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Concept verslag VBGW  
d.d. 2 maart 2017 

bij Apollo Hotel, Laan van de Vrede 91, Groningen 
Aanwezig: 
Klaas Holtman (voorzitter) 
Jeroen Dorreboom (penningmeester) 
Nico Borgman (Park-/verenigingsmanager) 
Fokko Kip (Hoogkerk) 
Rob van Duuren (Zernike Campus) 
Flip Roordink (MTP) 
Marlies Schipperheijn (secretariaat) 
Jaap Hut (gemeente Groningen) 
Thomas Faber (Groningen Bereikbaar) 
 
Afwezig mk: 
Harry Watermulder (Kranenburg/ Westpoort) 
Stefan Mak (Corpus den Hoorn/secretaris) 
Joop Kruit (Hoendiep) 
 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda en 2. mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet Thomas Faber van Groningen Bereikbaar welkom als gast. 
De aanwezigen geven een korte toelichting op ontwikkelingen in hun gebied. Jaap Hut deelt mee dat hij 
vanaf 2 maart geen secretaris meer is van de Economische Koepel. Hij wordt vervangen door Lian de 
Boer. Marlies Schipperheijn meldt dat zij per half maart het secretariaat van VBZO overneemt van Erna 
de Boer. Toegevoegd aan agenda: Intern VBGW Hoendiep, CRM en verenigingsnaam. 
 
3. Notulen en actiepunten vorige vergadering 
De notulen worden vastgesteld.  Actiepunten: 
Bestuur in Groc:  
1. Jeroen over groenplan, 2 Flip over MTP 3 Nico over groenplannen 4 Joop over revitalisering 
Hoendiep 5 Harry over Kranenburg 6 Rob over Zernike Campus 7 Fokko over Hoogkerk. 
Klaas Holtman: Rianne Westerveen (Cresa) krijgt ambassadeursfunctie bij Bedrijvenvereniging WEST. 
 

• Actie MS: doorgeven interviews voor filmpje aan GROC 
• Actie MS: uitnodigen Rianne Westerveen voor komende vergaderingen 

 
 
4. Groningen Bereikbaar 
Thomas: 

1. Bike Share 050 gisteren gelanceerd: deelfietsen met app. Dit project wordt uitgerold in de stad. 
2. Tijdens OpenStad promoten we de Slimme Kaart verder bij de ondernemers 
3. Bus- en ov kaarten lopen ok; moeten meer gepromoot worden 
4. Graag meer contact met winkeliersverenigingen. Graag spreken we extra met de voorzitters en 

coördinatoren 
5. Graag Kranenburg, Peizerweg en Hoendiep meer aandacht geven in de campagnes 
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• Actie MS: i.s.m. Hans Vooges buskaarten meer promoten bij leden Bedrijvenvereniging WEST 
• Actie MS: aanhaken Thomas bij meetings Kraneburg en MTP 

 
 
5. GDBC 
Klaas: onderdeel van Digital City Platform. Er komt oa een hoogleraar om arbeidsmarkt ICT re 
verbeteren in het Noorden; initiatief van de online ondernemers. De vereniging zet de verdubbelaar in 
(20-30k) als zij andere deel opbrengen. Er is in iedere geval een reservering gemaakt bij Het Fonds 
voor de komende drie jaar (20k p/j). Jaap: steunt alleen de VBGW dit? Klaas: Ja, voorlopig wel, geen 
garantie dat overige verenigingen meebetalen. Flip: wat dragen bedrijven zelf bij? 2.5k, in kind en 30k 
contant. De aanwezigen zijn akkoord met deze plannen. 
 
 
6. Wijkwinkeldiner 
Klaas: vindt plaats op 20 maart a.s. voor winkeliers Helpman, Van Lenneplaan en Overwinningsplein, in 
Coendersborg. Wij dragen helft van de kosten, Groningen Bereikbaar de andere helft. 
 
