting. Gevraagd van VBGW: 
€50.000,- en VBZO €25.000,-. Enige discussie volgt, tot slot alle aanwezigen akkoord. Klaas Holtman zal 
op basis hiervan een stuk uitwerken t.b.v. bestuursvergadering 11 mei. 
 
 

Actie: 1. KH overlegt met Joop Kruit, Nico Borgman, Fokko Kip en Erwin Mulder over eventuele 

straatmanager  
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2. KH/NB: Uitnodigen Mystery shoppers Hanzehogeschool voor bestuursvergadering 11 mei 
3. KH maakt besluitstuk rondom Fondsbijdrage voor GCC t.b.v. 11 mei 

 
 
5. Verenigingszaken 
Voorbereiding ALV 
Besluit: eerst vergaderen, presentatie burgemeester of Esmeralda van Boon, dan afsluiting met 
barbecue.  Joop Kruit: rooster van aftreden moet aan de orde komen.  
Website: vraag om offerte uitzetten bij leden.  
Ledenwerving: Klaas Holtman/Stefan Mak stellen gereduceerd lidmaatschapstarief voor bij 
verzamelgebouwen zoals Cube050. Fokko Kip: geassocieerd lidmaatschap zou in Hoogkerk ook 
wenselijk zijn. Remko Koopman: na opzet nu ook acties voor ledenwerving. 
Activiteitenkalender: toelichting door Klaas Holtman/Marlies Schipperheijn, o.a. over Hannover Messe 
Samenwerking met MKB-Noord: de voorgestelde samenwerking wordt goedgekeurd door alle 
aanwezigen. 
  

Actie: KH  nodigt burgemeester uit voor presentatie, als 2e optie Esmeralda van Boon   

 
 
6. Stand van zaken 
Groningen Bereikbaar: uitgenodigd om presentaties te geven voor VBGW op 15 maart en 6 april 
Beleidsnotitie duurzaamheid: verschuiven naar volgende vergadering 
Het Fonds 2.0: Klaas Holtman: komt nieuw en herzien stuk over 
OpenStad: reeds behandeld 
Hoendiep: zie agendapunt 8 
Inspraaknotitie binnenstadsvisie: de meeste opmerkingen van VBGW zijn overgenomen door de 
gemeente 
 
 
7. Personele zaken 
Penningmeester 
Remko Koopman: stel voor om B. Nannen en Joost Leertouwer te polsen voor de functie. Indien beide 
niet willen, dan zoeken we verder. Klaas Holtman: volgorde Leertouwer, dan Nannen. Ronald van de 
Laan is mogelijk kandidaat voor beoordelingscommissie. 
. 
 
8. Vluchtelingeopvang 
Klaas Holtman: de VBGW wordt uitgenodigd voor twee soorten overleggen over de opvang bij het 
Hoendiep. De VBGW ziet verder liever geen aanbestedingsprocedures voor 10 jaar voor de opvang. Het 
gebouw is mogelijk later te gebruiken voor studentenhuisvesting. Esmeralda van Boon wordt uitgenodigd 
voor uitleg, of bij ALV of bij andere bijeenkomst. 
 
 
9. WVTTK 
Joop Kruit: de fondsbijdrage t.b.v. de GCC dient zorgvuldig te worden vormgegeven en geformuleerd, 
omdat het geld bestemd is voor het VBGW-gebied.  
Rob van Duuren: is er meer bekend over de ontwikkelingen op Zernike Campus? Klaas Holtman: ja, de 
hekken bij de Barn zijn o.a. bestemd voor te bouwen ZAP faciliteit.  
Fokko Kip: vanavond meeting met 15-20 ondernemers uit Hoogkerk. Wat is de stavaza van het 
Suikerunieterrein? Klaas Holtman: formeel mag er 10 jaar niet gebouwd worden, waar er al 5 jaren van 
om zijn. De VBGW heeft de gemeente opgeroepen om versneld met een plan te komen voor het 
oostelijke Suikerunieterrein en het Hoendiep. En om snel woningbouw mogelijk te maken. 
Joop Kruit: graag meer samenwerking in activiteiten voor winkelcentra. Klaas Holtman: nemen we mee 
in onze bespreking met Erwin Mulder. 
 
Het volgend overleg vindt plaats op 11 mei 2016 om 16.00 uur bij Cube050 aan de Kadijk 1, ruimte 108-
109.  

 


