Notulen van de Algemene Bewoners Vergadering van de
Bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh
gehouden op 6 april 2010

Aanwezigheid verwijderd ivm AVG.

1.

Opening van de vergadering en mededelingen
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen. Voorgesteld wordt om, in verband met de
beperkte aanwezigheid van de heer Bart Bouma van de provincie, punt 7 (plannen
rond de Oostelijke Ringweg) als eerste te behandelen. De vergadering gaat akkoord.

7.

Presentatie van de plannen rond de Oostelijke Ringweg
In 2008 is een studie uitgevoerd naar de doorstroming op en de verkeersveiligheid van
de Oostelijke Ringweg. Dit resulteerde begin 2009 in een eindbeeld, dat is vastgesteld
door gemeente en provincie. Uitgangspunten waren ongelijkvloerse kruisingen, de
wettelijke normen m.b.t. geluid en stof etc., het verdiept laten van de weg en 3
rijbanen met verlichting in de middenberm. Verder zal het groen worden versterkt en
de ecologie worden aangepakt, o.a. door ecoducten en wildrasters. In januari 2010 is
het traject gestart en het geheel moet voor 2015 klaar zijn.
Het is de bedoeling dat, na eerst de omwonenden te hebben geïnformeerd, voor de
zomervakantie de kruising Beijum Zuid / De Hunze in procedure gaat. Er wordt een
brede bijeenkomst georganiseerd waarin de procedures aan de orde zullen komen,
gevolgd door inloop- een inspraakavonden. In het voorjaar van 2011 worden de
plannen vastgesteld, waarna eind 2011 kan worden gestart met de uitvoering, die dan
circa 2 jaar zal duren. Op de website www.ringgroningen.nl en in het
informatiecentrum op het bedrijventerrein is actuele informatie te vinden. Volgend jaar
wordt de kruising bij Beijum Noord uitgewerkt.
Over het ontsluiten van Koningslaagte is nog geen besluit genomen. Er is wel een
voorstel, maar de voors en tegens worden nog afgewogen. Wellicht wordt dit jaar de
knoop doorgehakt.
Vanuit de zaal wordt gevraagd in hoeverre de ophoging van de Noordzeebrug van
invloed is. Eind dit jaar zal er worden begonnen met de ophoging en dat zal 2 a 3 jaar
duren. Dit schema verbaast velen daar lange tijd niets is vernomen. Het schijnt dat in
juni de zitting plaatsvindt over de onteigening van Reisiger, waarna waarschijnlijk kan
worden begonnen met het project.
De Voorzitter bedankt de heer Bouma voor zijn informatieve bijdrage.

2.

Notulen van de ALV van 25 maart 2009
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Aangezien de agenda toch al om is gegooid, wordt op voorstel van de voorzitter eerst punt 5
behandeld.
5.

Bestuurssamenstelling BHS / herbenoeming bestuursleden
Het bestuur stelt zichzelf voor. Bert Jan Bakker is onlangs afgetreden als bestuurslid.
Reino Houwen, de penningmeester, is vandaag vanwege ziekte verhinderd. Eelke
Wiersma stelt zich na 2 jaar herkiesbaar en wordt prompt herkozen door de
vergadering. Verder is gebleken dat 1 bestuurslid, te weten Arie Herwig, “over datum”
is. Hij is niet herkiesbaar, maar kan, volgens de statuten, bij gebrek aan vervangers,
door de vergadering worden herbenoemd voor een periode van 2 jaar. Daar er geen
belangstellenden zijn, wordt de vergadering gevraagd, om de continuïteit van het
bestuur te garanderen, hem voor nog een zittingsperiode te benoemen.
De vergadering besluit de heer Wiersma voor een tweede termijn van 2 jaar te
herkiezen en de heer Herwig voor een nieuwe zittingsperiode van 2 jaar te benoemen.

