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Een ultrakort stukje van mijn kant, deze 
keer. Soms schiet vrijwilligerswerk er zo bij 
in; tussen alle bedrijven door is dit ook nog 
iets waar de participatiemaatschappij om 
vraagt. Dat is ook te zien in dit nummer van 
het wijkblad: er worden diverse vrijwilligers 
gevraagd voor de Hunzeborgh. Eerlijk 
gezegd kan ik me best voorstellen dat 
bewoners niet zitten te springen om dit soort 
werk te doen. Het heet wel vrijwilligerswerk, 
maar is in geen  geval vrijblijvend. Er wordt 
op je gerekend als je aangegeven hebt dat 
je ‘iets’ wilt doen. En soms is het makkelijker 
om je ziek te melden op je werk, dan dat je 
dat doet voor je vrijwilligersklus. Maar als 
ik dan toch iets mag vragen? Meldt u zich 
dan in elk geval voor iets kleins aan: help bij 
Koningsdag, help in de Hunzeborgh en zo 
kan ik nog wel van alles verzinnen. 

In de afgelopen maanden heb ik zelf gemerkt 
dat vrijwilligers in de zorg onbetaalbaar zijn. 
Wat een geduld, liefde en onbaatzuchtigheid 
zie je daar. Een lesje in nederigheid is het, 
vooral voor zo’n extreem ongeduldig, te 
snel met reactie klaarstaand type als ik ben. 
Ik ben daarom niet geschikt om dergelijk 
vrijwilligerswerk te doen, maar als ik een 
collectief lintje zou mogen uitreiken, dan 
is het aan deze mensen. En dan het tweede 
collectieve lintje aan alle werkers in de zorg. 
Waarvan akte. 

Ik wens iedereen een fijne Koningsdag en 
Bevrijdingdag toe: vier het leven! 

Els Bijlholt

Van de redactie

Als u dit leest is de Algemene Bewoners-
vergadering (de ABV) van 24 maart 2015 
inmiddels achter de rug. Ik ga er maar 
even van uit dat alles is gelopen zoals het 
‘oude’ bestuur dat aan de wijkbewoners 
heeft voorgesteld. In dat geval heeft er een 
wisseling van de wacht plaatsgevonden en is 
ondergetekende door de ABV benoemd tot 
‘veurzidder’ (in goed Gronings). 

Marianne Heerebout heeft het afgelopen jaar 
de voorzittershamer gehanteerd. Daarvoor 
was zij secretaris, dus zij heeft haar sporen 
bij de BHS zeer zeker verdiend. Ik wil haar 
graag heel hartelijk bedanken voor haar 
geweldige inzet, haar nuchtere observaties 

en haar vasthoudendheid in het contact met 
instellingen en gemeenten die soms wat 
moeite hebben om hun toezeggingen na te 
komen. Marianne heeft zich onderscheiden 
als voorvechter voor passend openbaar 
vervoer door De Hunze en ze heeft zich 
enorm ingezet voor de herplant van bomen 
op allerlei plekken in onze wijken, met name 
ook het Grote Veld. 

Voor Marianne hebben we een adequate 
vervanger gevonden in de persoon van 
Chris Kunst, die voorlopig als algemeen 
bestuurslid zal meedraaien. 
Graag maak ik gebruik van deze column 
om mijzelf aan u voor te stellen. Ik ben 

Van de veurzidder BHS

Kees Visser, etnisch Fries en getogen 
Westerkwartierder. Na een dertienjarig 
verblijf in Midden-Nederland wonen we 
sinds twee jaar met onze drie zoons in Van 
Starkenborgh. Vorig jaar ben ik benoemd 
door de ABV als algemeen bestuurslid, 
nadat ik al een half jaar informeel 
had meegedraaid. Nu mag ik dan het 
voorzitterstokje overnemen.

Het komend jaar wordt een bijzonder jaar. 
We vieren het 25-jarig bestaan van De Hunze 
met een cadeau van de BHS aan de wijk, in 
de vorm van een kunstzinnige zitbank op het 
Grote Veld van de hand van Hans Rikken. We 
hebben de bank-in-wording inmiddels live 
gezien en dat was veelbelovend. 

Aan het eind van het jaar zullen we naar alle 
waarschijnlijkheid de eerste bewoners van 
de Boterdieplocatie (voorheen Tuinland) 
welkom heten in onze wijk. We hebben 
van Jorritsma begrepen dat het hele plan 
is uitverkocht, dus dat betekent 72 gevulde 
woningen. 

Het komend jaar zal het ook duidelijk 
worden hoe de nieuwe Gerrit Krolbrug eruit 

komt te zien. De BHS is vertegenwoordigd 
in de klankbordgroep voor de vervanging 
van de brug, dus we zitten vooraan en 
we hebben invloed op het proces. We 
hebben onlangs de tweede bespreking met 
verkeerswethouder Paul de Rook gehad 
en we proberen zoveel mogelijk druk 
op de ketel te houden: zo snel mogelijk 
meer veiligheid voor de fietsers en andere 
langzaam verkeersgebruikers op de brug, en 
het tempo voor de vervanging van de brug 
er in houden. 

En dan hebben we nog de bouwactiviteiten 
aan de Ringweg en de Noordzeebrug, die 
soms luid en duidelijk doorklinken in onze 
wijken. Op deze en andere ‘schokkende’ 
onderwerpen komen we zeker terug.
Mocht u zaken hebben waarvan u vindt dat 
die onder onze aandacht moeten worden 
gebracht, mail of bel ons gerust. Zonder uw 
input kunnen we ons werk maar half doen. 
Gelukkig krijgen we al regelmatig post, maar 
nieuwe onderwerpen zijn altijd van harte 
welkom!

Kees Visser 
bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl

S.i.T. 
Sanitair installatie Techniek

Ontwerpen / renovatie badkamers
Loodgieters en CV werkzaamheden

Keukeninstallaties

Bel voor informatie, of maak een afspraak voor een vrijblijvende offerte
Bakemastraat 1, 9731 LZ Groningen

Telefoon 050-5712041 / 0616670023, 
Internet www.sit-kuijer.nl Email info@sit-kuijer.nl
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en deze maken plaats voor modern 
vormgegeven fietsecoducten. Net als de 
andere viaducten worden de constructies 
prefab aangeleverd. Na de bouwvak, vanaf 
augustus, wordt het Meedenpadviaduct 
gesloopt.  Hier komt geen tijdelijke fietsbrug. 
Fietsers kunnen omrijden via het viaduct bij 
Kardinge.

Bedumerweg in meivakantie 
afgesloten
De Bedumerweg - nabij de Noordelijke 
Ringweg - is in de periode 1 t/m 11 mei 
afgesloten. Het is dan niet mogelijk om vanaf 
de Noordelijke Ringweg de Bedumerweg in 
te rijden of omgekeerd via de Bedumerweg 
de stad uit te rijden.

De werkzaamheden hebben te maken 
met de verdere ontsluiting van de nieuwe 

rotonde van de Bedumerweg op de 
Noordelijke Ringweg. Bedrijven nabij de 
West-Indischekade blijven bereikbaar via de 
parallelweg.

Landelijke Open dag van de bouw: 
13 juni ook bij Noordzeebrug
Zaterdag 13 juni vindt de landelijke  Open 
Dag van de Bouw plaats. De Provincie 
Groningen neemt hier met haar project 
Noordzeebrug, samen met de uitvoerende 
aannemers Van Spijker en Oosterhof Holman, 
aan deel. 
Op deze dag kunnen tussen 10:00 en 16:00 
uur geïnteresseerden een kijkje op de 
bouwplaats nemen. Nadere informatie volgt 
in mei.

