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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. 
8 maart 2018 
Gemeentehuis, 19.00 tot 21.00 uur. 
Agenda 3

e
 sessie bewoners Park WBGR. Incl. notulen Dik gedrukt is actie door. 

  
 
Aanwezig 
Diverse bewoners, Anne Brouwer (AB) namens HKB, Klaas Paul de Boer (KPB) / Guus Driever (GD) 
namens de ontwikkelaar van het pompgebouw, Michiel Verbeek (MV) (wethouder Gemeente Haren), 
Bas Veldman (BV) namens het huis van de Sport, Hans van der Linden (HL) namens GEM Haren 
Noord. 
 
Agenda 
 
1. Opening 

 
MV opent de vergadering. 
Iedereen stelt zich even voor. 
 

2. Verslag en actiepunten vorige vergadering 
 
Het betreft een gesprekverslag op hoofdlijnen. 
 
- HL ckecht, wat kunnen we doen om concreet aan speelvoorzieningen toe te voegen 

(Emdaborg)?  
 
Zie nieuwe voorstel. 
 

- HL en KPB bekijken of het mogelijk is om de panden een keer op te stellen voor een 
excursie? Mensen uit de buurt kunnen dan van binnen een kijkje nemen. 
 
De ontwikkelaar staat daar welwillend tegenover maar geeft aan dat het op korte termijn, 
omwillen van veiligheidsoverweging, niet aan de orde is. 
 

- KPB – GD en de heer Zeldenrust regelen een afspraak  in verband met de afspraak 
Buurtkamer – klein overleg. 
 
Het overleg heeft plaats gevonden. 
 

- HL regelt een klein overleg met omwonenden van de Emdaborg. 
 
Het overleg heeft plaats gevonden. Zie nieuwe presentatie HKB. 

 
- HL / HKB – werken het Grootspark nog nader uit en komen daar in het volgende, grote, 

overleg op terug. 
 

Zie aangepast ontwerp. 
 

- HL zal de volgende keer een uitnodiging en bus laten doen zodat een ieder op de hoogte 
is. 

 
Geregeld. 
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Pompgebouw en Filtergebouw. 
 

- GD geeft korte toelichting. Zij trekken op dit moment zelfstandig op en zien op dit moment 
geen mogelijkheid om verder in te gaan op de ideeen mbt de buurtkamer. 

- De heer Zeldenrust geeft aan dat hij nu druk bezig zijn met de nadere uitwerking / 
onderbouwing. Verdere info volgt richting de ontwikkelaar. 

 
3. Presentatie Emdaborg 

 
- AB geeft een toelichting op de aanpassingen. 
- Reacties: 

o Positieve reacties. 
o Duidelijk meer actie en het voldoet aan hetgeen besproken is. 

- Besluit: Dit gaat ontwerp gaat hem worden. 
- HL / RB, pakken het verder op. We gaan zsm over tot realisatie. Daarbij moet wel in het 

achterhoofd gehouden worden dat er sprake is van levertijden etc.  
- HL / RB, zorgen dat er op de website een bericht wordt geplaatst wanneer er duidelijkheid 

is over de levertijden. Dan wordt aangegeven wanneer we starten. 
 

Presentatie HKB Grootspark 
 
- AB geeft een toelichting op de aanpassingen. 
- Reacties: 

o Zeer positief. 
o Denk om voorzieningen voor honden. 
o Wellicht ook iets met sleeen, daar kunnen de glooiingen voor gebruikt 

worden. 
o Waar kunnen we voetballen, dat gaat prima op pleknummer 11. 
o Hoe kijken jullie aan tegen die huttenbouw. Wellicht de kinderen wat meer zelf 

laten doen. 
o Kan er een rekstok komen? 
o HL wijst op de beschikbare budgetten. Die moeten wel in de gaten gehouden 

worden, dus wellicht moeten er nog keuzes gemaakt worden. 
o Denk aub aan het verlichtingsplan. RB kijkt ook naar dynamische verlichting. 
o Komt er nog een pad / fietspad over de bronnenstrook. HL geeft aan dat dat 

nog niet zeker is en dat we moeten kijken of we dat gaan doorvoeren. 
o We komen nog even terug het nut en de noodzaak van een verbinding over 

de wadi richting de Grootslaan. 
- Besluit: Dit ontwerp gaat hem worden. We gaan er mee aan de gang. Verdere 

informatie zal via de website verstrekt worden. 
 
- Planning park.  

We gaan hier nu mee aan de slag en houden jullie op de hoogte van de start en 
overige planning. We moeten vooral goed kijken naar de levertijden. 

 
- Aparte overleggroep met Bas inzake evenement. 

 
o BV geef een toelichting op de atributen die in de buitengym. 
o BV gaat verzamelt input voor deze atributen en ook voor het evenement mbt 

de activering. Alle aanwezigen krijgen de ruimte om tips etc aan te geven. 
o BV benadrukt ook dat hij graag ziet dat er daadwerkelijk ook hulp komt vanuit 

de wijk. 
o BV neemt dan initiatief voor een vervolgoverleg. 
o Er is nog wel wat discussie omtrent de inrichting van de buitengym. 

 
4. Overige 

 
- Carsharing / BMW. 

o MV laat een filmpje zien. 
o Reacties (is het iets voor in het Harener Holt?) 

 Hoe kan je hem gebruiken? 
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 Wie exploiteert deze voorziening? 
 Misschien goed al pilot? 
 Wat is het verschil met Greenweels? 
 Aanwezigen zijn wel enthousiast. 
 MV gaat kijken of een dergelijke pilot mogelijk gemaakt kan worden. 
 Als er meer te melden valt komt dat op de website. 

- Planning Woonrijp maken. 
o De tekeningen worden op de website geplaatst. 
o Zijn er vragen dan kunnen die gestuurd worden naar het aangegeven 

mailadres. 
o Er is een vraag over de afsluiting van het fietspad. Kan daar wat aan gedaan 

worden. Nu gaan ze over het zeer modderige pad. Ron geeft aan dat dit is 
afgesloten om veiligheidsredenen. GEM kijkt hier nog een keer in detail naar. 

o HL er wordt gekeken naar bakken voor ontlasting van honden etc. 
o HL kijkt nog of we er wellicht wat meer aan handhaving gedaan kan worden.  

HL gaat daarover in overleg met de Gemeente. 
o HL in overleg me de heer Renkema inzake het achterpad. De heer Renkema 

overlegt nog met zijn buren. 
o BV geeft aan dat er peuter- en kleutergym in de wijk komt. 
o MV geeft toelichting op de mogelijke herinrichting van het veld achter de 

school. 
o Straatnaamborden, goede check. HL 

 
- Snoeiwerk langs Oldenborg en Spoor. 

o HL geeft toelichting. 
- Bussluis. 

o HL geeft toelichting. 
- De heer Zeldenrust geeft aan: 

o Buurthuis initiatief wordt nader uitgewerkt. 
o Er wordt een festival georganiseerd voor kinderen. Kan dat in het park? HL 

legt nog contact met de heer Zeldenrust om te bekijken of dit mogelijk is. 
 

5. Vervolgacties 
 

- Presentaties en notulen komen weer op de website. 
 

6. Afsluiting 


