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Verslag WEST 
d.d. 6 november 2017 

bij Infrahuis, Groningen 
 
Aanwezig: 
Klaas Holtman (voorzitter) 
Nico Borgman (park-/verenigingsmanager) 
Jeroen Dorreboom (penningmeester) 
Stefan Mak (Corpus den Hoorn/secretaris) 
Flip Roordink (MTP) 
Fokko Kip (Hoogkerk) 
Thomas Faber (Groningen Bereikbaar) 
Ingrid van Wijk (secretariaat) 
 
Afwezig m.k.: 
Harry Watermulder (Kranenburg/ Westpoort) 
Rob van Duuren (Zernike Campus) 
Joop Kruit (Hoendiep) 
 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

• De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.  
• Van de beide zieke bestuursleden, Rob van Duuren en Joop Kruit, duurt het herstel langer dan 

voorzien.  
 
2.  Mededelingen 
 Wedstrijdsponsor Donar 

• Er zijn 45 leden bij de bijeenkomst geweest en het is positief ontvangen. Het netwerken 
achteraf viel tegen doordat er nog een bijeenkomst was van Startup Assist Donar waardoor de 
groep uiteenviel. 

 Promotiedagen  
• 7 en 8 november zijn de Promotiedagen Noord-Nederland. Er staan 10 deelnemers van WEST 

in de stand, waarvan 2 nieuwe: 3D Opmaat en deFine. 3D Opmaat maakt meubels, ze hebben 
een deel van de inrichting van de beursstand verzorgd. deFine maakt interactieve presentaties 
voor o.a. musea. Niet meer van de partij zijn dit jaar RBO en Friederike Korte. 

• Op 7 november vindt van 16:30 tot 18:00 de netwerkborrel plaats. 
 Let’s Gro 
• Heeft van 1 tot en met 4 november plaatsgevonden met veel bijzondere lezingen o.a. van 

Ibrahim Ibrahim. Hierin stond “beleving” en “retail gekoppeld aan events” centraal. 
 Jaarafsluiting Campus 
• De jaarafsluiting van de Campus is op 14/12. Besloten is om met de jaarafsluiting van WEST 

hierbij aan te sluiten. 
 
3. Notulen d.d. 6 september 2017 

• Geen opmerkingen. 
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4. Voortgang Kranenburg, Hoendiep, Martini Trade, Corpus den Hoorn 
• Algemene indruk: gemeente zegt dat er veel gebeurt, wij zien er weinig van terug. Klaas 

Holtman heeft tijdens een gesprek met Joost van Keulen en Roeland van der Schaaf dit 
aangegeven. 

  
 Kranenburg 

• Linda Peuscher is benoemd als projectmanager voor Kranenburg.  
• Klaas heeft over 2 weken een gesprek met Paul de Rook. 
• Intentie is om hier beweegapparatuur en wandel- en fietspaden te realiseren. Issue is de grond 

waar en wijze waarop dit gerealiseerd zou kunnen worden. 
  
 Hoendiep 

• De financiële mogelijkheden voor het plaatsen van fietspaden aan weerskanten van de 
Atoomweg worden bekeken. Dit geldt ook voor het realiseren van snelheidsremmende effecten 
bij de kruising van de Atoomweg zodat deze veiliger wordt, m.n. voor fietsers. 

• Met groenvoorziening loopt nog een discussie om dit naar een hoger niveau te tillen. 
• Ontwikkelingen Energieweg: hier dienen vastgoedeigenaren in beweging te komen tegen de 

leegstand, zodat het geen troosteloze omgeving wordt. Dit blijkt moeizaam te gaan. 
• Bedrijventerrein Hoendiep dient weer tot leven te komen. Er bestaat nog altijd een beweging 

van bedrijven richting Sontplein. Sinds Joop Kruit is weggevallen gebeurt er weinig. Poging 
gedaan om Loods 5 hier naar toe te halen en een extra inrit te realiseren.  

• In het bedrijfsverzamelpand De Printfabriek, bevinden zich kleine bedrijven en startups. Flip 
Roordink geeft aan dat hierop ingezet kan worden: meer kleinschalige bedrijven aantrekken. 
Ook gezien de aanwezigheid en ontwikkeling van de voormalige Suikerfabriek. 