Meer informatie: www.ringgroningen.nl

Rond de ringweg
Het werk aan de Groninger ringweg vordert gestaag. in de komende maanden zal 
er een aantal keren overlast zijn. Hieronder een overzicht. Eind dit jaar zullen de 
werkzaamheden afgerond zijn.

Overlast Ring Noord richting Winsum 
v.v. van 13 april t/m 12 juni
Van maandag 13 april tot en met vrijdag 12 
juni moet het verkeer vanaf de Noordelijke 
Ringweg richting Winsum en vice versa 
rekening houden met overlast.
In beide richtingen komen dan ter hoogte 
van het viaduct (Winsumertunnel) 
verkeerslichten te staan. Het verkeer krijgt 
dan ‘om en om’ groen. Het werk betreft 
verlenging en renovatie van de huidige 
Winsumertunnel nabij de Noordzeebrug.

Ring Oost van 17 tot 20 april afgesloten: 
Sloop fietsviaduct Stadsweg
Vanaf vrijdagavond 17 april 19.00 uur tot 
maandagochtend 20 april 06.00 uur is het 
gedeelte van de Oostelijke Ringweg nabij 

het fietsviaduct Stadsweg (ter hoogte 
van Lewenborg) afgesloten voor verkeer. 
Doorgaand verkeer krijgt als advies om Ring 
Oost dat weekend te mijden en een rondje 
Ring te rijden. Bestemmingsverkeer blijft 
mogelijk. 

Tijdelijke fietsbrug
Tijdens de werkzaamheden komt er voor 
de Stadsweg een tijdelijke fietsbrug, die pal 
naast het huidige viaduct komt te liggen. 
Deze wordt in de nacht van 17 op 18 april 
aangelegd. De werkzaamheden aan dit 
viaduct duren tot aan de bouwvak.

Nieuwe fietsecoducten
Zowel het huidige Stadswegviaduct als 
het viaduct Meedenpad wordt vervangen 

Er stond dan ook een feestelijke opening 
gepland voor de aanwonenden op vrijdag 
6 februari, maar vanwege het tragisch 
verongelukken van een shovelmachinist 
een paar weken voor deze datum werd die 
afgelast en doorgeschoven naar november 
als alles klaar is.

Toch nam Brian Bos namens de 
woonbootbewoners het initiatief om een 

keer over het nieuwe gedeelte te mogen 
lopen voordat het verkeer er weer overheen 
raast en dat werd positief opgepikt door 
de leiding van de bouw, mits het in klein 
verband gebeurde. Dat kwam ook de 
wijkwandelgroep van dinsdagmiddag ter ore 
(die zich altijd graag op de hoogte stelt van 
de nieuwste ontwikkelingen) en zo gingen 
we er met z’n tienen op af. 

–>

Wandeling Noordzeeviaduct 
Bij het verschijnen van deze wijkkrant rijden we al weer een paar weken over het 
nieuwe weggedeelte van het Noordzeeviaduct over het Van Starkenborghkanaal. 
Dat hier al een jaar aan gewerkt wordt, is aan ons wijkbewoners niet ontgaan: 
vooral de laatste weken hebben we weer veel lawaai vanwege het afbreken van 
het fietspad.

4     
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Vrouw in de bouw Marielou Gregoire ontving 
met twee mannelijke collega’s zo’n kleine 20 
personen in de bouwkeet; veiligheidshesjes 
aan en helmen op en op pad over het 
bouwterrein, waar een bos rozen aan het hek 
herinnerde aan de omgekomen machinist.
Afgewisseld door ronkende vrachtauto’s 
en machines probeerden de bouwers 
zich verstaanbaar te maken om ons over 
technische hoogstandjes te informeren: 
voorgespannen beton, verticale drainage, 
waaiervormig geplaatste pilaren, regenwater 
dat via vijvers afgevoerd wordt naar het 
kanaal…. Je merkt hoe trots de bouwers 
zijn op hun werk en ook vragen wat wij er 
van vinden. Maar ook spannende verhalen 
over toevallige vondsten zoals de grote 
som euro’s en de dure Mercedessen die in 
die tijd veelvuldig gesignaleerd werden 
en de eerlijke kraanmachinist die nog 
geen bedankje gekregen heeft (wel van de 
aannemer uiteraard). 

Het laatste stuk lopen we over asfalt dat er 
nog maar een dag ligt en aan de overkant 
mogen we de hesjes en helmen weer 
inleveren. Zo hebben we al wandelend in 
petit comité de nieuwe weg geopend, een 
unieke gelegenheid met bovendien heel 
mooi weer erbij!

En dan nog een klein vervolg van deze 
prachtige wandelmiddag. In Beijum is een 
bijzonder vogeltje gesignaleerd: de grijze 
junco uit Noord Amerika. Tegen kwart voor 
vier komen we aan bij de volkstuintjes aan 
het Boterdiep. Rondom het complex staan 
vogelaars uit het hele land opgesteld met 
dure camera’s en telescopen. De laatste 
waarneming van het vogeltje is dan al weer 
3 uur geleden. We lopen ook om de tuinen 
heen en met dat we aan de achterkant zijn 

roept er iemand dat hij achter de huizen 
gezien is! Alle vogelaars op een holletje over 
een totaal tot modder gelopen pad langs een 
sloot en ja hoor daar zit hij! Ook wij krijgen 
hem in onze verrekijker, maar de junco vliegt 
al snel weer weg. Een paar vogelaars hadden 
het geluk om hem op de foto te krijgen en 
wij mochten ook even kijken. Heel bijzonder 
om even mee te mogen genieten van deze 
vogelaarkoorts.

Ina Bos 

Werk aan 
Boterdiepbrug
Als de weersomstandigheden het 
toelaten krijgt de Boterdiepbrug 
in de week van 20 tot en met 24 
april een nieuwe slijtlaag. Tijdens 
de werkzaamheden is de brug half 
gestremd; voor het wegverkeer is slechts 
één weghelft beschikbaar. De tijdelijke 
situatie wordt met borden aangegeven.

advertentie

www.scheidingsmakelaar.nl

Al 10 jaar een 
betrouwbare partner
bij echtscheiding!
Een scheiding is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in iemands leven. 
De emoties kunnen hoog oplopen. Toch is het belangrijk om in goed overleg uit 
elkaar te gaan. 

Met onze 10 jaar ervaring weten wij dat:
• Samen gemaakte afspraken beter worden nageleefd.
• Je kunt voorkomen, dat de kinderen tussen twee vuren terechtkomen.
• Hoge advocaatkosten kunnen worden bespaard.
• Een scheiding geen jaren hoeft te duren, maar gemiddeld binnen 
 drie maanden kan worden afgerond.
• Goede financiële oplossingen mogelijk zijn; ook in crisistijd.

Wij werken voor ieder stel dat wil scheiden. Vraag bij uw regionale scheidingsmakelaar 
naar de actievoorwaarden i.v.m. het tienjarig jubileum. 

Meer informatie? 
Bel of mail voor ons gratis adviesgesprek.
Marian Steenge, 
06 41565583, 
steenge@scheidingsmakelaar.nl

Noorderhoogebrug
Groningerweg 38
9738 AB Groningen
T 06 33 97 22 11
noorderhoogebrug@fysio4.nl

www.fysio4.nl

Mw. J. Kok
Fysiotherapie
Haptotherapie
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Het is de vraag of het ‘snelheidsweter’-
spotje van de overheid niet een averechts 
effect heeft. Wie wil zich nou identificeren 
met die slome duikelaar uit dat filmpje? 
Je zou bijna een dot gas extra geven. 
Vergeten we even dat rare ventje. Maar is 
het houden aan de snelheid niet gewoon 
een kwestie van verantwoordelijkheid 
nemen en fatsoen tegenover aanwonen-
den en medeweggebruikers?

