VERSLAG BEWONERSOVERLEG SCHILDERSWIJK
Datum: 10 december 2018
Aanwezig: Grietjes Scholtens, Hein Pronk, Liesbeth Klunder, Harmen Gelling, Martin van
Koldam (wijkkrant), Peter Verweij (beoogd bestuurslid), Tjaaktje van der Wijk (notulist)
Bewoners: Jeltje Meulenbroek, Rudi Brenninkmeijer, Lot Roosjen, Bina Waijer, Matteke
Winkel, Robb Kauffman
Afwezig: Rudy Heddema
1. Opening door de voorzitter + voorstelrondje
Grietje Scholtens opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bestuurslid Rudy
Heddema is met kennisgeving afwezig.
Het bestuur en de aanwezige wijkbewoners stellen zich kort voor.
2. Mededelingen
Hein Pronk meldt m.b.t. parkeren en verkeer een aantal trajecten waar overleg met de
gemeente over gaande is:
- de kruising bij het gezondheidscentrum veiliger maken
- sluipverkeer door Kostverloren
- Eendrachtsbrug verduidelijken
- betaald parkeren: door aanpassingen op het Hoge der A zijn daar parkeerplekken
vervallen, wat de parkeerdruk aan die kant van de Schildersbuurt verhoogt. Op
zondagmiddag is er sowieso verhoogde parkeerdruk door de koopzondag van de Primark.
Mogelijk dat invoering van betaald parkeren voor dat deel van de Schildersbuurt op
zondagmiddag een oplossing biedt. Dit heeft echter ook consequenties voor het parkeren
van bezoek voor bewoners. Ideeën zijn welkom, die zullen dan doorgegeven worden aan
de gemeente.
De gemeente is bezig met een upgrade van de vijver in Kostverloren.
In Kostverloren vorderen de werkzaamheden m.b.t. de riolering gestaag. Er worden
interessante archeologische vondsten gedaan.
Hein legt uit dat er 2 x per jaar een leefbaarheidsoverleg is.
Er is ook een Platform Groninger Wijken, waarin een aantal bewonersorganisaties verenigd
is. Er wordt komende week een brief gestuurd aan de formateur voor het nieuwe College
B&W en de fractievoorzitters. Aan de orde komen daarbij:
- maatwerk
- adequate subsidiestructuur
- samenwerking WIJ-teams
- energietransitie
- stimuleren vrijwilligersbeleid
- groepen die in de verdrukking komen (jongeren, ouderen)
- airBNB
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- handhaving.
Jeltje Meulenbroek vraagt aandacht voor het optoppen. Er zijn geruchten dat dit speelt bij
het hoekpand aan de Wassenberghstraat/Taco Mesdagstraat. Mathijs Groeneveld van het 3e
kwartier was hier niet van op de hoogte, maar zal dit nagaan.
De Wijkraad legt uit dat de kwartieren hier heel alert op zijn en ook actief zienswijzen
indienen bij wijzigingen in bestemmingsplannen. Er zijn goede contacten met de
wijkwethouder.
'Kostwinning' is een project dat een visie op Kostverloren ontwikkelt, uitgaande van een
horizon van een jaar of 10.
'Panoramavisie' doet dit voor de Schildersbuurt. Er is een goed bezochte buurtbijeenkomst
georganiseerd, waarbij verschillende thema's die spelen in de wijk zijn besproken. Er zijn
werkgroepen gevormd, er wordt gezocht hoe dit een vervolg kan krijgen.
De Wijkraad heeft contact met de gemeente over de nieuwe invulling van het MJD-pand aan
de Herman Colleniusstraat. Aangezien het huurcontract voor Op Mars over plm. 2 jaar
eindigt (een eventueel nieuw contract zal in elk geval een commerciële huurprijs inhouden),
is het wellicht een mogelijkheid dat de Wijkraad een ruimte in het oude MJD pand tot zijn
beschikking krijgt.
Jeltje Meulenbroek meldt dat er in de Oranjewijk (oude Mitra-pand) een 'huiskamer' voor de
buurt wordt ingericht. Dit zou voor de Schilderswijk ook een idee kunnen zijn.
Matteke Winkel geeft aan dat er in de wijk behoefte is aan meer seniorenwoningen. Dan
komen er in de wijk huizen vrij voor gezinnen.
Afgesproken wordt dat er een werkgroep ingesteld wordt om het idee van seniorenwoningen
verder op te pakken. Matteke Winkel, Peter Verweij en Grietje Scholtens zullen hieraan
deelnemen. Er zullen nog een paar wijkbewoners benaderd worden of zij aan willen sluiten.
ACTIE --> gereed
Grietje meldt dat het Blekerplantsoen officieel geopend is.
Er is overleg over de herinrichting van de Jozef Israëlsstraat.
Er zijn de laatste tijd een aantal inbraken geweest, bijvoorbeeld doordat er een steiger voor
het huis stond. Wees alert op dit soort situaties.
Hein Pronk legt uit dat de wijkorganisaties altijd een doorgeeffunctie hadden voor wat
betreft grijs en groen. Er zijn echter andere methoden geïntroduceerd waar meldingen over
grijs en groen doorgegeven kunnen worden aan de gemeente (website, apps gemeente).
Bewoners kunnen dus zelf meldingen doorgeven; de Wijkraad zal zich vooral inzetten voor
grote projecten.
Er is al geruime tijd een 'buurtman' actief in de Schildersbuurt. De ervaringen zijn positief. Dit
was een initiatief van het 1e Schilderskwartier; de begeleiding en monitoring valt nu onder
de Wijkraad. Er is een vacature voor een 2e buurtman.
In Kostverloren wordt er een buurtconciërge aangesteld vanuit Nijestee.