PAUZE, met een optreden van zangeres en wijkgenote Saskia Leenes die onder andere enige
liederen van Conny Vandenbos ten gehore brengt.
3.

Jaarverslag 2009 inclusief stand van zaken
De voorzitter loopt het verslag door en stelt aanwezigen in de gelegenheid te reageren.
1.1. De Brugwachter, woontoren op het terrein van de brugwachterswoning
De plannen rond de Brugwachter zijn uiteindelijk in de ijskast gezet. Met name comité
LHS (Leefbaar de Hunze / van Starkenborgh) verdient uitgebreide complimenten
vanwege zijn doorzettingsvermogen en volharding. Met een schitterende presentatie
hebben zij de individuele raadsleden met name de tegens van een woontoren laten
zien. Er is een soort afkoelingsperiode afgekondigd. Daarna wordt bezien wat, zeker
gezien de marktsituatie voor appartementen, het beste is. Als de plannen uit de kast
worden gehaald, zal het hele traject opnieuw moeten worden doorlopen, waarbij we
erop vertrouwen dat de bewonersparticipatie dit keer wel een schoonheidsprijs gaat
verdienen. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat het een idee is via het Wijkblad
alternatieven voor de Brugwachterlocatie te bedenken. Wellicht zijn we dan in staat
het initiatief naar ons toe te trekken. Overigens zal de LHS een nieuwe naam
aannemen en als comité actief blijven bij soortgelijke projecten.
1.2. Tuinlandlocatie
Dit, minder controversiële, traject is, qua burgerparticipatie, goed verlopen. De
bouwaanvraag schijnt in januari te zijn gedaan. Onduidelijk is of de plannen, gezien de
economische situatie, doorgaan zullen vinden.
Het parkeerterrein is nog een openstaand punt. Binnenkort wordt vanuit de gemeente
contact met de BHS opgenomen. Er is al geïnformeerd wat wordt gedacht van het
plaatsen van garageboxen op deze plek. Suggesties die ter vergadering naar voren
komen zijn bedrijfspanden, een skeelerbaan en atelierruimte. Omdat de bossages
regelmatig worden gesnoeid, is de overlast aldaar verminderd.
1.3. UMTS-zendmast bij Noorderhoogebrug
Na een overleg dat onlangs met de werkgroep UMTS-mast en de gemeente werd
gevoerd, leek het dat deze mast (voorlopig) van de baan was. De heer Borggreve weet
echter te vertellen dat hij contact heeft gehad met T-Mobile, waar men er nog
allerminst vanuit gaat dat dat zo is. We hopen daar binnenkort duidelijkheid over te
krijgen bij het overleg met Stadsdeelcoördinatie.
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1.4. Herinrichting sportgebied Kardinge
De gemeente wil dit gebied een “boost” geven, maar de ontwikkeling van de tram is
daarop ook van invloed, zodat het allemaal wat langer duurt. Vanuit de zaal wordt
gevraagd of de ontwikkeling van de Ulgersmaweg hier ook mee te maken heeft. Dit is
niet het geval.
1.5. Herplantplicht appartementencomplex aan de Beijumerweg
Na 2 ½ jaar is er dan toch een compromis uit de bus gerold.
1.6. Voorontwerp-bestemmingsplan De Hunze / Van Starkenborgh
Hierin is een lappendeken aan bestemmingsplannen bijgewerkt en ondergebracht.
Zover we kunnen nagaan is het een hertoetsing van wat al was bepaald. De locatie van
de Brugwachter moet nog wel nader worden ingevuld. Vanwege de nieuwe Wet op de
Ruimtelijke Ordening is het moeilijker geworden om vrijstelling voor bouwplannen