Berlageweg
Als de gemeente regelmatig meldingen 
krijgt van te snel rijdend verkeer, in 
met name woonwijken of 30 km-zones, 
wordt er soms meetapparatuur met een 
snelheiddisplay geplaatst om vast te 
stellen of er daadwerkelijk een probleem 
is en hoe groot dat is. Vanuit De Hunze 
heeft de gemeente meerdere meldingen 
ontvangen over te snel rijdend verkeer op 
de Berlageweg. De gemeente heeft daarom 
aan de Berlageweg een display geplaatst, 
halverwege het middenterrein.

De display blijft zes weken staan:
•	 Twee	weken	meten	zonder	weergave	van	

de snelheid (nulmeting).
•	 Twee	weken	weergave	van	de	actuele	

rijsnelheid (mensen bewust maken van hun 
snelheid en effect meten).

•	 Twee	weken	meten	zonder	weergave	van	
de snelheid (is er effect waarneembaar t.o.v. 
nulmeting).

Aansluitend gebeurt hetzelfde voor 
de andere rijrichting. In totaal staat de 
display er dus twaalf weken. Gelet op de 
vakantieperiode verwacht de gemeente in 
juli met de analyse bezig te gaan.

In 2014 deed de BHS een eigen onderzoek, 
waaruit bleek dat 84% harder dan de 
toegestane 30 km/h reed.

Beijumerweg
Een ander pijnpunt qua snelheid 
is het deel van de Beijumerweg 
tussen de Boterdiepbrug en het Van 
Starkenborghkanaal. Daar wordt vaak veel 
harder gereden dan de toegestane 30 km/h. 
Het betreffende bord is overigens een 
nogal klein uitgevallen exemplaar, vanaf de 
brug net voor de bocht hoog gemonteerd 
en daardoor niet echt opvallend voor wie 
tegelijk het overige verkeer in de gaten 
moet houden. De BHS heeft de gemeente 
gevraagd een groter bord aan te brengen. 
De gemeente heeft in januari de toezegging 
gedaan, medio maart is het er echter nog 
niet. Daarnaast brengt de gemeente een 30 
km/h markering aan op het wegdek zodra de 
weersomstandigheden dat toelaten.

Hoe hard je daadwerkelijk rijdt hangt 
natuurlijk niet af van een bord of display. 
Dat bepaalt je voet. Of hand. En niet vanzelf, 
zoals zo vaak zit het tussen de oren. Een 
slome duikelaar hoeven we niet direct te 
worden, maar een iets minder vlotte jongen 
of meid is niks mis mee.

Hans van Leeuwen

Snelheiddisplays: hoe hard rijdt u?Dank voor alle giften aan vluchtelingen Oekraïne
Naar aanleiding van de oproep in het vorige wijkblad ontving de 
redactie onderstaande dankbrief: 

Bedankt, beste wijkgenoten die kleren, knuffels, speelgoed 
en eten aan de vluchtelingen in Oekraïne hebben gedoneerd.  
Zowel wij als vrijwilligers en de vluchtelingen in Oekraïne zijn 
jullie erg dankbaar. Alle donaties uit de wijk zijn al veilig in 
Vinnitsya (Oekraïne) aangekomen en worden van daaruit verder 
verspreid onder de vluchtelingen uit het oosten van het land.

Jen en Richard (G. Moliereweg 37)

P.S. Er gaan nog steeds busjes richting Oekraïne en de nood blijft hoog, dus meer donaties zijn  
altijd welkom!

Ervaren 
Schoonmaakster 

zoekt werk in de wijken 

De Hunze en Van Starkenborgh.

Telefoon 050-3641265, 

vraag naar Luselle.
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De brug houdt ons ook op andere wijzen 
bezig. De verkeerssituatie op de brug 
geeft ons zorgen. De afgelopen twintig 
jaar is het kruispunt aan de Hunzezijde 
verschillende keren onder handen genomen 
om het fietsverkeer uit Beijum, De Hunze, 
Van Starkenborgh en Kardinge zo goed 
mogelijk met het autoverkeer te mengen. 
Maar iedereen die wel eens een half uurtje 
op de brug staat te kijken naar het verkeer 
ziet direct dat deze combinatie bepaald niet 
gelukkig is, ondanks de oplossingen van een 
aanzienlijke hoeveelheid verkeerskundigen. 

Daarom hebben wij samen met de 
Bewonersorganisatie Beijum bij wethouder 
Paul de Rook gepleit voor het tijdelijk weren 
van vrachtverkeer op de brug, en het liefst 
ook autoverkeer bij wijze van proef. We zijn 
ervan uitgegaan dat de brug voor onze 
wijken geen belangrijke autoroute is, zodat 
de afsluiting voor auto’s ‘geen pijn doet’. 
Maar wel is belangrijk te weten waar het 
autoverkeer blijft. Vandaar een proef, met 
onderzoek naar de effecten.

We horen graag wat u als wijkbewoner van 
de proef vindt. Is het weren van auto’s en 
vrachtverkeer een goed idee? Of moet de 
Gerrit Krolbrug juist openblijven voor deze 
weggebruikers?

En dan nog dit: 
De fietsers uit onze wijken, Beijum en 
Kardinge gaan richting de binnenstad 
meestal over de Korreweg. De Korreweg is 
echter niet ingericht op het verwerken van 
de 14.000 fietsers die dagelijks over de Gerrit 
Krolbrug rijden. Daarom willen wij bij het 
gemeentebestuur pleiten voor een nieuwe 
inrichting van de Korreweg, tegelijk met de 
vervanging van de brug. Mogen we u dat 
ook vragen? Hoe zou de Korreweg er volgens 
u uit moeten zien?

Uw reacties kunt u sturen naar 
het e-mailadres van de BHS: 
bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl

Kees Visser

Gerrit Krolbrug en Korreweg 
De Gerrit Krolbrug blijft ons 
als Bewonersorganisatie De 
Hunze/Van Starkenborgh 
behoorlijk bezighouden. Eind 
december 2014 was de brug 
enkele weken afgesloten 
voor landverkeer. We hebben 
bij provincie en gemeente 
aangedrongen op snel herstel 
én snelle vervanging van de 
oude brug. Eind 2019 zou de 
nieuwe brug in gebruik moeten worden genomen. 
We zullen zien of dat gaat lukken...

Voor al uw - onderhoudswerk
 - nieuwbouwwerk
 - houtrotreparaties
 - glasservice
 - wandafwerking

IS UW WONING OUDER DAN
2 JAAR, DAN BETAALT U

SLECHTS 6% BTW!
 9731 KD Groningen
Tel. 050 - 5425651
fax 050-8532185

Mobiel 06 - 48405760
info@m-vanduinen.nl
www.m-vanduinen.nl

Knippen € 13,50

advertentie

P raktijk (voor)
S teun (bij)
S toornissen (in)
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terug naar de Siebold Sissinghlaan 2. Bekend 
adres voor menig buurtbewoner, namelijk 
kapsalon Aura. Tussen de krultangen, scharen 
en kapperskrukken speelden de acteurs van 
Ulteam improvisatie toneel aan de hand 
van de wensen van het publiek. Van een 
wereldreis naar windsurfen op de Hoornse 
Plas en eindigen met een vrolijk lied over 
het weekend. Dit alles in de inspirerende 
omgeving van kapsalon Aura bracht ons in 
de perfecte stemming voor de after-party in 
de Hunzeborgh. Dansend en meezingend 

met de soul, disco en popmuziek van 
Buurman & Buurman, werd ook deze 
editie van Gluren bij de Buren spetterend 
afgesloten. Volgend jaar schuiven we ook 
vanuit De Hunze graag aan bij dit gezellig en 
inspirerende Buurt Festival. Count me in!

