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Notulen van de Algemene Bewoners Vergadering van de
  Bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh
  gehouden op 22 maart 2011

Aanwezigheid verwijderd ivm AVG.

Opening van de vergadering en mededelingen
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Notulen van de Algemene Bewoners Vergadering van 6 april 2010
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Jaarverslag over 2010
Het jaarverslag over 2010  wordt ongewijzigd door de vergadering vastgesteld.

Financieel verslag over 2010 en kascontrole
Reino Houwen, penningmeester van de BHS, licht toe dat de gemeente sinds 2008 
een andere methodiek voor het vaststellen van subsidies hanteert. Een wijk krijgt een 
vast bedrag als basis en een bedrag van € 1,41 per inwoner. Aanvankelijk wordt ¾ van 
het subsidiebedrag uitgekeerd. Op grond van de jaarrekening en het jaarverslag
wordt dan gekeken of het resterende bedrag ook wordt uitbetaald. Volgens de 
penningmeester zou een positief saldo mogelijk leiden tot een korting op het 
resterende bedrag. Het is afwachten hoe streng de nieuwe ambtenaar is die daar nu 
over gaat. De resultatenrekening ziet er, met dank aan mevrouw Visser, fraai uit. Het 
Wijkblad heeft goed gedraaid.
De kascontrolecommissie, bestaande uit mevrouw Nagel en mevrouw Walters,
hebben de jaarrekening uitgebreid bekeken en in orde bevonden. Bij monde van 
mevrouw Walters wordt vermeld dat de commissie de penningmeester décharge 
verleent. De vergadering keurt het financieel verslag goed. De nieuwe kascommissie 
zal bestaan uit mevrouw Walters en de heer van Nimwegen.

De vergadering keurt het financieel verslag 2010 van de BHS goed en de 
penningmeester wordt décharge verleend.
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5. Bestuurssamenstelling BHS / herbenoeming bestuursleden 
Toon Garritsen en Arie Herwig zitten vandaag, na respectievelijk 6 en 5 jaar, voor het 
laatst achter de bestuurstafel. Als nieuwe bestuursleden dienen zich Marianne 
Heerebout en Johann Schelwald aan. De vergadering wordt gevraagd deze beide 
wijkbewoners als bestuursleden van de BHS te benoemen. Johann Schelwald zal op 
den duur de penningmeesteractiviteiten van Reino Houwen overnemen, die na dit 
jaar stopt. Eelke Wiersma zal de functie van voorzitter gaan vervullen. De 
secretariaatstaken zullen, bij het ontbreken van een secretaris, roulerend worden 
uitgevoerd. De vergadering wordt gevraagd of er een bewoner is die zich als 
secretaris wil opwerpen. Indien dat het geval is wordt men verzocht contact op te 
nemen met het bestuur.  
Verder is gebleken dat 1 bestuurslid, te weten Reino Houwen, “over datum” is. Zij is 
niet herkiesbaar, maar kan, volgens de statuten, bij gebrek aan vervangers, door de 
vergadering worden herbenoemd voor een periode van 2 jaar.De vergadering wordt 
gevraagd haar voor nog een nieuwe zittingsperiode te benoemen. 
 
De vergadering besluit mevrouw Heerebout en de heer Schelwald te benoemen als 
nieuwe bestuursleden van de BHS en besluit mevrouw Houwen voor een nieuwe 
zittingsperiode van 2 jaar te benoemen.  
 

6. Activiteitenplan 2011 
 In september 2010 heeft het bestuur een activiteitenplan voor 2011 opgesteld. Dit 

plan wordt in 2 delen door de voorzitter doorgenomen, onderbroken door een kopje 
koffie en een optreden van Pape Seck.  

 De contacten met Stadsdeelcoördinatie worden zorgvuldig onderhouden. Zo 
mogelijk wordt 2 maal per jaar overlegd. 

 Het informeren van en communiceren met de wijkbewoners gebeurt over het 
algemeen via het Wijkblad, waarvoor de laatste tijd altijd voldoende kopij is, en 
de website, die inmiddels prachtig is vormgegeven door Hans van Leeuwen. 