die niet in het plan passen. Daarvoor moet nu een hele procedure worden doorlopen.
1.8. Beheer, met name in Van Starkenborgh
Het is gebleken dat de struiken op de bult van de Hunzeborgh eruit zijn getrokken.
Volgens iemand die daar meer van weet, wordt er een ander soort begroeiing geplant.
Daar wordt binnenkort mee begonnen.
Er zijn veel klachten over onkruid e.d. Hierbij wordt verwezen naar de oproep in het
Wijkblad voor schouwers. Het is belangrijk om op deze wijze in dialoog met de
gemeente te blijven over dit onderwerp. Deze oproep heeft tot nu toe nog geen reacties
opgeleverd. Spontaan geven mevrouw Kamphuis en mevrouw Bosker zich op. Ook
één van de aanwezigen weet nog iemand die belangstelling heeft. De secretaris zal de
namen doorgeven aan de betreffende personen bij RO/EZ. Mevrouw Boon geeft aan
dat het, als er klachten zijn, van belang is te blijven bellen met de gemeente: over het
algemeen leidt dat tot resultaat.
1.10. Fietsbruggen
De afgelopen winter is gebleken dat platgetrapte sneeuw de fietsbruggen moeilijk
begaanbaar maken. De gemeente strooide wel redelijk tijdig, maar het had, gezien de
grote hoeveelheid sneeuw en ijs, niet altijd het gewenste effect.
1.12. Opgeheven bushalte aan de Oosterhamriklaan
Momenteel lijken we daar niet veel verder mee te komen. Er is vooralsnog geen
feedback gekomen op de suggestie aan het College om de halte opnieuw in te stellen.
1.14. Bewonersparticipatie
De bewonersorganisaties gaan dit onderwerp evalueren om te bezien of het streven
van de gemeente ook daadwerkelijk werkt en of er verbeteringen aan te brengen zijn.
De BHS zal haar ervaringen op dit gebied ook inbrengen.
1.15. Wijkblad
Aandacht wordt gevraagd voor de nieuwe omslag, die, na een prijsvraag, door één van
de wijkbewoners is gemaakt. Bijdragen uit de wijk voor het Wijkblad zijn van harte
welkom. Deze zijn te mailen naar: wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl.
1.16. Website
De website is in beweging. Hans van Leeuwen meldt dat de gemeente, in het kader
van bewonersparticipatie en -informatie, de wijkwebsites ondersteunt. Binnenkort is
het ook mogelijk dat berichten van de gemeente op de wijkwebsites worden geplaatst.
Hij geeft aan dat, omdat het opzetten en onderhouden van een site veel werk inhoudt,
alle hulp welkom is. Wie zich geroepen voelt kan zich bij hem melden.
1.17. Koninginnedag 2009
Ook voor 2010 wordt er door het HOC weer een Koninginnedagviering georganiseerd.
Daarvoor zijn vele handen nodig. Vrijwilligers kunnen zich melden bij het HOC.
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1.18. Collegebezoek
Hiervan is door de gemeente een verslag gemaakt. Hoewel onze wijk, in vergelijking
met andere wijken, niet veel problemen kent, is een aantal punten onder de aandacht
gebracht van het College.
Deel 2 van het jaarverslag, Dat handelt over de technische aspecten van de vereniging,
leidt niet tot vragen en / of verdere toelichting. Verder geeft de voorzitter aan dat de
BHS zich de komende tijd onder andere zal bezighouden met de ontwikkelingen bij
Kardinge, Tuinland, de Oostelijke Ringweg en de Noordzeebrug, waarbij de contacten
met de gemeente warm zullen worden gehouden. Hij hoopt op veel feedback vanuit de
wijk.
Het jaarverslag over 2009 wordt door de vergadering vastgesteld.
4.