Lidy Bosker

Voor meer info: 
glurenbijdeburen050@gmail.comAnno 2015 werden er voor het eerst 

ook Hunze-bewoners uitgenodigd. Een 
uitgelezen kans voor mij als redactielid en 
Hunze-bewoner om mee te doen aan dit 
Buurt Cultuur Festival. Op zaterdag 14 maart 
was het zo ver, gelegitimeerd binnenkijken 
in 4 huiskamers in de Van Starkenborghwijk. 
De gemeenschappelijke start vond plaats in 
wijkcentrum Hunzeborgh, waar het rond de 
klok van zeven al aardig druk was. Monique 
Ebbelaar van De GBC (Gluren bij de Buren 
Commissie) leidde de avond in met een korte 
uitleg. 

Ingedeeld in 4 groepen van ongeveer 20 
buurtbewoners startte de eerste ronde. Voor 
mijn groep (de blauwe groep) was dat het 
optreden van TCG in de Siebold Sissinghlaan 
15. Gelukkig stond er een plattegrond 
met de locaties op het programmaboekje, 
want de groep waren we in het donker al 
snel kwijt. Verrassende muziek van een 
kwartet met 4 leadstemmen, gitaren, 
piano en trommel/Cajon. Zowel eigen 
nummers als covers werden gespeeld en 
met enthousiasme door de buurtbewoners 
ontvangen. Bij the Isley Brothers’ Harvest 
for the World werd door een enkeling 
voorzichtig mee geneuried en dat was 
ongetwijfeld overgegaan in zingen, ware 
het niet dat we door moesten naar de 
volgende ronde: de Klaas Buistlaan 42. De 

Groningse liedjesschrijver en troubadour 
Bert Hadders gaf ons daar een inkijkje in de 
totstandkoming van zijn nieuwste cd De 
Bosklopper Tapes (die uiteraard daar ook te 
koop). Met het gevoelige “Vanoavend blifst 
bie mie” kon de avond niet meer stuk en in 
de beslotenheid van de huiskamer zag ik hier 
en daar verliefde blikken. Poëzie ontstond 
ter plekke en “een blauwe maandag op de 
Zondagsschool” wordt de titelsong van 
Hadders nieuwe cd. Poëzie ook bij de derde 
ronde in de Tonny van Leeuwenlaan 37 waar 
performer Jan-Willem Dijk vol overgave met 
zijn eigen gedichten en die van Paul Van 
Ostaijen de huiskamer veroverde. Als laatste 

Gluren bij de Buren!
Heel Nederland doet het... Gluren bij de Buren! Het concept is eenvoudig: 
je stelt je huiskamer beschikbaar als podium voor artiesten en laat 
buurtgenoten meegenieten van de optredende artiesten onder het genot van 
een hapje en drankje. Al meer dan 10 jaar doen de Van Starkenborghers het…. 
Gluren bij de Buren!  

Wijkwethouder
De gemeente Groningen 
is verdeeld in subbuurten, 
buurten, wijken en stadsdelen. 
De Hunze en Van Starkenborgh 
zijn twee buurten die deel 
uitmaken van de wijk Noord-
Oost; de wijk Noord-Oost 
maakt weer deel uit van het 
stadsdeel Oost, dat voorheen 
Noorddijk heette. Elk van de vijf 
wethouders heeft een stadsdeel 
onder zijn hoede, waarvan hij 

wijkwethouder is of eigenlijk 
stadsdeelwethouder. De wet-
houder voor Oost is Mattias 
Gijsbertsen. De wethouder is 
in het afgelopen jaar hier en 
daar al gesignaleerd, maar nog 
niet overal in de wijk, daarom 
organiseerde het stadsdeel op 
17 maart 2015 een speciale 
kennismakingsavond. Voor 
onze wijk was dat niets te 
vroeg. Dat Mattias Gijsbertsen 
onze wethouder is, is maar 

Een kennismaking met de wijkwethouder 
Mattias Gijsbertsen op 17 maart 2015
in maart vorig jaar waren in onze stad 
gemeenteraadsverkiezingen, die voor een aanmerkelijke 
verschuiving in het college van Burgemeester & Wethouders 
zorgden. Een tweetal jonge honden trad aan: Paul de 
Rook en Mattias Gijsbertsen, de laatste van GroenLinks. 
Een nieuw college wil graag dingen anders doen dan hun 
voorgangers. Dit college wil graag dichter bij de burger 
komen te staan en introduceerde daarom het begrip 
‘wijkwethouder’. 
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matig bekend. Tijdens de kennisquiz op 
de Nieuwjaarsborrel dachten de meeste 
aanwezigen dat Paul de Rook die functie had.

Mattias Gijsbertsen
Mattias Gijsbertsen is niet te missen. Met 
zijn twee slanke meters torent hij boven 
een ieder uit. Zo ook op de lenteavond 
in maart in een bovenzaal van het Dok te 
Lewenborg. Delegaties van alle bewoners-
organisaties werden verwelkomd met koffie 
en cake. Na een welkomstwoord door Ruud 
van Erp, stadsdeel-coördinator, nam de 
wethouder kort het woord over het hoe en 
waarom van het wijkwethouderschap. Het 
instituut wijkwethouder is ingesteld om 
minder verkokerd te kijken. Gijsbertsen is 
wethouder van sociale zaken, maar omdat hij 
ook stadsdeel Oost onder zijn hoede heeft, 
ziet hij in praktijk hoe beleidsmaatregelen 
van verschillende portefeuilles met elkaar 
te maken hebben, vaak elkaar versterken, 
maar soms ook elkaar hinderen. Een 
wijkwethouder is een snel aanspreekpunt 
voor de wijken om direct te zijn waar de 
beslissingen genomen worden. Hij is de 
smeerolie tussen de wijk en het stadhuis. Zijn 
naaste medewerkers daarin werken in het 
gebiedsteam.

Gebiedsteam
Het gebiedsteam is het geheel aan 
ambtenaren die er voor zorgen dat 
de voorzieningen in de wijken op 
orde blijven. De belangrijkste daarvan 
zijn de stadsdeelcoördinator en de 
stadsdeelsecretaris. 
Het gebiedsteam probeert zo goed mogelijk 
in te spelen op wensen, samenstelling en 
eventueel problemen in de wijken en de 
buurten. Daarvoor gebruikt zij hulpmiddelen 
om het gebied in kaart te brengen. De 

aanwezigen op deze avond kregen een 
voorproefje van de ‘wijkkompassen’ een 
soort uitgebreid cirkeldiagram waarin in 
één oogopslag duidelijk is hoe ‘gezond’ de 
buurt is en welke gebieden aandacht nodig 
hebben. De wijkkompassen zijn nog niet 
publiekelijk toegankelijk, maar de hoop is dat 
dat dit jaar nog gaat gebeuren. Het kompas 
van onze wijk, die samen met Zilvermeer en 
Drielanden ‘Nieuw Oost’ wordt genoemd gaf 
een positief beeld. Twee minpuntjes waren 
het gebrek aan voorzieningen en een relatief 
hoger inbraakpercentage. De kompassen 
zijn opgesteld naar aanleiding van een grote 
tweejaarlijkse enquête onder 7000 stadjers. 
Krijgt u een uitnodiging voor zo’n enquête: 
doe dan mee, vanuit uw bevindingen wordt 
het beleid bepaald! 