• In het voorjaar van 2018 zal de Big Building ontruimd worden. De bedrijven dienen zich ergens 
anders te vestigen. Optie voor hun is wellicht ook het oude V&D-pand.    

 
 Martini Trade 

• Hier komt inmiddels wat beweging in. Er is gesproken met een 2e hotel dat zich hier wil 
vestigen. Pand naast VNO-NCW wordt waarschijnlijk hotellocatie, is nog niet rond. Student 
Hotel zoekt ook nog plek. Tendens dat veel hotels een plek zoeken in Groningen. Flip vertelt 
dat het congresbureau graag meer 5 sterrenkamers zou willen aanbieden in Groningen. 

 
 Corpus den Hoorn 

• Klaas heeft tijdens Captain’s Breakfast gesproken met Johan Norda. Zullen vervolgafspraak 
maken. 

• Zaken die hier aan de orde zijn: groenvoorziening en fietsverbinding met koppeling P+R 
Hoogkerk. 

 
5. Voortgang BBOG 

• De rapportages van de politie en de beveiliging (Cruon) waren al samengevoegd en 
stadsbeheer komt hier nu ook bij. Op deze manier wordt een goed beeld verkregen van wat er 
zoal op de bedrijventerreinen gebeurt. Naast mogelijk illegale activiteiten wordt er ook gekeken 
naar bijv. of het groen ergens niet gemaaid is, of er een hek openstaat of dat er lamp kapot is. 

• Op bedrijventerrein Westpoort is een kenteken-camera geplaatst die in direct contact staat met 
het verbond van verzekeraars. Indien een auto vermist of gestolen is, is dit gelijk in beeld. Op 
dit bedrijventerrein is vaak sprake van illegale afvaldumping, drugshandel en handel in 
kentekens. 

• Algemeen gedeelde mening is dat deze collectieve surveillance moet blijven. Op deze manier is 
goed in beeld waar wat gebeurt. Steeds meer bedrijven sluiten zich aan bij Cruon en er bestaat 
een dalende tendens in incidenten op de bedrijventerreinen. 

• De rapportage verschijnt 1 keer per 3 maanden. Deze zou via de nieuwsbrief verspreid kunnen 
worden onder de leden.  

• De eerstvolgende rapportage van de politie en beveiliging is nu klaar, hier wordt momenteel 
een verslag van gemaakt. Vanaf januari 2018 komt stadsbeheer erbij in. Voor februari 
agenderen voor de nieuwsbrief. 

• Bezig met opstellen van een beleidsplan (BBOG 2.0) inzake wat nog meer kan worden gedaan 
o.g.v. veiligheid: bijv. cybercrime en surveillance door drones. Hier gebeurt nu alleen nog 
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oppervlakkig iets mee vanuit brancheorganisaties. Cybercrime richt zich nu voornamelijk nog 
op bruggen, verkeerslichten etc. Indien je ICT-stad wilt zijn, dien je hier ook meer mee voorop 
te lopen stelt Klaas.   

 
6. Inventariseren behoefte aan welkomstborden bij bedrijventerreinen  

• Nico Borgman geeft aan dat er is gekeken naar de mogelijkheid om opnieuw grote 
welkomstborden bij de bedrijventerreinen te plaatsen. Deze geven ook aan dat het 
bedrijventerrein wordt beveiligd. De borden dienen wel een wat vriendelijker uiterlijk te krijgen.  

• Constructie: aanschaf door BBOG en WEST leased ze van hun. Onderhoud wordt dan gedaan, 
evenals vervanging als ze kapot zijn. Nico heeft een afspraak met BBOG, zal daarna 
voorbeelden delen. 

• BBOG wil graag 2 jaar verlenging bij Het Fonds aanvragen voor collectieve surveillance. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal een presentatie met financiële onderbouwing 
gegeven worden en de wijze van koppeling met Cruon aangegeven worden. De presentatie zal 
vergezeld gaan van een positief advies. 

• Stefan geeft aan dat VBZO een elektronisch welkomstbord heeft, hier staan tevens nieuwe 
leden en bijeenkomsten op. Zijn opvallend en zien er erg mooi uit. 

• Geopperd wordt om de welkomst/beveiligingsborden in de vorm van led-borden te realiseren. 
Klaas en Nico pakken dit op. 