Financieel verslag 2009 en kascontrole
Omdat de penningmeester niet aanwezig is, licht de voorzitter dit verslag toe. In 2009
is een klein tekort van € 750,- ontstaan. Daarmee blijft de BHS, mede vanwege reeds
aanwezige reserves, binnen de financiële marges en is nog steeds sprake van een
financieel gezonde situatie. Het Wijkblad bedruipt zichzelf voor het grootste deel: per
editie moet circa € 200,- worden bijgepast uit de subsidie van de BHS.
De kascontrolecommissie, bestaande uit mevrouw Nagel en de heer Borggreve,
hebben de jaarrekening uitgebreid bekeken en in orde bevonden. Bij monde van de
heer Borggreve stelt de commissie voor de penningmeester décharge te verlenen. De
vergadering gaat daarmee akkoord. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit mevrouw
Walters en de heer Borggreve.
De vergadering keurt het financieel verslag2009 van de BHS goed en verleent de
penningmeester décharge.

6.

Het jaar 2009 voor het buurtcentrum de Hunzeborgh: terugblik en vooruitblik
De secretaris van de Hunzeborgh, Jannes Kremer, geeft aan dat 2009 een goed jaar is
geweest voor de Hunzeborgh. De vaste huurders zijn gebleven en Zumba is er bij
gekomen. De nieuwe beheerders zijn enthousiast, betrokken en klantgericht en ook
financieel gezien gaat het goed: een klein tekort kon door voldoende reserves worden
opgevangen.
De eerste maanden van en de plannen voor 2010 beschouwend zal er een 2de avond
Zumba bijkomen, zal ook fundance for kids verdubbelen, draaien de schaakclub en de
schilderclub prima, zijn er diverse workshops en zullen de wedstrijden van het WKvoetbal op een groot scherm te zien zijn in de Hunzeborgh. Voor het programma in de
Hunzeborgh: zie de website (www.hunzeborgh.nl), het Wijkblad, de folders en flyers
en het prikbord.
Een van de beheerders gaat weg en er wordt gezocht naar een nieuwe kandidaat.
Financieel gezien is er in 2010 een structurele uitbreiding van de subsidie te voorzien.
Het grootste probleem waar de Hunzeborgh tegenaan loopt is een gebrek aan
vrijwilligers. De heer Kremer doet dan ook een oproep aan de aanwezigen om eens in
de eigen omgeving te informeren of daar potentiële vrijwilligers te vinden zijn. Tevens
geeft hij de BHS als tip bij nieuwe wijkbewoners aan te bellen, hen welkom te heten
en hen op deze wijze te interesseren voor vrijwilligerswerk in de wijk.
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Op de vraag of de Hunzeborgh maatschappelijke stages verzorgt, wordt negatief
geantwoord: dat kan alleen als er begeleiders bij zijn, en dat kan de Hunzeborgh (nog)
niet bieden.
8.

Rondvraag

De heer Moorlag meldt dat hij een brief in de bus heeft gekregen van
Waterschap Noorderzijlvest waarin wordt aangekondigd dat de watergang
langs de Beijumerweg zal worden verbeterd. Het waterschap zal binnenkort
telefonisch contact opnemen met direct omwonenden. Dit is niet bekend bij de
BHS. Het Waterschap zal hierover worden benaderd.

Mevrouw Walters vraagt of de Jeu de Boulesbaan op het middenterrein nog
terugkomt. Er is, naar aanleiding van de oproep in het Wijkblad, één reactie
geweest en dat is onvoldoende om de baan ter herplaatsen.

De heer Moorlag merkt op dat er bij de kruising van de Granpré Molièreweg en
de Beijumerweg geen borden staan waaruit blijkt dat deze laatste weg een
fietspad is. Wellicht is dit wel handig, omdat er toch veel oneigenlijk verkeer
van dit pad gebruik maakt. De BHS zal dit opnemen met Stadsdeelcoördinatie.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit, onder dankzegging voor ieders bijdrage, de voorzitter om
10.36 uur de Algemene Bewonersvergadering 2010 en nodigt hij een ieder uit op kosten van
de BHS een consumptie te nuttigen, nog even na te praten en te luisteren naar zangeres Saskia
Leenes, die onder andere een potpourri van oudere Nederlandse liedjes zingt.
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