Bewonersorganisaties
Na nog een kopje koffie dan wel thee en 
cake werd gevraagd aan de wijkorganisaties 
om zich kort te presenteren aan Mattias 
Gijsbertsen. Op de avond ontbraken 
Noorddijk/Ruischerbrug en de MEER-dorpen. 
•	De	 traditie	 in	 het	 stadsdeel	 is	 dat	 eerst	

Noorderhoogebrug aan de beurt komt. 
Noorderhoogebrug meldde dat men er 
erg tevreden is. De participatie onder de 
bevolking is heel groot. Het enige minpunt 
is de verkeerssituatie op de Wolddijk. 

•	 Als	 tweede	 was	 het	 woord	 aan	
ondergetekende die iets over De Hunze 
/ Van Starkenborgh mocht vertellen. 
Naast alle positieve zaken die we allemaal 
kennen werd een aantal aandachtspunten 
aangestipt: het OV, hondenpoep, de 
verkeerssituatie op de Gerrit Krolbrug en 
de Korreweg, de natuurwaarden van het 
Selwerderdiepje. Mattias Gijsbertsen kreeg 
vervolgens een exemplaar van de De Hunze 
/ Van Starkenborghwandelgids, zodat hij op 

een vrije zondag onze buurten van nabij 
kan inspecteren.

•	 Lewenborg,	 vertegenwoordigd	 door	 de	
Scheepsraad uitte haar zorgen over het 
groenonderhoud, de sociale situatie en 
de langdurige afsluiting van de Borgbrug. 
Er gebeuren echter ook allerlei mooie 
dingen: zo is er een vlindertuin en een 
actieve kunstgroep. Heel belangrijk is 
het voortbestaan van de wijkkrant ‘De 
Lewenborger’.

•	Oosterhoogebrug	 /	 Ulgersmaborg	 is	 een	
wijk met een meer dorps karakter. In haar 
presentatie kwam opvallend vaak de Albert 
Heijn als feitelijk buurtcentrum naar voren. 
Een belangrijk punt van aandacht is de 
aardbevingsschade en het WOZ-beleid van 
de gemeente, dat daarmee samenhangt.

•	 Beijum,	bij	monde	van	de	BOB	gaf	 tot	 slot	
een uitgebreide powerpointpresentatie. 
In Beijum spelen volgens de BOB drie 
grote thema’s: Beijum Oost, Groen 
Beijum en Sociale Cohesie. Het voormalig 
winkelcentrum Beijum-Oost is nogal 
afgegleden. Het verzorgingscentrum 
Innersdijk is nog steeds niet terug in de 
wijk. Het groen in de wijk is de verbindende 
factor. Het beheer van het groen baart 
soms grote zorgen. De BOB signaleert dat 
door bezuinigingen de sociale cohesie 
minder is geworden en dat het moeilijker is 
vrijwilligers te vinden. Ondertussen zijn de 
professionele organisaties in het stadsdeel 
bezig te fuseren en te vernieuwen en 

gebruiken veel van hun energie en tijd om 
de organisatie vorm te geven en blijft werk 
van die organisaties naar buiten toe liggen.

Aardbevingen en herorganisaties
Tot slot sprak Mattias Gijsbertsen een 
korte samenvatting. De wijkwethouder 
concludeerde dat het stadsdeel drie delen 
heeft: de grote stadswijken Beijum en 
Lewenborg, de forensenbuurten ‘Nieuw 
Oost’ en de dorpen. Alomtegenwoordig 

in het stadsdeel is het groen en een 
hooggewaardeerde landelijke omgeving. 
Twee aandachtspunten beloofde hij mee te 
nemen naar het college: de aardbevingen, 
die ook nu al in het college dagelijks aan 
de orde komen. De problematiek raakt de 
stad in haar hart. Tweede is het naar buiten 
treden van de gemeentelijke instellingen: 
herorganiseren is mooi, maar niet het doel, 
het doel moet zijn effectief taken uitvoeren 
voor en met de bewoners. 

Met zoveel woorden gezegd besloot 
stadsdeelcoördinator Ruud van Erp dat het 
tijd werd om de keel wat te smeren met een 
drankje en een klein hapje aan de bar van 
het Dok, waarmee alle aanwezigen graag 
instemden en zo de avond informeel tot een 
goed einde brachten.

Paul Marius Borggreve, secretaris BHS

Een wijkwethouder is de smeerolie tussen 
de wijk en het stadhuis.
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Wie is Peter Groot Kormelink?
Achterhoeker in hart en nieren. Pas op als 
je hem een Tukker noemt want dat is hij 
pertinent niet. 
“Ooit verliet ik de Achterhoek en startte ik 
een studie biologie in Utrecht. Vanaf dag 
1 zat ik al in een bandje en was het snel 
duidelijk dat die studie maar bijzaak was 
en de muziek op de eerste plaats kwam. 
Mijn sandalen, want die droeg ik toen, 
staan waarschijnlijk nog steeds in het lab in 
Utrecht.”  

In begin jaren tachtig werd Utrecht 
verruild voor Groningen en startte ik bij 

theatergezelschap Werk en Uitvoering als 
pianist: een van de eerste combinaties van 
theater en popmuziek waar ik veel geleerd 
heb. Na een aantal jaren was er opnieuw 
de drang om zelf een band te starten en 
heb ik de Nederlandstalige band Splitsing 
opgericht. Binnen twee jaren hadden we een 
mega-hit met het nummer Wind en Zeilen. 
Het was de tijd van Brood, White Honey 
en Jan Rot en een levendige popscene in 
Groningen. Naast de band was ik ook bezig 
met liedjes schrijven voor Nederlandse 
artiesten en heb ik diverse nummers 
voor Kinderen voor Kinderen geschreven 
(bijvoorbeeld Smoorverliefd). Na het succes 

van Splitsing ben ik samen met Herman 
Grimme met de Jazzpolitie begonnen. In 
1994 hadden we wederom een grote hit 
met het nummer Liefdesliedjes. Daarmee 
hebben we de Zilveren Harp gewonnen. 
De Nederlandstalige muziek was op dat 
moment bezig aan een tweede revival met 
artiesten als Marco Borsato, Ruth Jacott en 
Van Dik Hout. Daar speelden wij op in.
Doordat ik een groot netwerk had 
opgebouwd van bekende artiesten/
muzikanten speelde de gedachte om een 
eigen boekingsbureau te starten. Ik deed 
al veel klusjes op dat gebied en dat ging 
goed. Rond 2000 ben ik daarom gestart met 
het boekingsbureau PGK Events. Dit bureau 
beheer ik nog steeds. Ik run het alleen en 
werk daar waar nodig samen met zzp’ers.

Wat is het aanbod van PGK Events?
Dat is erg breed. Het aanbod is voor grote en 
kleine feesten en evenementen. Ik werk met 
een breed aanbod van artiesten en acts. Mijn 
doelgroep laat zich ook niet vangen in één 
woord en is ook zeer uiteenlopend. Zangers, 
bands, wereldmuziek, piano muziek etc. 
(zie ook: www. pgkevents.nl). Van Ellen ten 
Damme tot Van Velzen.
Inmiddels heb ik een extra 
bemiddelingsbureau opgericht: Persona 
Grata. In dit bureau ligt de focus op het 
regelen van dagvoorzitters en een selecte 
groep sprekers voor evenementen en 
congressen. Doelgroep hier is m.n. het 
bedrijfsleven. Van regionale helden tot BN’ers 
als Twan Huys of Eva Jinek.
Ontzettend leuk om te doen!

