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Document 2018

Verslag Algemene ledenvergadering.

Datum:
Locatie:
Aanvang:

@vbnoinfo

7 juni 2018.
Bezoekerscentrum Groninger Landschap, Wolddijk 103.
16.45 uur.

1. Opening van de vergadering

Voorzitter opent de vergadering om 17.00 uur

2. Presentatie wethouder Gijsbertsen over duurzaamheid

Vanwege ziekte is de wethouder verhinderd. Zijn presentatie over stand van zaken
duurzaamheid wordt overgenomen door Miranda Hoeksema en Irma Noorbergen. De
aanpak van de gemeente is in eerste op de wijken gericht geweest. Nu komt er een
accent op het bedrijfsleven. Er lopen projecten in verschillende delen van de stad. Aan de
Wasaweg is onderzoek gaande naar een omvattend project om met meerdere
maatregelen duurzaamheid te bereiken: afstemming gebruik (smart grid), opslag en
opwekking. In voorbereiding is onderzoek naar de mogelijkheden van het dak van
Winkelcentrum Lewenborg voor de plaatsing van zonnepanelen. Er zijn veel
subsidieregelingen zowel voor de opwekking van duurzame energie als voor isolerende
maatregelen.
Er is behoefte aan een platform waar slimme ideeen en gedachten bij elkaar worden
gebracht.

3. Mededeling en ingekomen stukken

-Korte presentatie aanwezige nieuwe leden (indien gewenst)
Sanne Jonker van Werkpodium Kraack stelt zich voor Werkpodium Kraack is een
instelling waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een veilige omgeving tot
hun recht kunnen komen. Werkpodium Kraack richt zich op theater en catering. De
mensen daar maken graag taart voor je.
Jolanda Staal-Zaagman volgt de secretaris op. Zij kan vanwege vakantie niet aanwezig
zijn.
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4. Vaststelling agenda
Document 20180607 Ap4
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Verslag Algemene ledenvergadering d.d. 16 november 2017
Document 20180607 Ap5
N.a.v. meldt de voorzitter dat het bestuur bezig is met beleid ten aanzien van opdrachten vanuit
de vereniging: positie, rol en aansturing m.n. waar het om (bestuurs)leden gaat.
6. Jaarverslag en jaarrekening 2017
Document 20180607 Ap6a
Document 20180607 Ap6b
De voorzitter geeft nog een korte toelichting bij het Jaarverslag. Er wordt nog kort iets gezegd
over de open bedrijvendag OpenStad die 29 september wordt georganiseerd. In het VBNOgebied zou het thema sport en recreatie zich heel goed voor deelname lenen.
7. Voorstellen Fonds juni 2018
Document 20180607 Ap7a overzicht fondsvoorstellen
Document 20180607 Ap7b financieel overzicht
Toelichting
Er zijn 3 aanvragen:
• Uitwerking retailagenda (inmiddels onder mandaatregeling goedgekeurd)
• Promotiedagen 2018
• Beveiliging Winkelcentrum Lewenborg
In het bijgevoegde document vindt u een overzicht van de voorstellen met daarbij het advies van
de Adviesraad. Daarnaast is bijgevoegd een financieel overzicht met aanduiding van de uitputting
van de fondsgelden 2018. De complete set met aanvragen vindt u op de website www.vbno.info
onder Stukken ALV.
De voorzitter van de Adviesraad fondsvoostellen, Henk Bol, licht het advies toe. Strekking van het
voorstel over de retailagenda is dat de wijkwinkelcentra naast de detailhandel in de binnenstad
een afzonderlijke plaats innemen die aandacht en versterking behoeft. Deelname promotiedagen
is een belangrijke pijler in het gemeenschappelijk naar buiten treden van de VBNO en haar leden.
Beveiliging Winkelcentrum Lewenborg behoeft een update.
ALV is akkoord met de voorstellen.
8. Bestuurssamenstelling 2018
Document 20180607 Bestuurssamenstelling 2018
Aan de leden wordt gevraagd in te stemmen met de herbenoeming van de bestuursleden Guus
Vries, Alexander Bleker en Marcel Dijkema.
ALV stemt in met de herbenoeming
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9. Presentatie stand onderzoek Oosterhamrikkade (David Inden)
David Inden vertelde het verhaal over de ontwikkelingen rond de Oosterhamrikzone en de
kansen en mogelijkheden om via de weg der geleidelijkheid en soms de tijdelijkheid tot een
‘transformatie’ te komen. Het zal uiteindelijk wel een gebied worden waar veel gewoond wordt
en waarom niet in combinatie met werken? Met een beetje goede wil zijn er ook in de
tijdelijkheid goede zaken te doen.

10. Wat verder ter tafel komt
De stand zaken rond het project ‘Opvallen langs de ring’ is dat alle lichten op groen staan behalve
dat van de welstandscommissie. Overleg loopt nog.
Bert Oost neemt afscheid als secretaris/verenigingsmanager van de VBNO.
11. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering om 18.35 uur.

12. Wandeling Reitdiepgebied
Het Groninger Landschap vertelt het verhaal over de weidevogels die sterk in aantal afnemen.
Oorzaken zijn divers en hebben vooral te maken met afname insecten en (grond)waterpeil. We
worden het gebied in meegenomen. Het is een indrukwekkend verhaal dat verteld wordt. Voor
de beelden zie de facebookpagina van de VBNO

Informeel deel
Buffet

Het buffet wordt verzorgd door De Smaak van het Noorden. Verse asperges op een zeer smakelijke
wijze klaar gemaakt. Smullen geblazen. Het zijn echte gastdames en gastheren die van De Smaak van
het Noorden.
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