 
7. Het Fonds 
Nico: overzicht wordt momenteel bijgewerkt. Klaas: er is nu een potje voor starters van 7.5k. Hieruit heb 
ik 2k aan aanvraag voor Funded in Groningen op Zernike Campus toegezegd. Nico: korte toelichting op 
aanvraag van EnAbleMi: duurzaamheid. 
Duurzaamheid bij bedrijven 
Klaas: gesprek hierover bij gemeente geweest onlangs. Wij zijn bezig met diverse 
duurzaamheidsprojecten: smart laadpalen en aansluiting bij energiecommunity Zo Bright. Tevens 
project van Han Paul van Vesting. Project om vanuit niet-technische hoek partijen bij elkaar te krijgen 
voor duurzame projecten. Dit kost 8k, en men zoekt 12 ondernemers. Tot slot: we praten met 
EnTranCe over samenwerking, bv bij de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober. De vereniging zou 
graag structureel overleg met de wethouder hebben op dit thema. 
 
 
8. Notulen ALV 
Invoegen: positieve grondhouding (MS). De notulen worden vastgesteld.  
 
 
9. Lopende zaken 
OpenStad: (Nico) nu 47 aanmeldingen, ook uit gebeid WEST. De ambitie is 100 bedrijven. 
Reis GRQ: reeds besproken 
Hannover Messe: nu 25 aanmeldingen. Je kunt ook klanten aanmelden om mee te gaan, wel Groninger 
ondernemers. Eind maart volgt nog infobijeenkomst. 
MTP 
Klaas Holtman: de positieve vibe ontbrak wat bij de meeting met Draaijer+partners en gemeente. De 
parkeerbak blijft een belemmering. Mogelijk kan de vereniging niet zo door in dit project. We gaan nog 
apart in gesprek met de  Gasunie, MartiniPlaza en het Apollo Hotel. 
Hoendiep: gebiedsbijeenkomst is goed bezocht. Er komt ook een extra retailadvies naast onze eigen 
brief. Allen gaan akkoord met de brief. Jaap geeft nog korte toelichting op de ongediertebestrijding en 
de fietsstroken en de parkeerissues. 
BBOG: Cruon moet ook waken over vuil en overlast. Nico: hierover zijn we in overleg met hen. 
 
 
10. Interne zaken 
Jaarcijfers (Jeroen): hoog resultaat in 2016. We moeten goed naar de reserveringen kijken die er nu 
inzitten. 
Symplicate CRM (Klaas): verbeteren van klantenbestand, facturering en projectafhandelingen. Kosten 
1.8k per jaar. Dit CRM kan ook gekoppeld worden aan Mailchimp. Op 22 maart is er een procesdag; 
wie wil kan aansluiten. 
Verzamelgebouwen (Nico): we hebben er nu een aantal benaderd om een collectief lidmaatschap met 
korting af te nemen voor al hun huurders. Klaas: dit verder bespreken in het DB. Wellicht ook overgaan 
op een getrapt lidmaatschap, gekoppeld aan fte’s. 
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Naam (Klaas): Voorstel om de vereniging om te dopen in Bedrijvenvereniging WEST. Met Stefan wordt 
dit juridisch vastgelegd. Alle aanwezigen zijn akkoord. 
 

• Actie MS: fotograaf voor volgende bestuursvergadering regelen (Erik Gietema) 
• Actie DB: behandelen lidmaatschap verzamelgebouwen en getrapt lidmaatschap 

 
 
 
11. WVTTK 
 
Flip: wat klopt er van de OZB verhoging die in de krant stond? Klaas licht toe: De gemeente kon de 
begrootte OZB opbrengst niet waarmaken. Dit tekort wordt niet volledig weggehaald bijde bedrijven 
(6%), maar ten dele (1,5%). 

• Actie MS: huren vergaderzaal voor volgende bestuursvergadering bij Van der Valk Hotel 
Hoogkerk 

 
 
Het volgend overleg vindt plaats op 3 mei 2017 om 16.00 uur bij het Van der Valk Hotel Hoogkerk. 


