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Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij 
Haren Noord Beheer BV 
 
 

Aan 
Van 
Notulist 
Datum 
Tijd 
Onderwerp 

Aanwezigen 
Hans van der Linden (HL)  
N.v.t. 
31 oktober 2017 
Gemeentehuis, 19.00 tot 21.00 uur. 
Agenda 1

e
 sessie bewoners Park WBGR Dik gedrukt is actie door. 

  
 
Aanwezig 
 
Diverse bewoners, Hans van der Linden namens GEM Haren Noord, Anne Brouwer namens HKB. 
 
Emdaborg 
 
HL gaan we nog over in gesprek. Voorstel om hier een moment voor te prikken. Bewoners kijken nog 
wat ze precies aangepast zouden willen hebben. Maar wel met in het achterhoofd die archeologische 
idee. 
 
Zijn wel “communicerende vaten”. 
 
DOEL VAN HET OVERLEG 
 
Dit overleg gaan we inventariseren. Vervolgens laten we het uitwerken en komen we weer bij elkaar. 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

 
2. Mededelingen  

 
3. Algemeen 

 

 Voorstellen 
 

 Werkafspraken / “spelregels” 
 

o Samenvatting van de gesprekken, op hoofdlijnen; 
o Eerst inventariseren (voors en tegens); 
o We trachten tot een breed gedragen uitwerking te komen, maar we maken wel 

keuzes. 
 

 Locatie gegevens 
 

o Dam is eruit. 
o Inventarisatie bomen / groen; 
o Ontwikkeling gebouwen “Grootspark”. 

 Uitvoeren noodzakelijke onderzoeken; 
 4 tot 5 parkvilla’s en wonen of horeca in het pompgebouw; 
 Eigen tuin; 
 Haalbaarheid diverse initiatieven. 

o Ontsluiting / toegang. 
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 Welke suggesties zijn er binnen gekomen 
 

Wellicht ook andere vormen van financieren. Hoe zorgen voor inzet op bewegen. 
 
Good practice, veel ervaring in Groningen. HL gesprek met Groningen en Hanze Hogeschool. 
 
Ownership. 
 
Check op veiligheid, ook regels en sociaal. 
 

 

 Hoe gaan we om met het beschikbare budget 
 

Toelgelicht dat we de ruimte hebben om er iets moois van de te maken, nu geen getal. 
 

 Planning 
 

We willen wel snel, maar het proces moet ook de ruimte krijgen. 
 

4. Overige 
 
Veel gras en groen, mooie speelplek voor alle leeftijden (zit hem in categorien), schoon, en 
honden vrij, sociaalveilig, open plek, het gaat nu nog alle kanten op, uniformiteit in de 
elementen, natuurlijke stijl (uitstraling en spelen), het moet wel 1 geheel worden, veel groen 
(dat ook behouden, verstevigen), leuk om spelende kinderen te zien, ook echt contact met de 
natuur, geen hangjongeren - kijken je dat door irichting lukt, inzetten op diversiteit, wellicht ook 
water, maar ook een volwassene moet er iets vinden, hoe ga je om met de dieren, natuurlijke 
glooiing, bewegen, hoe gaat dit samen werken met de gebouwen die ontwikkeld worden, laat 
het een uitnodiging zijn om initiatief te nemen, hondenpoep, houdt rekening met bestaande 
gebouwen, spelen in het bos maar geen pretpark. 
 
HL Aangegeven dat we ook het groen aan willen pakken (verstevigen of weghalen) 
 
HL contact met ontwikkelaar, waar staan jullie? 
 
Team ook opladen met ecologische kennis, flora en fauna.. 
 
Twee raadsleden schuiven aan. 
 
HL, hoe ziet onze planning eruit? 
 
HL, zijn er nog bestemmingsplan dingen die ons in de weg zitten? Vergunningen. 
 
HL, hebben we er ruimte voor om de invulling mee te laten groeien? 
 
HL, hoe verhoudt deze plek zich tot de rest van de plekken in de wijk? 
 
Dit verslag op de website, zodat iedereen zich er een beeld van kan vormen. 
 
HL, ontwikkelaar, voorkom hangjeugd in het witte gebouw. 

 
5. Rondvraag 

 
HL Groenplek naast het Zernike. Wat is status? 
 

6. Volgende bijeenkomst 
 
HL sheets op de website, ook de luchtfoto’s 
 
HL Volgende bijeenkomst inplannen zodra het huiswerk op orde is. 


