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Aan	de	leden	van	het	bestuur	van	WEST	
Cc	I.	van	Wijk	
	
	
	
	

	
	

	

Verslag Bestuursvergadering WEST 
d.d. 12 juli 2017 

bij Mercure Hotel Groningen Martiniplaza, Groningen 
 
Aanwezig: 
Klaas Holtman (voorzitter) 
Jeroen Dorreboom (penningmeester) 
Stefan Mak (Corpus den Hoorn/secretaris) 
Joop Kruit (Hoendiep) 
Harry Watermulder (Kranenburg/ Westpoort) 
Marlies Schipperheijn 
I. van Wijk (secretariaat) 
 
Afwezig m.k.: 
Nico Borgman (Park-/verenigingsmanager) 
Rob van Duuren (Zernike Campus) 
Eddy Bijleveld (gemeente Groningen) 
 
Afwezig z.k.: 
Flip Roordink (MTP) 
Fokko Kip (Hoogkerk) 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering. Er is niemand van MKB Noord of Groningen Bereikbaar aanwezig. 
Ingrid was er niet van op de hoogte dat zij tevens een uitnodiging voor deze vergadering dienden te 
ontvangen. 
Rob van Duuren is afwezig omdat hij onlangs is getroffen door een herseninfarct. Momenteel ligt hij in 
het Martiniziekenhuis. Hij heeft inmiddels een bloemetje ontvangen vanuit Bedrijvenvereniging WEST. 
 
2.  Mededelingen 
Klaas:  

• Vanuit gemeente Groningen/Gastvrij050 vraag gekregen om mee te denken over de 
verbetering van de toeristische profilering van Groningen. Stadsaanbod is aardig goed 
ontwikkeld, nu focus op de provincie. Zou graag input ontvangen voor interessante locaties 
(bijv. met een verhaal) om te bezoeken. Tevens dient nagedacht te worden over hoe dit 
bestuurlijk te organiseren i.s.m. provincie Groningen. Tevens zoeken naar clustering met 
andere organisaties die dit doen. 

• Is gevraagd om mee te denken over de invulling van Eurosonic. Centraal staat deze editie 
Denemarken. Dit wordt mede gesteund vanuit Luchthaven Groningen. 

• Bij Cultuur Pakt Noord stapt George Verberg (Gasunie) op als voorzitter en Klaas is gevraagd 
of hij deze rol van hem wil overnemen. Dit is een collectief van een aantal organisaties welke 3 
jaar geleden is opgestart. Zij heeft tot doel het cultuuraanbod op peil te houden en te 
stimuleren. 

• Het Fonds zal verlengd worden, insteek is 6 jaar. Er zal meer ingezet worden op strategische 
projecten. 
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3. Notulen en actiepunten vorige vergadering 
De notulen van het vorige overleg d.d. 7 juni 2017 zijn niet door iedereen ontvangen.  Zullen tijdens het 
volgende overleg behandeld worden.  
Niet iedereen kan op Dropbox aangezien de bestanden te groot zijn. Hiervoor dient een uitgebreidere 
versie aangeschaft worden.  
 
Actie Ingrid: checken wat de kosten van de uitgebreide versie van Dropbox zijn en kijken naar de 
mogelijkheid tot financiering hiervan door  Bedrijvenvereniging WEST.  
 
 
4. Bedrijvenpark Kranenburg 
Op 29 juni heeft de gebiedsbijeenkomst plaatsgevonden. Opkomst van bedrijven was laag. Er zal een 
convenant opgesteld worden, hoe het park ontwikkeld zal kunnen worden. Donkergroen zal dit samen 
met SWECO verder uitwerken. Er zal geïnventariseerd worden hoeveel bedrijven hier een financiële 
bijdrage aan willen leveren. Klaas wil tijdens de zomervakantieperiode de grote bedrijven bezoeken om 
te checken of ze achter het plan staan. De gemeente Groningen zal de coördinatie rondom het 
uitwerken van de plannen op zich nemen. 
 
 
5. Duurzaamheidsconvenant 
Het convenant met Enexis/Fudura aangaande de electrische laadpalen is 2 weken geleden 
ondertekend. Groningen loopt 20% achter bij dekking laadpalen op de rest van het land. Fudura heeft 
een huurconstructie voor de laadpalen bedacht. Hanzehogeschool gaat onderzoek doen naar het 
gebruik van laadpalen. Gemeente Groningen is ook bij dit traject betrokken. Verkoopactie: € 5.000,- 
voor Bedrijvenvereniging WEST en tevens een bijdrage van de gemeente. Dit traject kan ook verspreid 
worden over de andere bedrijvenverenigingen in Groningen.  
 
 
6. Voorbereiding Hoendiep 
Klaas zit maandag 17 juli bij gemeente Groningen voor het afronden van het visietraject aangaande 
Hoendiep. Het gaat om de verbinding met de binnenstad, groenvoorziening en de fietspaden. Vanuit de 
gemeente is aangegeven dat er gezorgd zal worden voor een betere ontsluiting. Eventueel met een 
extra oprit naar de Ringweg. 
Voor het pand van Lijnco zijn de plannen om hier aan de ene kant mode/detailhandelzaken in te laten 
vestigen en aan de andere kant startups. 
Nico heeft contact met NOVO voor het ophalen van het vuil en het verrichten van kleine 
onderhoudswerkzaamheden. 
 
 
7. Afscheid Marlies Schipperheijn 
Er is afscheid genomen van Marlies Schipperheijn. Ze is bedankt voor haar werkzaamheden voor 
Bedrijvenvereniging WEST gedurende 3 ½ jaar en heeft een cadeau ontvangen. 
 
 
8. W.v.t.t.k. 
Klaas:  

• Op 23 september vindt op het voormalige Suikerunie-terrein Het Grootste Kennisfestival van 
Noord-Nederland plaats.  

 
Joop: 

• Heeft 11 juli een brief van gemeente Groningen doorgestuurd aan Klaas omtrent hun voorstel 
voor het oppimpen van het bedrijventerrein Hoendiep. 

 
Harry: 

• Volleybaltoernooi BEACH op 7 juli was leuk en druk bezocht. Idee om het evenement te 
upgraden met bijvoorbeeld een barbecue na afloop? Geopperd wordt een evaluatie te 
organiseren met de aanwezig bedrijven en te kijken wat verbeterd kan worden. Actie?? 
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Zomervakanties: 
• Jeroen: 1 t/m 22 augustus 
• Joop: 21 juli t/m 11 augustus 
• Harry: 14 augustus t/m 3 september 
• Stefan: 14 augustus t/m 3 september  

 
 
9.  Rondvraag en sluiting 
Klaas sluit de vergadering om 13:30 uur. 
 
Het volgend overleg vindt plaats op 6 september 2017 om 16.00 uur, locatie Plas & Bossinade, 
Paterswoldseweg 804 te Groningen. 
 


