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Conceptverslag WEST 
d.d. 6 september 2017 

bij PlasBossinade, Groningen 
 
Aanwezig: 
Klaas Holtman (voorzitter) 
Nico Borgman (Park-/verenigingsmanager) 
Jeroen Dorreboom (penningmeester) 
Stefan Mak (Corpus den Hoorn/secretaris) 
Harry Watermulder (Kranenburg/ Westpoort) 
Eddy Bijleveld (gemeente Groningen) 
Rianne Westerveen  
Berjo Wortmann  
I. van Wijk (secretariaat) 
 
Afwezig m.k.: 
Rob van Duuren (Zernike Campus) 
Joop Kruit (Hoendiep) 
Flip Roordink (MTP) 
 
Afwezig z.k.: 
Fokko Kip (Hoogkerk) 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet Rianne Westerveen en Berjo Wortmann welkom. Rianne is 
gevraagd om als ambassadeur namens WEST bekendheid te geven aan de vereniging, Rianne heeft 
een open invitatie om bestuursvergaderingen bij te wonen.  Berjo is als voorzitter van Het Fonds 
uitgenodigd om met name bij de bespreking van de aanbevelingen van Stadskracht de 
gedachtevorming bij het bestuur te volgen.  
Rob van Duuren is inmiddels weer thuis en herstellende, hij moet het nog rustig aan doen. 
Joop Kruit heeft 6 weken geleden een hartaanval gehad. Hij is thuis en zal rustig opstarten. 
Klaas heeft met beide contact gezocht, er is een bloemetje verzonden vanuit WEST. 
 
2.  Mededelingen 
Klaas:  

• Is benaderd op het gebied van Healthy Ageing om te participeren in: 
1) een lunch georganiseerd door een aantal HR-Managers; 
2) een walk-through-run op Zernike; 
3) een programmareeks over gezond leven en werken in samenwerking met de gemeente, 

UMCG en OOGTV. Zal dit tevens promoten tijdens hierboven genoemde lunch om hier 
bedrijven voor te werven. 

4) het rookvrij maken van de stad. Na overleg is besloten dat dit wel gestimuleerd zal gaan 
worden, maar dat WEST hier niet het convenant voor zal tekenen. 

• 5 september is het nieuwe fietspad naar Zernike geopend, deze is verdubbeld. 
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Nico:  
• Op 12 oktober zal een netwerkbijeenkomst in combinatie met het bijwonen van een wedstrijd 

van Donar georganiseerd worden. Er zullen zo’n 40 bedrijven voor uitgenodigd worden. Heeft 7 
september een gesprek bij Donar omtrent de organisatie. 

 
Harry: 

• Patheon is samengegaan met Thermo Fisher Scientific en heeft deze naam overgenomen. 
 
Eddy: 

• Eind oktober zal er een cultuurevent georganiseerd gaan worden door de Van den Ende-groep 
met Koningin Máxima als voorloper. Doel van het event is om meer muziek in de klas te krijgen 
op de basisschool. Is op zoek naar sponsoren. Klaas geeft aan dat dit niet collectief als WEST 
opgepakt zal worden, maar dat bedrijven dit zelf dienen af te wegen. 

 
3. Rapport evaluatie Het Fonds Ondernemend Groningen  
Berjo, voorzitter van Het Fonds, is aanwezig n.a.v. het rapport omtrent evaluatie van Het Fonds. Het 
Fonds is door het College verlengd zonder einddatum, er zal elke vijf jaar een evaluatie plaatsvinden. 
De Raad heeft het laatste woord. Er heeft onlangs een evaluatie plaatsgevonden door Bureau 
Stadskracht. Stadskracht heeft een aantal aanbevelingen gedaan waarop door WEST wordt 
gereageerd. Aan de hand van de conceptreactie worden de aanbevelingen en de reactie daarop 
besproken en vastgesteld.  
Een belangrijke aanbeveling is om de dubbelrol van Klaas als ook zijnde Fondsmanager en voorzitter 
van WEST te wijzigen. De vergadering spreekt uit dat de dubbelrol niet als knellend wordt ervaren, 
maar begrijpt dat het zuiverder is om een oplossing te vinden. Deze oplossing zou niet gepaard moeten 
gaan met een verminderde inzet van Klaas in de lopende dossiers, danwel bij de ontwikkeling van de 
economische agenda voor de stad. Berjo en Klaas maken een ronde langs de bedrijfsverenigingen om 
de weerstanden te inventariseren en te beraden op de te varen koers.    
 