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In de laatste wijkkrant zijn alle actieve organisaties in de wijk voorgesteld. Er zal vaker
aandacht besteed worden aan de wijkorganisaties.
Bina Waijer meldt dat op de website de activiteiten in Kostverloren niet duidelijk vermeld
zijn.
Notulen bewonersoverleg d.d. 29 november 2017
De notulen worden vastgesteld. BESLUIT
Naar aanleiding van de notulen van het bewonersoverleg in 2017 wordt een update van
enkele ontwikkelingen gegeven:
- Het bloemenlint in Kostverloren ligt stil doordat de betrokken medewerker van de
gemeente een andere functie kreeg. Het budget is er, volgend jaar wordt dit opnieuw
opgepakt.
- Bij Benny hangt inmiddels een WIS-scherm.
- Aan de A-weg zal een Coop komen in het pand naast de Slingerij. Dit betekent mogelijke
concurrentie voor Benny.
- Het TIK fonds valt nu onder de gemeente, niet meer onder Nijestee, omdat het niet onder
de kerndoelen van Nijestee (verhuur) valt.
- Er is overleg over bereikbaarheid van het WIJ-team binnen de wijk. Mogelijk dat dit ook
binnen het oude MJD-pand gerealiseerd kan worden.
- Met betrekking tot de € 200.000 die de wethouders beschikbaar zouden hebben, geldt
dat dit bedrag voor alle 'oude wijken' geldt. Bina meent dat er vanuit de Schilderswijk
weinig een beroep wordt gedaan op dit budget. Bijvoorbeeld de boomgaard zou dat
kunnen doen.
3. Aftreden en (her)benoeming bestuursleden:
a. Herbenoeming Liesbeth Klunder
De zittingstermijn van Liesbeth Klunder, de secretaris binnen het bestuur, loopt af. Zij stelt
zich herbenoembaar. De bewoners stemmen unaniem in met herbenoeming. Het bestuur
herbenoemt Liesbeth voor een volgende periode van 4 jaar. BESLUIT
b. Aftreden Ingrid Engelsman
Ingrid Engelsman is verhuisd naar een andere plaats. Zij treedt daarom af als bestuurslid. Er
hebben zich geen kandidaten gemeld om deze vacature in het bestuur in te vullen.
Ingrid deed samen met Martin van Koldam de redactie van de Wijkkrant. Er wordt gezocht
naar een nieuwe redacteur.
4. Activiteitenverslag 2017
Matteke vindt het een goed verslag, waaruit duidelijk blijkt hoeveel er in de wijk gebeurt.
Bina vindt het niet handig dat Willy Pama van het WIJ-team op de foto van het bestuur staat.
Hier wordt in het vervolg beter naar gekeken.
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5. Financieel verslag 2017 en akkoord kascommissie
Het inwoneraantal van de Schilderswijk neemt af. Gezinnen vertrekken uit de wijk, er komen
1 of 2 persoons huishoudens voor terug. Dit heeft invloed op de hoogte van de subsidie van
de gemeente.
M.b.t. de rente licht Hein toe dat er nog een rekening stond op naam van de oude
verenigingen. Het is gelukt deze af te wikkelen, er stond inmiddels enkele jaren rente.
Lot Roosjen oppert de Wijkkrant niet rond te brengen in studentencomplexen en per
studentenhuis 1 exemplaar te bezorgen. Dit scheelt in het te drukken aantal exemplaren.
Zij brengt de Wijkkrant rond aan de Steenhouwerskade. Er is geen strakke grens aan die kant
van de wijk wat nog onder de Schilderswijk valt. Er zou ook verwezen kunnen worden naar
een aantal afhaalpunten in de wijk. In elk geval moet de Wijkkrant beschikbaar zijn op de
website.
Het financieel verslag 2017 is akkoord bevonden door de kascommissie.
Hein wordt bedankt voor het vele werk dat er altijd in het financieel verslag gaat zitten.
6. Rondvraag en afsluiting formeel gedeelte
Grietje meldt dat er een experiment loopt met een 'coöperatieve wijkraad', waarin uitgelote
buurtbewoners en gemeenteraadsleden zitten. Dit loopt nog niet lekker, het blijkt
concurrerend te zijn aan de 'echte' wijkraad. De gemeente moet ook nog wennen aan
participatie van bewoners.
De Wijkraad Schilderswijk beraadt zich op de toekomst, waarin mogelijk andere vormen van
democratie en participatie van bewoners ontstaan. Het blijkt moeilijk nieuwe bestuursleden
te vinden, hoewel er veel actieve bewoners in deze wijk zijn.
Robb Kauffman meent dat het initiatief van de gemeente in de Oosterparkwijk juist wel goed
loopt. De leden van het wijkpanel worden getraind en ontvangen een vergoeding. Blijkbaar is
er in die wijk meer betrokkenheid. Grietje meent dat er in de Schildersbuurt (en in mindere
mate Kostverloren) ook veel actieve wijkbewoners zijn, zie ook de bijeenkomst van de
Panoramavisie en het activiteitenverslag.
Jeltje Meulenbroek vraagt zich af hoe de studenten meer bij de wijkinitiatieven betrokken
kunnen worden. Grietje oppert te proberen een wijkreporter te vinden onder studenten.
Hier zal in 2019 naar gekeken worden. Matteke meent dat de studenten al goed betrokken
zijn bij de Stolpersteine. Lot wijst erop dat studenten studiepunten moeten behalen, die ze
niet krijgen voor activiteiten in de wijk.
Harmen oppert een oproep te doen voor studenten (bijv. sociale geografie) om iets in de wijk
te doen.
Niets meer aan de orde zijnde, nodigt Grietje de aanwezigen uit nog even na te praten onder
het genot van een hapje en een drankje en sluit de vergadering.
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