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Verslag van: Bewonersoverleg van Stichting Wijkorganisatie Schildersbuurt en 

Stichting Wijkorganisatie Kostverloren 
Datum: 29 november 2017 
Tijd: 19.30 – 20.30 uur 
Plaats: Het Kostverlorenkwartier, Groningen 
Aanwezig: Grietje Scholtens (voorzitter), Hein Pronk (penningmeester), Rudy Heddema 

(bestuurslid), Harmen Gelling (bestuurslid), Joop Dollekamp (bestuurslid), 
Liesbeth Klunder (secretaris), Ingrid Engelsman (beoogd bestuurslid), plm. 20 
wijkbewoners 

Afwezig m.k.: -- 
Notulist: Tjaaktje van der Wijk 
 
1. Opening  
 
Grietje Scholtens opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Joop Dollekamp zal zich later 
bij de vergadering voegen.  
 
2. Mededelingen 
 
De containers aan de Jan Steenstraat zullen ondergronds gaan. Ook komt er een kledingcontainer bij. 
Dit is ook het geval aan de Herman Colleniusstraat.  
 
Er komt een 'bloemenlint' (pad van bloemen) van het bruggetje tot het Hoendiep. Dit in verband met 
de wildgroei. Er ontstaat zo een corridoor voor vogels en insecten.  
 
Op 8 december a.s. zal er in de Schildersbuurt, van 10.00 tot 15.00 uur, op het Jozef Israëlsplein, 
weer een Milieudag zijn, waar men grof vuil, oud ijzer, hout en elektrische apparaten kan inleveren. 
Helaas is er een fout in de flyer geslopen en gaat het niet om zaterdag 8 december, maar om vrijdag 
8 december.  
 
In de Spar in Kostverloren hangt een WIS-scherm (Wijk Informatie Scherm). Hierop worden 
wijknieuwtjes roulerend getoond. Ook bij Bakker Van Dijk hangt er één. Mogelijk dat binnenkort er ook 
een bij Benny komt te hangen. Hierover vindt momenteel overleg met de gemeente plaats.  
 
Vanuit het wijkbezoek dat de wijkwethouder Roeland van der Schaaf dit jaar heeft gebracht aan de 
Schilderswijk is het idee van een buurtconciërge opgekomen. Een buurtconciërge kan hand- en 
spandiensten verlenen in de wijk, kan knelpunten in het grijs en groen (bijvoorbeeld gedumpt afval, 
onkruid) doorgeven aan de gemeente, kan klusjes doen in de wijk. Invulling hiervan kan via een 
participatiebaan via de gemeente voor maximaal 16 uur per week. Er is een kandidaat waarmee de 
Wijkraad en gemeente in overleg zijn. De verwachting is dat er voldoende werk is voor twee 
buurtconciërges. Daarom zijn geïnteresseerden alsnog welkom.  
 
3. Vaststelling van de agenda 
 
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.  
 
4. Voorstellen van het bestuur 
 
De aanwezige bestuursleden stellen zich kort voor.  
 
5. Verslag Bewonersoverleg d.d. 23 november 2016 
 
Het verslag van het vorige Bewonersoverleg geeft geen aanleiding tot opmerkingen en wordt 
vastgesteld.  
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6. Aftreden en (her)benoeming bestuursleden 
 
- Einde zittingstermijn Hein Pronk, herbenoembaar 
 
De zittingstermijn van Hein Pronk, penningmeester, eindigt dit jaar. Hij stelt zich beschikbaar voor een 
nieuwe zittingsperiode. De bewoners stemmen hier van harte mee in, waarna het bestuur Hein 
benoemt voor een nieuwe periode van 4 jaar.  
 
- Einde zittingstermijn Joop Dollekamp, niet beschikbaar voor nieuwe termijn.  
 
Joop Dollekamp is helaas niet beschikbaar voor een nieuwe termijn. Hij gaat komend jaar verhuizen 
naar een andere wijk. Na afloop van het formele gedeelte wordt uitgebreid afscheid genomen van 
Joop en worden hij en zijn partner met enkele cadeaus vanuit de Wijkraad en wijkbewoners bedankt.  
 
- Benoeming Ingrid Engelsman als bestuurslid 
 
Ingrid Engelsman zal, samen met Martin van Koldam, de taken van Joop met betrekking tot de 
Wijkkrant overnemen. Beiden stellen zich kort voor. Ingrid stelt zich beschikbaar als bestuurslid.  
De bewoners stemmen hier van harte mee in, waarna het bestuur Ingrid benoemt voor een periode 
van 4 jaar.  
 
7. Activiteitenverslag 2016 
 
Er is verslag gedaan van de wijkactiviteiten in 2016, welk verslag alle aanwezigen hebben ontvangen.  
 
Robb Kauffman informeert naar het TIK, waarvoor een budget van € 10.000 beschikbaar is. Jacob 
Bolhuis is voorzitter van het TIK, dat staat voor 'Thuis In Kostverloren'. Nijestee zorgde voor 
financiering van dit subsidiepotje. Echter, Nijestee mocht zich enkele jaren geleden niet meer 
bezighouden met dit soort activiteiten en zich op haar kerntaken richten. TIK is toen opgeheven, maar 
nu weer (door de gemeente) ingesteld. TIK is een stichting, bij wie rechtstreeks subsidie voor 
wijkactiviteiten in Kostverloren aangevraagd kan worden. Het gaat meestal om bedragen rond de  
€ 200 - € 300, waardoor bijvoorbeeld entreegelden beperkt kunnen worden.  
 
