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

	
	

	

Conceptverslag WEST 
d.d. 7 juni 2017 

bij Start-up City, Groningen 
Aanwezig: 
Klaas Holtman (voorzitter) 
Jeroen Dorreboom (penningmeester) 
Nico Borgman (Park-/verenigingsmanager) 
Rob van Duuren (Zernike Campus) 
Stefan Mak (Corpus den Hoorn/secretaris) 
Flip Roordink (MTP) 
Joop Kruit (Hoendiep) 
Marlies Schipperheijn (secretariaat) 
Rianne Westerveen 
 
Afwezig mk: 
Harry Watermulder (Kranenburg/ Westpoort) 
Fokko Kip (Hoogkerk) 
Eddy Bijleveld (gemeente Groningen) 
 
 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering. Hij bedankt Marlies Schipperheijn voor haar inzet voor WEST; zij 
stopt met haar werkzaamheden per 1 juli 2017. De agenda wordt vastgesteld. 
 
2.  Mededelingen 
Nico: nieuw lid: Fraai Buiten op het Hoendiep.  
Klaas:  

• Vanavond Wijkwinkeldiner met besturen wijkwinkelcentra 
• WEST steunt acties Groningen Bereikbaar 
• Corpus: Donkergroen schaalt plan voor groen op. Verkeersdrukte aanpakken ism Groningen 

Bereikbaar, oa mogelijk huurfietsen voor personeel Martiniziekenhuis 
• Kranenburg: moeizaam traject voor Kranenburg Park. Op 29 juni organiseren we 

gebiedsbijeenkomst ism SWECO. Daar tekenen we een visiedocument, en wordt een 
gebiedscoöperatie opgericht. WEST is hierin faciliterend. Onder voorwaarde stellen we €50k 
beschikbaar. 

• Westpoort: Colli Care uit Leek zal zich hier vestigen. Noordkant krijgt datacentrum. Bram Fetter 
vertrekt bij SuikerUnie.  

• Peizerweg: overgang spoor wordt veiliger gemaakt. Suikerunieterrein ontwikkelt zich snel. We 
gaan traject met Aliander doen 

• Hoendiep: eveneens traject met Aliander. In juli vervolgafspraak met Cor Staal (gemeente) ivm 
gebiedsvisie. Volgt gebiedsbijeenkomst bij I-tech. Graag ‘ iets’ met de stoelen doen. 

• Zernike Campus: veel nieuwbouw en bedrijfsacquisitie. HAC (Healthy Ageing Campus) en ZCG 
worden onder 1 bestuur gebracht (campusmanagement dat belegd is bij Triade). Besproken 
met VBNO om dit gebied over te nemen daarom (HAC). Daarom zal volgend jaar een iets 
hogere bijdrage door het campusmanagement worden gevraagd (van €35k naar €50k ivm de 
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toevoeging aan ons gebied van de HAC). Klaas: zelf ook werk gedaan voor 
campusmanagement en hiervoor €7000 betaald gekregen. 

• Bereikbaarheid: Captain’s Breakfast gehad over bereikbaarheid. Toezegging om verkeersdruk 
met 15% te verlagen. Regelingen voor grote bedrijven zijn noodzakelijk. Ook loyaliteitsactie 
opzetten, om winkels voldoende publiek te bezorgen. Hier huren we een bedrijf voor in. 

• Duurzaamheid: uitgenodigd door gemeente om mee te doen met Convenant Duurzaamheid. 
Hieraan gekoppeld zijn diverse projecten, oa voor laadpalen. Hiervoor hebben we EnableMi 
ingeschakeld, want Groningen loopt 20% achter bij dekking laadpalen. 

 
Actie Nico: inplannen afspraak met Donkergroen over herplanting Hoenddiep (gemeente, WEST en 
Joop Kruit). 
 
 
3. Notulen en actiepunten vorige vergadering 
De notulen worden vastgesteld.   
 
 
4. Voorbereiding ALV 
Meeste is voorbereid: laatste hand aan stukken leggen. 
 
Actie Klaas: opsturen jaarstukken aan MS voor plaatsing op site 
 
5. Het Fonds 
Klaas: beoordelingscommissie is bij elkaar geweest. Hadden 5 ton aan reservering, nu in totaal ruim 6 
ton in kas. Voor 5 ton aan projecten goedgekeurd, oa wijkwinkelcentra, start-up events, BBOG (35k), 
Bijbelverhalen (2,5k), parkmanagement Westpoort (5k). 
 
Nieuwe reserveringen: Healthy Ageing Campus, Gastvrij050, Promotiedagen, start-up scene, Eurosonic 
(20 k). Alles besproken en geaccordeerd. 
 
 
6. WVTTK 
 
Rob:  

• op 22 juni heb ik gesprek met Greetje Mulder van Avebe. Zij willen graag in gesprek met 
WEST.  

• Veel reacties op vlog gekregen 
• WarmteStad maakt offerte ivm gas en elektra 
• Mark Bloeming gesproken: veel animo voor kavels op Zernike Campus 
• Bereikbaarheid van Zernike Campus is momenteel slecht en deels gevaarlijke verkeerssituaties 

 
Rianne: volgende keer zou ik graag de plannen die er zijn bij Hoogkerk, hier delen. 
 
 
Het volgend overleg vindt plaats op 12 juli 2017 om 12.00 uur bij Mercure Hotel MartiniPlaza, 
Groningen. 