Maar de muziek dan?
Ik ben allereerst liedjesschrijver, theaterman 
en zanger. Dus dat gaat gewoon door. 
Ik ontwikkel concepten voor theater. 

Mijn nieuwste show  ”Later is nu” draait 
momenteel zeer succesvol in de Nederlandse 
theaters. Onze eigen Jacques d’Ancona 
vervult hier een rol in samen met o.a. Joke 
Bruys. Verder treden we jaarlijks op met de 
theatershow Top 2000 Live, ook een concept 
van mij. Daarnaast maak ik deel uit van de 
Heeren van Oranje, 6 ’Heeren’ zonder band. 
Met hen treed ik op en zingen we 2 uren 
Nederlandstalige hits. Henk Westbroek en 
Syb van der Ploeg maken ook deel uit van dit 
concept. 

Wat vind je het leukst?
Alles! Ik doe alleen nog dingen die ik leuk 
vind. Maar, als ik echt moet kiezen ligt mijn 
hart bij liedjes schrijven/zingen en nieuwe 
’dingen’ maken. Zo ben ik nu bezig om samen 
met de nieuwe directeur van de Martiniplaza, 
Willem de Kok, een soort kindje van 
Noorderslag op te zetten. Een groot festival 
dat begin 2016 plaatsvindt. 
Om terug te komen bij het begin, bij mijn 
roots ga ik terug naar de Achterhoek. 
Ik ben bezig een CD op te nemen met 
zelfgeschreven liedjes over en in de taal 
van de Achterhoek. Om de productie te 
bekostigen ben ik een crowdfunding gestart 
(zie: petergrootkormelink.nl). Het begin is er, 
maar er moet nog wel wat bij komen. 

Peter zet zijn telefoon voor me neer en laat me 
een prachtige ballad van zijn nieuwe cd horen. 
Ook al liggen mijn roots in Oost-Groningen, in 
grote lijnen begrijp ik waar het liedje over gaat. 

Bij deze dus een oproep aan alle lezers en 
liefhebbers van de streektaal en fans van 
Peter om zijn nieuwe project te steunen!

Lidy Bosker
Meer weten? www. petergrootkormelink.nl

Elke dag is anders 
Ondernemer in de Wijk

in deze rubriek bezoeken we 
interessante ondernemers. 
Wie zijn de mensen, wat 
beweegt ze en waarom 
zijn ze hun onderneming 
gestart? Redactielid Lidy 
Bosker doorkruist onze 
wijken op zoek naar 
de verhalen achter de 
voorgevels.
Elke dag is anders. Peter 
Groot Kormelink maakt 
mooie liedjes voor de 
mensen en doet nog veel 
meer! Google op Peter Groot 
Kormelink en je krijgt 19.900 
hits. Op een ijzig koude 
maartse middag bel ik aan 
bij deze, in Van Starkenborgh 
wonende, beroemdheid.
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maar ook hier geldt: meld verdachte 
omstandigheden. Het gebeurt maar al te 
vaak dat na een inbraak de buren zeggen 
een onbekend geluid gehoord te hebben 
of ‘we zagen al een paar keer een vreemd 
figuur hier rondlopen’. Marianne en Klaas: 
‘Het eerste gevoel bij het zien van iets 
ongewoons is vaak goed. Liever een keer 
iets ten onrechte gemeld dan helemaal niet. 
Als er op dat moment iemand beschikbaar 
is kunnen we even een kijkje komen nemen.’ 
Noteer zaken als tijd, signalement (lengte, 
geslacht, haardracht, huidskleur, kleding), 
aantal personen, in welke richting men 
zich verplaatst, enzovoort. Neem eventueel 
onopvallend foto’s. Bij een ‘heterdaadje’ bel 
je natuurlijk 112. Ook als je ziet dat jongeren 
op straat of op een hangplek alcohol of 
drugs gebruiken: neem contact op met de 
wijkagent. En informeer ook het Meldpunt 

Overlast en Zorg van de gemeente (zie 
voorin dit blad).

Als BHS-bestuur stellen we het op prijs als je 
na het doen van zo’n melding ons daarvan 
op de hoogte stelt (zie voorin dit blad). We 
leggen die meldingen vast om te zien of 
er bepaalde patronen zijn. Dat kunnen we 
dan in ons overleg met politie en gemeente 
meenemen. 

Contact
Bij spoedeisende zaken bel je dus 112. Voor 
minder spoedeisende zaken kun je 0900-
8844 bellen. Verder is Marianne te bereiken 
op het e-mailadres marianne.van.elp@politie.
nl en Klaas op klaas.van.eeks@politie.nl.

Hans van Leeuwen

Jarenlang konden Hunzenaren en 
Starkenborghers een beroep doen op 
wijkagent Cor Kremer. Met de reorganisatie 
van 1 januari 2015 is Cor echter naar een 
ander stadsdeel verhuisd. Klaas werkt sinds 
eind jaren ‘80 al in dit deel van de stad en 
in het buitengebied. Hij kent Beijum (”een 
prachtige wijk”) op zijn duimpje. Marianne 
neemt ervaring als jeugdagent mee en 
was eerder werkzaam in de Oosterpoort en 
vanuit het bureau aan de Korreweg. Sinds 1 
januari ‘zit’ zij op bureau Parkallee.

Blauw wil zelf ook op straat
Hoewel, op het bureau zitten doen Marianne 
en Klaas graag zo min mogelijk, het liefst 
werken zij buiten, in de wijk. Daarbij hebben 
zij veelvuldig contact met de sociale 
wijkteams en scholen. Tachtig procent 
van hun tijd zijn zij als wijkagent actief, de 
andere twintig procent is voor nooddienst. 
Met de reorganisaties en vergroting van 
werkgebieden gaat tot hun spijt wel 
meer tijd in coördinerende taken zitten, 
bijvoorbeeld doordat er meer en vaker werk 
moet worden overgedragen aan collega’s. 
Dat kan in de toekomst nog meer worden, 
het is namelijk maar de vraag of bureau 
Parkallee over tien jaar nog bestaat.
Zijn er in De Hunze en Van Starkenborgh 
specifieke aandachtsgebieden? Nee, niet 
direct, hoewel de laatste tijd wat extra werd 

gelet op het mountainboardpark dat aan 
het verloederen was. Daarbij was er contact 
met de gemeente, de samenwerking als 
ketenpartners verloopt steeds beter.

Ons eigen lijstje
Dat mountainboardpark, daar hadden we net 
zelf over willen beginnen, maar we hebben 
meer punten die aandacht behoeven. 
Zoals het negeren van het stopgebod 
bij de kruising Berlageweg/Heerdenpad, 
het misbruik van de bussluis door vooral 
bestelbusjes van bezorgdiensten en het te 
hard rijden op de Beijumerweg. Marianne 
en Klaas geven aan dat bij constatering op 
het moment zelf wel een bon kan worden 
uitgeschreven, maar dat handhaving 
gebeurt in tevoren ingeplande gerichte 
acties. Vaak zijn er andere zaken met een 
hogere prioriteit, maar als er veel klachten 
binnenkomen of zich vaker ongevallen 
voordoen kan dat aanleiding zijn tot zo’n 
actie. Het effect neemt wel meestal weer snel 
af.

zie je iets? zeg iets!
In de Verenigde Staten roept de overheid 
met de slogan ‘See something? Say 
something!’ de burgers op verdachte zaken 
te melden, vooral ingegeven door de angst 
voor terrorisme. Met terreur hebben we 
in onze eigen wijk niet zo gauw te maken, 

Kennismaking met de 
nieuwe wijkagenten
Nog voordat we kennismaken met de nieuwe wijkagenten krijgen kersvers 
BHS-bestuurslid Chris Kunst en ik al een kop koffie aangeboden bij de balie van 
bureau Parkallee. Niet dat we lang moeten wachten, even later stappen Marianne 
van Elp en Klaas van Eeks op ons af. De nieuwe uniformen met de felgele biezen 
om de schouders doen hen extra breed overkomen. Geen types om uit te dagen, 
zo lijkt het. Het gecombineerde interview- en kennismakingsgesprek zal echter in 
ontspannen sfeer verlopen. 