4. Notulen 7 juni en 12 juli 2017 
Geen opmerkingen. 
 
5. Voortgang Kranenburg 
Er is een bijeenkomst geweest. Gemeente is nog niet volledig mee, maar wel positieve intentie. Eddy 
meldt dat vanuit de gemeente waarschijnlijk een Gebiedscoördinator wordt aangesteld die dit project 
verder zal moeten brengen. DonkerGroen is ook nog positief, nu samen met de gemeente afstemmen 
omtrent het samenbrengen van plannen. Er dient nog dit jaar wel iets zichtbaar te worden: 
trimtoestellen, apart maaien o.i.d. 
 
6. Voortgang Hoendiep 
Hier samen met Eddy aan de slag. Lopende zaken: 

- het bij elkaar brengen van de personen die werkzaamheden verrichten en inventariseren wie 
wat doet; 

- het onderhoudsgeld, dit zit in een potje, Novo meer doen; 
- Meubelboulevard zelf zal nieuwe verlichting verzorgen, WEST zal kijken naar beschildering van 

de stoelen. 
Nico bewaakt bovenstaande acties. 
 
Eventuele wijziging bestemmingsplan Sontplein zal grote gevolgen hebben voor de winkels op 
bedrijventerrein Hoendiep. Renovatie zal dan geen zin hebben. Hier loopt een traject met de gemeente. 
Zal 20 september in de commissie besproken worden. 
 
7. Fondsaanvraag Campustrail 
Dit betreft een run door de gebouwen. Aanvraag is goedgekeurd. Er is € 2.000,- toegezegd. 
 
8. Project Elektrisch vervoer 
In het kader van duurzaamheid; Groningen loopt 20% achter op gebied van laadpalen in vergelijking 
met de rest van Nederland, is dit project ontwikkeld. Samen met Fudura en Erik Matien is een 
leaseconcept voor electrische laadpalen opgezet. De data die hieruit voortvloeit kan door de 
Hanzehogeschool en RUG geanalyseerd worden op sociaal gedrag van rijders en gebruik van de 
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laadpalen. Doel is om de druk op het net op piekmomenten weg te nemen. Er worden vijf 
vastgoedeigenaren gezocht om mee te doen. Inmiddels zijn drie enthousiast: Waarborg, Lode en 
Brivec. Rianne zal inventariseren of er onder haar relaties behoefte is om hieraan mee te doen. Houdt 
hier contact over met Nico.  
 
9. Promotiedagen 
Op de Promotiedagen komt een gezamenlijke stand van de gemeente en bedrijfsverenigingen. Met 
uitzondering van RBO doet iedereen weer mee.  
 
10. Netwerkbijeenkomst gezamenlijke verenigingen 
Op 26 september vindt deze bijeenkomst plaats. Aantal aanmeldingen is momenteel 80 personen.  
 
11. Doorstroming Boerhave rotonde – Corpus den Hoorn 
Ontsluiting Martiniziekenhuis is m.n. eind van de dag erg druk richting A28. Klaas zal graag 
verkeersmeetapparatuur geplaatst willen zien om meer grip en overzicht te krijgen op deze situatie. 
Ringweg Zuid geeft problemen. Eddy zal dit binnen de gemeente opnemen met Monique Koolman. 
Verder geeft Stefan aan dat op de Paterswoldseweg, vlakbij het kantoor van PlasBossinade, een 30 
km-bord in de bocht staat waar deze totaal misplaatst is. Nico zal hier achteraan. 
 
12. W.v.t.t.k. 
Geen punten. 
 
13.  Rondvraag en sluiting 
Stefan: 

• Heeft een mail ontvangen van Baanders, zij verzorgen verkoopondersteuning in Duitsland. Ze 
schijnen vaker contact op te hebben genomen. Klaas zal contact met hun opnemen. 

 
Nico: 

• Is in samenwerking met Grunneger Power en Sameen bezig met het organiseren van een pilot 
voor een energiescan voor zo’n 10 bedrijven.  

 
Klaas: 

• Naar aanleiding van de naamswijziging zijn een aantal zaken in de nieuwe huisstijl gegoten, 
waaronder de brochure. Een ieder zal een exemplaar toegestuurd krijgen. 

• Sluit de vergadering om 18:00 uur. 
 
Het volgende overleg vindt plaats op 1 november 2017 om 16.00 uur. Locatie n.n.b. 
 