Leo van Wijk wijst erop dat het WIJ-team, dat verhuisd is naar de Oosterstraat, nu wel erg ver weg zit. 
Wellicht dat het WIJ-team periodiek (1x per maand?) zitting kan houden in de wijk. Bina Waijer voegt 
toe dat het gebied dat ons WIJ-team moet bedienen erg groot is, zodat er geen, voor iedereen, 
centrale vestigingsplek mogelijk is. Wellicht dat hier een brief over gestuurd kan worden aan de 
wijkwethouder. Er zijn locaties genoeg in de wijk (Huis de B, Rembrandt Caemer, 
Kostverlorenkwartier), die hier gratis voor ter beschikking gesteld kunnen worden. Grietje zal de 
wethouder hierover benaderen. ACTIE GS 
 
Robb Kauffman merkt op dat de wijkwethouder en het gebiedsteam niet genoemd worden in het 
activiteitenverslag. Hoe zijn de contacten met hen? Volgens de website van de gemeente hebben de 
wethouders ieder een budget van € 200.000, welk bedrag in ons geval dan over de verschillende 
'oude wijken' verdeeld moet worden. Wat wordt hiermee gedaan voor de Schilderswijk? Er zou in deze 
wijk best wat meer op het gebied van kunst en cultuur georganiseerd kunnen worden.  
 
Hein Pronk zit in het 'gebiedsteam'. Dit is een overleg van afdelingshoofden van de gemeente, met de 
wijkwethouder als voorzitter. Van dit budget moeten de buurthuizen, wijkraden e.d. betaald worden. Er 
is weinig ruimte voor extra uitgaven. Aanvragen voor buurtactiviteiten kunnen bij het gebiedsteam 
ingediend worden, zodat de bewoner niet bij de afzonderlijke gemeentelijke afdelingen hoeft aan te 
kloppen.  
Tom van der Meulen voegt toe dat de stadsdeelcoördinator Chris Niemeijer het gebiedsteam 
coördineert. De bedoeling van het gebiedsteam is een integrale manier van werken te ontwikkelen. 
Het WIJ-team is hier ook bij betrokken.  
 
Jacob Bolhuis geeft aan dat aan het 'leefbaarheidsoverleg' naast de gemeente, politie en WIJ-team 
ook de wijkbewoners en wijkorganisaties deelnemen. Frank Brander is als stadsdeelsecretaris hier 
aanspreekpunt voor. Jacob raadt aan om voor een wijkactiviteit een gedegen plan te schrijven en 
hiermee de wijkwethouder te benaderen.  
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De Wijkraad zal bij de gemeente informeren hoe het precies zit met het budget van € 200.000. ACTIE 
GS 
 
8. Financieel verslag 2016 
 
Penningmeester Hein Pronk heeft een toelichting geschreven bij het financieel verslag over 2016.  
De subsidie van de gemeente is gebaseerd op de aantallen wijkbewoners. Als hier opeens grote, 
onverklaarbare, verschillen optreden zal hier actie op ondernomen worden.  
 
Hein wordt bedankt voor zijn overzichtelijke verslag.  
 
9. Rondvraag 
 
Robb Kauffman informeert waarom er volgend jaar slechts 3 wijkkranten zullen verschijnen. Joop 
Dollekamp legt uit dat de kosten per krant zo'n € 1.800 bedragen. Aangezien de subsidie minder 
wordt, zal de krant in 2018 uitkomen in het voorjaar rond Gluren bij de Buren, in juni en in het najaar 
rond de Bewonersavond. Robb merkt op dat de subsidie bestemd is om de wijk te informeren, waar de 
Wijkkrant een belangrijke rol bij vervult. Grietje Scholtens geeft aan dat de Wijkraad dit mee zal 
nemen.  
 
Ineke Nijboer merkt op dat ze bijna geen schoonmaakwagentjes meer ziet in de wijk. Onze wijk lijkt in 
vergelijking met andere wijken ook wat minder schoon. Meldingen hierover bij de gemeente leiden niet 
tot veel resultaat. Rudy Heddema zegt toe dit op te nemen met de wijkpost. ACTIE RH  
In de toekomst kan de buurtconciërge hier een rol in spelen.  
 
Hein Pronk wijst op een gemeentelijke app (Meldpunt 140 50), waar dergelijke meldingen gedaan 
kunnen worden. Ook is er een app die informatie geeft over omgevingsvergunningen (Meldstad)  
 
10. Sluiting 
 
Niets meer aan de orde zijnde, bedankt Grietje alle aanwezigen en sluit de vergadering. Aansluitend 
zal afscheid genomen worden van Joop Dollekamp en zal Fien hier een muzikale omlijsting bij 
verzorgen. Iedereen is van harte uitgenodigd hier nog van te genieten onder het genot van een hapje 
en een drankje.  