De eerste beving in augustus 
2012 was ook in onze wijken goed 
voelbaar. Uit een korte enquête bleek 
dat de meeste bewoners zich niet al 
te veel zorgen maakten. inmiddels is 
de sfeer wel anders. Meerdere huizen 
hebben schade. De schade leidt 
tot frustratie, vooral ook als je veel 
moeite moet doen om aan te tonen 
dat er schade is. 

Schade melden: hoe en waar?
“Centrum Veilig Wonen zet zich in voor het 
herstellen van woningen en gebouwen in 
het aardbevingsgebied in Groningen. Ons 
streven is om gedupeerden te ontzorgen 
en in woord en daad bij te dragen aan de 
veiligheid van de bewoners van het gebied.”   
(website van Centrum Veilig Wonen). Het 
CVW handelt nieuwe meldingen af sinds 5 
januari dit jaar. Schade die al vóór die datum 
is gemeld (de grens ligt dus bij de datum van 

melden, niet de datum van ontstaan) wordt 
nog afgehandeld door de NAM. 

Het BHS-bestuur krijgt graag bericht als je 
(nieuwe) schade hebt en is benieuwd hoe 
de afhandeling verloopt; mail aan: bestuur@
dehunzevanstarkenborgh.nl. De BHS beperkt 
zich tot het registreren van de situatie in 
onze wijken. Voor de procedure, advies en 
bijstand verwijzen we naar de diverse hier 
genoemde instanties. 

“Ja, u heeft schade, maar niet door ons”
Woningen kunnen in de loop der tijd kleine 
scheuren gaan tonen. Krimp- en zetschade 
heet dat. Het wordt veroorzaakt door 
verschillende materialen met verschillende 
eigenschappen, temperatuurverschillen, 
natuurlijke bodemwerking en dergelijke. 
Regelmatig doet de NAM schademeldingen 
af met “Dat zijn krimp- en zetscheuren.” Maar 
is dat terecht?

Aardbevingschade
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De website van PBS Vastgoed geeft de 
definities van krimpscheuren, zetscheuren, 
en zakscheuren (http://www.pbsvastgoed.nl/
kennisbox/scheuren/).
Je kunt hieruit concluderen dat woningen 
die al langer staan geen nieuwe krimp- 
en zetscheuren zullen vertonen (tenzij er 
verbouw of aanbouw heeft plaatsgevonden). 
De conclusie van de NAM dat een nieuwe 
scheur in een al wat langer staande woning 
tot die categorie schade moet worden 
gerekend mag dus in twijfel worden 
getrokken. Het ligt meer voor de hand dat 
de nieuwe scheuren zijn ontstaan door het 
bewegen van de constructie tijdens een 
aardbeving.

Zakscheuren kunnen ook later ontstaan, 
bijvoorbeeld door inklinkende of zwellende 
ondergrond nadat het grondwaterpeil 
is aangepast of doordat de bodem daalt 
door gaswinning. Aangezien onze wijken 
gebouwd zijn op kleigrond die nogal 
gevoelig is voor het grondwaterpeil, is het 
wat lastiger eenduidig een oorzaak aan te 
wijzen.
Voor meer informatie, lees het artikel van 
Hilda Groeneveld op www.Co2ntramine.nl

Nul op rekest, en dan?
Je hebt schade gemeld en de NAM doet 
het volgens jou onterecht af als krimp- of 
zetscheuren, wimpelt de schade af als 
niet gerelateerd aan gaswinning of laat de 
afhandeling onredelijk lang duren. Wat dan?
Op kosten van de NAM kun je altijd een 
contra-expertise opvragen van een andere 
schadetaxateur. Of je neemt op eigen 
kosten een eigen bouwkundig adviseur in 
de arm. Kom je er niet uit met de NAM of 
het CVW, dan kun je aankloppen bij www.
onafhankelijkeraadsman.nl. De site geeft 
aan: Het Centraal Meldpunt Onafhankelijke 
Raadsman is een initiatief van de minister 
van Economische Zaken. De Onafhankelijke 
Raadsman staat nadrukkelijk boven de 
partijen en heeft allereerst een adviserende 
rol. Daarnaast zal hij zich waar mogelijk ook 
inzetten als vraagbaak, bemiddelaar en 
‘ombudsman’. De Raadsman is geen officieel 

toezichthouder bij de verantwoordelijken 
voor gaswinning: NAM en minister 
van EZ, maar kan wel (zwaarwegende) 
aanbevelingen doen.
Overigens staat voor iedereen de gang 
naar de rechter open, al is dat kostbaar. Tal 
van raadslieden en adviesbureaus hebben 
zich gespecialiseerd in second opinions en 
bijstand in schadeprocedures. Onderzoek 
wel de reputatie van de specialisten voordat 
je met hen in zee gaat. Schadeherstel wordt 
big business!

Onzichtbare schade
Naast de materiële schade is er veelal 
immateriële, schade. De tijd die je kwijt 
bent aan het zoeken naar een oplossing, 
de overlast door het herstelwerk. En erger: 
mogelijke waardevermindering van je 
woning of de langere tijd dat je woning te 
koop staat als je wilt verhuizen.
Op dit moment is onduidelijk hoe 
immateriële schade gecompenseerd gaat 
worden. Elke oplossing kan vergaande 
consequenties hebben. Zou je bijvoorbeeld 
de WOZ aanzienlijk verlagen, dan scheelt dat 
de gemeente -die toch al moet bezuinigen- 
flink in de inkomsten. De tijd zal het leren of, 
hoe en in welke mate gecompenseerd wordt.

Wat nu?
Wachten tot je materiële schade is vergoed, 
wachten of immateriële schade wordt 
vergoed…Wat je nu al wel kunt doen is 
door je hele woning foto’s maken van het 
dak, wanden en plafonds, buiten en binnen. 
Vergeet betonnen vloeren of tegelvloeren 
niet. En niet drie of tien foto’s, maar vele 
tientallen. Dat maakt het makkelijker om 
bevingschade aannemelijk te maken als 
zich nieuwe schade voordoet. Bovendien is 
zo’n fotoronde een mooi excuus om aan de 
voorjaarschoonmaak te beginnen...

Op www.dehunzevanstarkenborgh.nl vind 
je meer informatie, zoals een stappenplan 
en nuttige links; zoek op WWL004 om naar 
het artikel te gaan.

Hans van Leeuwen
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Van de voorzitter van de Hunzeborgh

  
Contactpersonen Hunzeborgh:
Douwe Hogeveen voorzitter tel. 06 286 611 02

Rineke Boonstra penningmeester tel. 050 542 57 21

Arend Westerkamp secretaris tel. 050 360 02 57

Jenny de Jong bestuurslid tel. 050 541 79 46

Sylvia Kock verhuur, activiteiten sylkock@hotmail.nl 

Website:  www.hunzeborgh.nl - E-mail:  info@hunzeborgh.nl
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Dit wijkblad wil ik gebruiken voor een: 

DRiNGENDE OPROEP!
Voor het Bestuur van de Hunzeborgh zijn wij dringend op zoek naar bestuursleden. Een aantal 
jaren hadden we als bestuur een goede bezetting. Echter door het vertrek van een bestuurslid en 
een aanstaand vertrek van nog een ander bestuurslid is versterking gewenst! Mede ook door het 
wegvallen van de beheerder vanwege bezuinigingen door de Gemeente, komen er momenteel  
te veel taken bij te weinig bestuursleden te liggen.