 Het Hunze Oranje Comité (HOC) organiseert weer de Koninginnedagviering. Het 
programma is in het volgende Wijkblad te vinden. 

 De UMTS-mast is nog steeds niet van de baan. Het bestuur houdt een vinger aan 
de pols. 

 Er is nog weinig zicht op de start van bouwactiviteiten op de Tuinlandlocatie. De 
economische situatie zit tegen en er is nog te weinig verkocht om met de bouw te 
beginnen. Het parkeerterrein wordt met enige regelmaat gesnoeid om 
onoverzichtelijke en onveilige situaties te voorkomen. Men denkt aan het 
bouwen van garageboxen op het parkeerterrein: daar schijnt vraag naar te zijn. 
De BHS zal deze ontwikkeling volgen en zo nodig reageren op plannen, waarbij de 
(sociale) veiligheid voorop staat. 

 Met betrekking tot de ecologische zone wordt opgemerkt dat er recent weer 
enige bomen zijn gesneuveld. Men vraag zich af wat de waarde is van deze zone. 
De vergunningen zijn via de normale weg verleend. De heer van Nimwegen vraagt 
of er in geval van kap een herplantplicht is. Bewoners van de Otto Bonsemalaan, 
die een boom hebben laten kappen, leggen uit dat er een einde komt aan de rij 
populieren en dat er gevaarlijke situaties ontstaan door de ouderdom van deze 
snelgroeiers (ook wel “wijkers” genoemd). Zij geven aan dat ze moeten 
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herplanten en herbestraten en dat de kosten voor de kap voor henzelf zijn. Ze 
hebben de kap met pijn in hun hart aangevraagd, maar er was geen andere 
keuze. Geconstateerd wordt dat er altijd discussie ontstaat als een boom geveld 
moet worden. De heer van Nimwegen vraagt of alle wijkers in de ecologische 
zone gekapt gaan worden. Per boom wordt beoordeeld of er sprake is van gevaar. 
Gesuggereerd wordt dat men om en om (blijvers en wijkers) had moeten planten 
en de populieren eerder weg had moeten halen. De bewoners van de Otto 
Bonsemalaan worden bedankt voor hun toelichting, waardoor het voor de 
aanwezigen duidelijker is geworden dat de kap van populieren vaak niet te 
voorkomen is. Het bestuur zal dit onderwerp meenemen in de bespreking met 
Stadsdeelcoördinatie.  

 Het Waterstructuurplan moet voor een betere kwaliteit van het (wijk)water 
leiden. Opgemerkt wordt dat de damwand aan het van Ravensteijnpad aan het 
verzakken is. Dat is iets voor Wijkbeheer van de gemeente. Het bestuur zal dit, als 
het niet op korte termijn wordt opgelost, meenemen in het overleg met 
Stadsdeelcoördinatie. 

 
De bespreking van het activiteitenplan wordt onderbroken om een kopje koffie in te laten 
schenken en om het opzwepende optreden van medewijkbewoner Pape Seck, Afrikaans 
troubadour in Groningen, mogelijk te maken.  
 

 De ophoging van de Noordzeebrug nadert het uitvoeringsstadium. 

 De aanpak van de Oostelijke Ringweg is gestart en zal vanaf Lewenborg richting 
de Hunze gaan. Via het Wijkblad en de website wordt getracht een ieder van de 
ontwikkelingen op de hoogte te houden. Er worden regelmatig inloopmiddagen 
gehouden aan Grondzijl 23.  

 De geplande weg door Koningslaagte is, voorlopig, van de baan. 

 Al enige jaren tracht het bestuur het strooibeleid bij het Wessel Gansfortcollege 
en op de Krolbrug bij de gemeente aan te kaarten, tot nu toe zonder resultaat. 
Gevraagd wordt of ook aandacht wordt besteed aan de verkeerssituatie bij de 
Krolbrug. Dat is niet het geval. Er is destijds een vrij intensieve discussie gevoerd 
toen de “knip” werd gerealiseerd en de insteek van de gemeente is de zaak 
enigszins onoverzichtelijk te houden, zodat weggebruikers voorzichtiger zijn. 
Bovendien zijn er ons weinig ongevallen bekend (5 in 5 jaar). Een oplossing zou 
kunnen zijn om beter te handhaven op die locatie, maar dat gebeurt niet.  

