Parkcommissie Noorderplantsoen zoekt voorzitter
Het Noorderplantsoen is een groot park in het centrum van Groningen. Het park stamt uit ca 1880 en ligt
op de plaats waar in de 17e eeuw de verdedigingswallen gebouwd werden. De grachten zijn grotendeels
nog aanwezig en op de plaats van de wallen ligt nu een park in Engelse landschapsstijl. Het
Noorderplantsoen is in zijn geheel aangewezen als rijksmonument. Dit geldt ook voor het paviljoen en de
muziekkoepel.
Het Noorderplantsoen kent een grote variatie aan (monumentale) bomen en stinzenplanten. Het
Noorderplantsoen maakt deel uit van de Stedelijke Ecologische Structuur.
Jaarlijks vindt in het Noorderplantsoen een aantal evenementen plaats, waarvan Noorderzon het grootst
en bekendst is. Daarnaast is het Noorderplantsoen de laatste jaren zeer geliefd voor recreatie bij vooral
jongeren.

De Parkcommissie adviseert het College van Burgemeester en wethouders over (ingrijpende
wijzigingen in) het beheer en onderhoud van het park en over het organiseren en houden van
grote evenementen in het Plantsoen, zoals het jaarlijks terugkerende evenement Noorderzon.
Daarnaast geeft de Parkcommissie gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken die het
Noorderplantsoen betreffen. Voor de Parkcommissie is het belangrijk bij deze adviezen een
evenwicht te vinden tussen het gebruik van het Plantsoen enerzijds en de ecologische en
(rijks)monumentale kwaliteiten van het Plantsoen anderzijds.
De Parkcommissie bestaat uit vaste vertegenwoordigers van de drie wijken rondom het
Noorderplantsoen (Oranjewijk, Noorderplantsoenbuurt en Hortusbuurt) en een
vertegenwoordiger van de natuur- en milieuorganisaties. Daarnaast wonen ambtenaren van de
betrokken gemeentelijke diensten (stadsbeheer, evenementen) regelmatig de vergaderingen
bij.
De Parkcommissie zoekt een onafhankelijk voorzitter met bestuurlijke ervaring, die
 op een inspirerende manier een groep betrokken vrijwilligers kan verbinden
 de opvattingen van de leden van de Parkcommissie kan omzetten in duidelijke adviezen
aan het gemeentebestuur
 aantoonbare kennis van en ervaring met de bestuurlijke en ambtelijke gemeentelijke
organisatie heeft en die kennis/ervaring adequaat kan inzetten om de adviezen van de
commissie op het juiste moment naar de juiste plaats in de gemeentelijke organisatie te
leiden
 aantoonbare belangstelling heeft voor het ontwikkelen van een visie op het gebruik en
beheer van een belangrijk historisch park
 affiniteit heeft met de waarden van het Noorderplantsoen
 de afgelopen 5 jaar niet werkzaam is geweest binnen de ambtelijk organisatie van de
gemeente Groningen
De voorzitter wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De voorzitter ontvangt een vaste
onkostenvergoeding
Heeft u belangstelling?

Stuur een korte brief met uw gegevens, motivatie en achtergrond aan het secretariaat
Parkcommissie Noorderplantsoen, Donna Sleurink donna.sleurink@groningen.nl
Graag uw reactie voor 23 mei 2018.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Joke Otto (lid Parkcommissie) 06-16629695.
Gesprekken vinden plaats in week 23 of 24 met een delegatie van de Parkcommissie
Noorderplantsoen en de ambtelijke secretaris