Dus: heb je hart voor de Hunzeborgh en wil je graag dat de 
Hunzeborgh (goed) blijft draaien, neem dan contact op met  
een van de huidige bestuursleden.   

Vele handen maken licht werk en in twee wijken van 
1300 huishoudens moet het toch mogelijk zijn een goede 
bestuursbezetting te realiseren!! 

Douwe Hogeveen

Een OPROEP aan zangers, klaverjassers, 
schakers, kunstminnaars, ouders van 
kinderen  van de kinderactiviteiten, schilders 
en anderen die gratis gebruik mogen maken 
van de faciliteiten van de Hunzeborgh, 
alsmede alle mensen die de Hunzeborgh een 
warm hart toedragen.

Zoals velen al weten zit ons prachtige 
buurtpand, wegens bezuinigingen van de 
gemeente, sinds 1 januari zonder beheerder 
(deze persoon zit nu werkloos thuis..).
Dat betekent dat een heleboel werk dat door 
hem gedaan werd op een andere manier 
moet worden opgelost;  dit kan niet allemaal 
op het bordje van het bestuur neergelegd 
worden, want dat is een dagtaak op zich.

Vanuit de fitnessgroepen hebben we het 
initiatief genomen om hieraan mee te 
helpen en –denken; wij werden als eersten 
geconfronteerd met het achterwege blijven 
van het schoonmaken en je wilt je gymmatje 
niet op een vieze vloer neerleggen….

Dit betekent dat 3 personen, Ina Bos, Pieta 
Nijhuis en Sierd Dragstra, de dringendste 

beheer- en schoonmaakwerkzaamheden op 
zich genomen hebben.

Maar er moet veel meer gebeuren!
We hebben het plan bedacht om op gezette 
tijden in een paar uur, op zaterdagmiddag, 
met een groepje vrijwilligers aan de slag 
te gaan om het werk dat blijft liggen aan te 
pakken.
Er is nu het begin van een ‘pool’ van 
vrijwilligers gemaakt, zodat het niet 
voortdurend dezelfde mensen zijn die 
meehelpen, maar wederom zijn het 
voornamelijk mensen van de fitness die zich 
aangemeld hebben. Daarom deze oproep!
Help mee om de Hunzeborgh schoon te 
houden. Hoe groter de vrijwilligerspool, hoe 
minder vaak er een beroep op je gedaan 
wordt:  misschien niet vaker dan 1 keer per 
jaar/ half jaar. Dat moet toch op te brengen 
zijn? En het is nog gezellig ook, met wat 
lekkers bij de koffie en een drankje na afloop. 

Aanmeldingen graag bij Pieta Nijhuis  
pieta.nijhuis@home.nl    
of Ina Bos  bosuil4@gmail.com

De Hunzeborgh zonder beheerder 
en hoe nu verder…..?

Het wijkcentrum is van ons 
allemaal, laat het niet verloederen!

27     



De Hunze / Van StarkenborgH

29     

De Hunze / Van StarkenborgH

Dag Tijd Activiteit Contactpersoon

Maandag 10.45 - 11.45 uur Fitness-50-plus Liesbeth Visser  T 050-5411951
 19.00 - 20.00 uur Yoga Monique van Heemskerk  T 06-12786972
 20.15 - 21.15 uur
Dinsdag 9.15 – 10.15 uur Fitness-50-plus Liesbeth Visser  T 050-5411951
 10.45 – 11.45 uur 
 14.00 - 15.00 uur  Wandelen                                            Liesbeth Visser  T 050-5411951
 17.30 uur  Kidsdance                                   Ewa Normann  T 050-3186532 / 06-12602037
     zumbaindazity@hotmail.com
 20.00 - 23.00 uur Klaverjassen  Jolanda Ritsema 
  12 mei  jolandaritsema@live.nl
   9 juni
 20.00 - 22.00 uur Koor “Goed gestemd” Christa Nagel: garritsen_nagel@planet.nl
  21/28 april T 050-5411827 of 06-14901173
  19/26 mei volg ons op Facebook: koor Goed Gestemd
  2/16/23/30 juni
Woensdag 10.00 – 12.00 uur Woensdagmorgen schildergroep 
     
 20.00 – 21.00 uur Piloxing Ewa Normann  T 050-3186532 / 06-12602037
     zumbaindazity@hotmail.com 
Donderdag  9.15 - 10.15 uur Fitness-50-plus Liesbeth Visser  T 050-5411951
 10.45 - 11.45 uur 
 19.30 - 20.30 uur zumba Ewa Normann  T 050-3186532 / 06-12602037  
     zumbaindazity@hotmail.com
Vrijdag 8.45 -  9.45 uur Ladies Gym Lia Elsinga  T 06-30503802
  NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ!
 10.00 – 12.30 UUR Schildercursus ‘Groen als Gras’ Ina Bos T 06 44012276 / bosuil4@gmail.com
  Start weer  in oktober.
  
 16.30 - 17.30 uur Jeugdschaakclub Ronald van Nimwegen  T 050-5414622
  SC de Paardensprong www.scdepaardensprong.nl 
 18.30 - 19.30 uur Kinderdisco 4 t/m 8 jaar Sylvia Kock
 19.45 - 21.00 uur Bingo met aansluitend  sylkock@hotmail.nl
  Kinderdisco 8 t/m 12 jaar 
  15 mei / 12 juni
zaterdag 14.00 - 15.30 uur Kinderknutselmiddag Coördinator kinderactiviteiten
  23 mei/13 juni Els Smeenk  /  smeenkels@hotmail.com

incidentele activiteiten 2015  

zo. 19 april 11.00 – 17.00 uur Kunst in de wijk kunstindewijk@hotmail.com 

Maandag 12.30 - 14.30 uur iPad cursus senioren (6 keer) Ina Bos   T 06-44012276   
  Weer van start in het najaar. bosuil4@gmail.com 

Vaste activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2015

Buurtcentrum Hunzeborgh | Beijumerweg 10a - 9731 EB Groningen - T 050-5499400

In schoolvakanties is buurtcentrum Hunzeborgh gesloten, tenzij expliciet anders vermeld.
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BUDGETADVOCAAT JANS

voor wie op zoek is naar

•  een No Nonsense aanpak

•  direct een advocaat aan de lijn

•  betaalbare bijstand

Bezoek onze website:               
www.budgetadvocaat-jans.nl 

direct mailen mag ook:
e-mail: info@budgetadvocaat-jans.nl       

Oude Boteringestraat  64 
9712 GN Groningen 

Tel: 050 3115036

FYSIOTHERAPIE
 KINDERFYSIOTHERAPIE

 (GEREGISTREERD KNGF-NVFK)

 RUGSCHOLING
 BEKKENBODEMTRAINING / 
 BEKKENINSTABILITEIT

 BEHANDELING VAN CHRONISCHE 
 PIJNKLACHTEN

 HKZ-GECERTIFICEERD
 Verwijzing niet noodzakelijk

Van Eesterenlaan 15
9731 MZ  Groningen
tel. 050 - 5422667
www.fysiotherapiedehunze.nl

advertentie



advertentie


