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Aan	de	leden	van	het	bestuur	van	WEST	
Cc	M.	Schipperheijn	
	
	
	
	

	
	

	

Conceptverslag WEST 
d.d. 3 mei 2017 

bij Van der Valk Hotel, Hoogkerk 
Aanwezig: 
Klaas Holtman (voorzitter) 
Jeroen Dorreboom (penningmeester) 
Nico Borgman (Park-/verenigingsmanager) 
Fokko Kip (Hoogkerk) 
Stefan Mak (Corpus den Hoorn/secretaris) 
Flip Roordink (MTP) 
Marlies Schipperheijn (secretariaat) 
Eddy Bijleveld (gemeente Groningen) 
 
Afwezig mk: 
Rob van Duuren (Zernike Campus) 
Harry Watermulder (Kranenburg/ Westpoort) 
Joop Kruit (Hoendiep) 
 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering. Fotograaf Erik Gietema is aanwezig om van allen een portretfoto te 
maken, en een groepsportret. De agenda wordt vastgesteld. 
 
2.  Mededelingen 
Nico: zwerfvuil Hoendiep wordt nu opgehaald via NOVO Hout. Zernike: druk gezet op project 
entreemarkering ivm reservering Fondsgelden. Kranenburg: stappen gezet voor Kranenburg Park. 
Donkergroen uitvoering, SWECO regie. WEST en de gemeente zijn opdrachtgever. Gebiedsbijenkomst 
volgt hierover eind juni. Corpus: Dondergroen zal ook gebeid rondom Martini plaan voor maken. 
Klaas: bevingsschade blijft moeilijk dossier. Bijvoorbeeld op het Hoendiep bij de gebroeders Heerema. 
Stefan: moeten we nu acteren als vereniging? Optie is ook eerst om te inventariseren of het een 
probleem is. Nico: SWECO heeft hier afdeling voor. 
 
3. Notulen en actiepunten vorige vergadering 
De notulen worden vastgesteld.  Klaas: Marleen Boer komt in bestuur van OTP als voorzitter. Eddy: 
Xperience Groningen zou gemeente graag koppelen aan OpenStad. 
Nico: voor de BBOG worden alle rapportages nu samengevoegd. Doel is om eens per kwartaal een 
rapportage te geven. 
 
 
4. Voorbereiding ALV 
Locatie: Bax Bier aan de Friesestraatweg. Thema: Kredietunie en Baxbier over financiering anno 2017. 
Jaarrekening: toelichting door penningmeester; geen bijzonderheden. Maakt afspraak met 
kascommissie. 
Actie Klaas: afronden jaarverslag; bellen Rob en Astrid over herbenoeming 
Actie Klaas/Stefan: regelen nieuwe naam bij KvK 
 
5. Het Fonds 
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Klaas: uit 2016 is er 117k over, komt 5 ton bij dus nu nog ruim 617k te besteden in 2017. 
GRQ: succesvolle actie. Is nu business Club opgericht. 
 
 
…………………………. 
 
 
Het volgend overleg vindt plaats op 7 juni 2017 om 16.00 uur bij Start-up City, Kadijk 2, vergaderzaal 
begane grond. 