 
7. Het Fonds 
 Voortgang en stand van zaken 

• Met de gemeente zullen de aanbevelingen besproken worden welke zijn opgehaald tijdens de 
diverse bijeenkomsten bij de bedrijvenverenigingen. Het betreft aanbevelingen voor het 
wijzigen van de combinatiefunctie Klaas als voorzitter van het bestuur van WEST en van Het 
Fonds. 

 
 Nieuwe aanvragen/reserveringen, verslag beoordelingscie 

• Het verslag inclusief de nieuwe aanvragen en reserveringen is doorgenomen. Er zijn 2 
projecten die hier nog niet op vermeld staan: Koningsdag-bijdrage en bijdrage aan 
solidariteitspotje voor ondernemers rondom Holland Casino. Dit is bedoeld als deel 
compensatie en/of het realiseren van een winterterras. 

• De projecten Bio Cooperative en Life Coöperatie eventueel samen met VBZO oppakken. Klaas 
is hiermee bezig. 

• Het project Cyber Security vindt plaats in het kader van het geven van een invulling aan de 
reservering voor Digital City. Er zal als pilot binnenkort een veiligheidsoefening plaatsvinden in 
de Eemshaven. Hier zal een zonnepark gehackt gaan worden. 

• Besloten is dat voor de projecten die niet van de grond komen, wel geld gereserveerd zal 
blijven. Hier dient een concreet plan voor te komen, zodat het binnen 3 jaar wel tot uitvoering 
komt. 

• Blijft lastig vorm te geven aan het Campusmanagement: verdeeld in deel in kind en deel 
financieel. Nu 2 overeenkomsten: 1 SOK voor het financiële deel en een Fondsaanvraag voor 
het leveren van management (Klaas) aan de Campus. Dit zal verder uitgewerkt worden met 
Jeroen en Stefan. vergadering is hiermee akkoord, zal specifiek tegelicht worden op de ALV. 

• Met Groningen Bereikbaar in gesprek over opzetten van een loyaliteitsprogramma. Bedoeling is 
om personen te belonen indien ze terugkeren in Groningen. Gedacht kan worden aan gratis 
bus/koffie. Nog aan het kijken hoe dit ingevuld zal gaan worden. 

   
8. Duurzaamheid, reactie op nota gemeente Groningen, voortgang Project Elektrisch 
 Vervoer  

• Op donderdag 9 november is de Klimaattop Noord-Nederland, deze vindt plaats in het Energy 
Academy gebouw. Het project WESTEK is hier vertegenwoordigd. 

 
9. Begroting 2018 

• De begroting voor 2018 is opgesteld en Jeroen deelt deze uit. Tijdens de ALV zal deze 
toegelicht worden inclusief onderbouwing van de posten. De begroting wordt conform 
vastgesteld, met dank aan Jeroen voor de grondige voorbereidingen.  
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10. Voorbereiding Algemene Ledenvergadering 

• De ALV vindt plaats bij Lode Holding. De definitieve agenda dient nog opgesteld te worden. In 
ieder geval zullen presentaties gegeven worden door Lode en Merlijn Poolman inzake de reis 
naar China.  

 
11. W.v.t.t.k. 

• Thomas vertelt dat Groningen Bereibaar het plan heeft om midden december hun krant met 
reuring te verspreiden op de bedrijventerreinen. Is dit akkoord? Klaas geeft aan graag actief 
mee te willen doen.  

• Op 8 november is het herijkingsbesluit aangaande het project Aanpak Ring Zuid, hierna volgt 
de uitwerking van definitieve ontwerp en planning. 

• Bij de Suiker Unie hebben vrachtauto’s moeite om ’s ochtends het terrein op en af te rijden door 
drukte op de weg. Zetten daarop meer vrachtauto’s in, is niet wenselijk. Nu in gesprek met de 
buurt voor voorstel andere route: deels via Westpoort/Roderwolderdijk.  

 
13.  Rondvraag en sluiting 

• Klaas sluit de vergadering om 10:00 uur. 
 
Het volgende overleg vindt plaats op 10 januari 2018 om 16.30 uur. Locatie Mercure Hotel 
Martiniplaza te Groningen. 
 