 De heer Garritsen heeft zich namens de BHS met de bewonersparticipatie bezig 
gehouden. Hij heeft het idee dat dit onderwerp beter tussen de oren zit bij de 
ambtenaren en dat er sprake is van een cultuuromslag. Het convenant m.b.t. 
participatie is geëvalueerd en het College van B & W heeft aangegeven op de 
ingeslagen weg verder te willen gaan. 

 
Aanvullend op het activiteitenplan komen nog een aantal onderwerpen aan de orde. 

 Geïnformeerd wordt of het aansluiten van de woonboten op de riolering goed is 
verlopen. Men blijkt niet zo tevreden te zijn. De aanleg is niet glad verlopen, er 
zijn nog problemen met de pompsystemen en de service is summier. 
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 De heer Garritsen geeft aan dat ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de 
tennisvereniging een feestweek wordt georganiseerd, die ook bestemd is voor de 
niet-tennissende bewoners van de wijk.  

 Gevraagd wordt of, op de weg van de Boterdiepsbrug naar Van Starkenborgh, een 
parkeerverbod mogelijk is aan het begin van de weg. Men vindt het 
onoverzichtelijk en het is moeilijker daar in te halen. De wijkagent is helaas niet 
aanwezig, maar uit een eerder contact heeft het bestuur begrepen dat dit met 
opzet zo gelaten wordt omdat het een snelheidsremmende werking zou hebben.  

 
7. De jaren 2010 en 2011 voor het buurtcentrum de Hunzeborgh: terugblik en 

vooruitblik door Maria Hintzbergen, voorzitter bestuur van de Hunzeborgh 
De Hunzeborgh bestaat sinds 2003, waarna het rond 2007, vanwege een andere 
subsidiesystematiek, moest vechten voor het voortbestaan. Uiteindelijk heeft het 
wijkcentrum een “status aparte” gekregen en moet het de activiteiten doen van de 
helft van het oorspronkelijke geld, wat, door enthousiasme en veel inzet, goed lukt. 
De Hunzeborgh is de ontmoetingsplek in de wijk en biedt een groeiend 
activiteitenaanbod. In 2010 zijn de audio-visuele middelen gemoderniseerd. Het 
beheer is een punt van zorg: sinds kort is daar 24 uur per week voor beschikbaar, wat 
minimaal is. Ook het bestuur, nu bestaande uit 3 mensen, kan wel versterking 
gebruiken. Na een opsomming van de lopende activiteiten (voor het programma in 
de Hunzeborgh: zie de website (www.hunzeborgh.nl ook te bereiken via de website 
van de BHS), het Wijkblad, de folders en flyers en het prikbord) geeft mevrouw 
Hintzbergen aan dat het bestuur van De Hunzeborgh altijd open staat voor bewoners 
met ideeën. 
  

8. Presentatie Wijkwebsite 
Hans van Leeuwen geeft een presentatie van de Wijkwebsite 
(www.dehunzevanstarkenborgh.nl) die hij het afgelopen jaar heeft ontwikkeld. Het 
ziet er allemaal prachtig en informatief uit. Hij geeft aan dat het Wijkblad en de 
Wijkwebsite elkaar aanvullen en dat de website voor iedereen in de wijk is, of je nu 
voor of tegen een bepaalde ontwikkeling bent.  

 
9. Rondvraag 
 Er zijn geen vragen. 
 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit, onder dankzegging voor ieders bijdrage, de voorzitter 
de Algemene Bewoners Vergadering 2011 en nodigt hij een ieder uit op kosten van de BHS 
een consumptie te nuttigen en nog even na te praten.     

 
  
    

http://www.hunzeborgh.nl/
http://www.dehunzevanstarkenborgh.nl/

