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1. Opening van de vergadering en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. Hij meldt dat er 3 

studenten van de Hanzehogeschool aanwezig zijn die onderzoek doen naar wat de 

wijkbewoners vinden van het voorzieningenniveau in de wijk. In de pauze zullen zij 

afspraken maken met geïnteresseerde bewoners om hen hierover te interviewen. 

 

2. Presentatie Ringweg door vertegenwoordigers Projectgroep Ring Oost 

De presentatie wordt gegeven door Bart Bouma, projectleider, daarbij ondersteund 

door Marie-Lou Gregoire, communicatieadviseur. In een visie die in 1998 is 

opgesteld, is bedacht dat de ringweg ongelijkvloers zou moeten zijn om de 

doorstroming van het verkeer te bevorderen en de verkeersveiligheid te verhogen: er 

zouden 40 % minder ongevallen moeten plaatsvinden. Verder zou het groen versterkt 

moeten worden. Dit heeft z’n beslag gekregen in de Integrale Visie (2007 – 2008), 

welke plannen zijn uitgewerkt in 2009 – 2012. De realisatie zal tussen 2010 en 2014 

plaatsvinden. Per deelproject vindt, in nauw overleg met de omgeving, aparte 

besluitvorming plaats.  

 Bij Lewenborg is het de verwachting dat het viaduct in september 2012 klaar is. In 
oktober is het project klaar waarna tot december 2012 het nieuwe groen wordt 

aangeplant. 

 Het plan voor de kruising Beijum Zuid is 14 december jl. vastgesteld. De 
aanbesteding vindt plaats in april 2012 en de start van de werkzaamheden is in mei 

te verwachten. In het najaar van 2013 moet de kruising af zijn.  

 Het realisatiebesluit voor Beijum Noord wordt in december 2012 verwacht. De 
aanbesteding zal dan in april 2013 plaatsvinden en het is de verwachting dat deze 

kruising eind 2014 klaar zal zijn. De afrit langs het voormalige Tuinlandterrein zal 

verdwijnen.  

De werkzaamheden zullen met de nodige stremmingen gepaard gaan. Het groen dat 

terugkomt zal van een betere kwaliteit zijn dan het groen dat nu is of wordt 

weggehaald. De geluidswallen worden hoger. Fietsers steken de weg over via 

fietsecoducten, waar ook wild kan oversteken. Meer informatie is te vinden op 

www.ringgroningen.nl en / of bij het informatiecentrum aan Grondzijl 23. 
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Naar aanleiding van vragen uit de zaal wordt het volgende opgemerkt: 

 Bij Lewenborg moet de grond 1 jaar inklinken. Bij Beijum Zuid lijkt de grond 

beter en het is de verwachting dat daar met een half jaar kan worden volstaan. 

 Het project rond de Noordzeebrug is in aanbesteding. Het is de bedoeling dat de 
brug eind 2014 klaar is. Meer informatie op www.ringgroningen.nl. 

 Het budget voor de totale Oostelijke ringweg is 31,5 miljoen. 

 De fietsroute naar Bedum wordt verbeterd tot een fietsroute+.  

 

De voorzitter van de BHS geeft aan dat het bestuur steeds betrokken is bij de 

ontwikkeling van de plannen. Vandaar dat er geen zienswijze door de BHS is 

ingediend.  

 

3. Notulen van de ABV 2011 
 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Jaarverslag 2011 
 Naar aanleiding van het jaarverslag komt het volgende aan de orde: 

 Het heeft veel moeite gekost om nieuwe leden voor het Oranjecomité te vinden, 

maar het is gelukt. Ook dit jaar wordt Koninginnedag in de wijk gevierd. 

 Naar aanleiding van het versoberde maaibeleid is er, na overleg met bewoners en 
gemeente, toch een oplossing gevonden voor de speelplek bij de van Tijenstraat. 

 Over de verkeerssituatie bij de Gerrit Krolbrug is overleg gevoerd met gemeente, 
vertegenwoordigers van het bedrijventerrein en vertegenwoordigers van de BHS, 

BOB en de Korrewegwijk. Gevraagd is hoe omwonenden en omwerkenden het 

graag zouden zien. Alle ideeën worden voorgelegd aan de betreffende 

raadscommissie. Daar moeten we echter niet al te veel van verwachten, want er is 

geen of slechts weinig geld gereserveerd. 

 De Tuinlandlocatie blijft vooralsnog een lege plek. Aandacht moet blijven voor 

mogelijke (verdere) verloedering van dit terrein. 

 Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat de auto’s die langs de woonboten aan de 
Beijumerweg staan geparkeerd, met name dicht bij de brug, tot onveilige situaties 

zouden leiden. De combinatie van onoverzichtelijkheid en te hard rijden is daaraan 

debet. Opgemerkt wordt dat de onoverzichtelijke situatie wordt gehandhaafd om 

bestuurders tot oplettendheid te dwingen. De voorzitter stelt voor dat een 

werkgroepje van bewoners, in samenwerking met het bestuur, deze zaak bij de 

gemeente neerleggen.   

 Ook wordt opgemerkt dat fietsers zonder licht op de Beijumerweg in het donker 
voor onveilige situaties zorgen. Dit wordt meegenomen naar de wijkagent.  

 Er zijn klachten dat er regelmatig paardenpoep op de stoep ligt. Is daar geen 
opruimplicht voor geldig? De heer van Leeuwen geeft aan dat dit al is onderzocht: 

er is geen opruimplicht omdat paarden als voertuigen worden gezien en die horen 

op de weg (en niet op het speelveld!). Dit punt wordt, in algemene zin, besproken 

bij het eerstvolgend overleg met Stadsdeelcoördinatie. 

Als met betrekking tot de voorgaande punten vorderingen worden gemaakt, vindt 

terugkoppeling plaats in het Wijkblad of op de site, www.dehunzevanstarkenborgh.nl. 

 

Het Jaarverslag 2011 wordt ongewijzigd door de vergadering vastgesteld. 

 

 

http://www.ringgroningen.nl/
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5. Financieel verslag over 2011 en kascontrole 
De penningmeester licht toe dat de subsidie voor 2011 in dat jaar voor ¾ is uitbetaald. 

Het laatste kwart wordt in 2012 voldaan en zal dus op de balans van 2012 terug te zien 

zijn. De kascontrolecommissie, bestaande uit mevrouw Walters en de heer van 

Nimwegen, hebben de resultatenrekening 2011 uitgebreid bekeken en in orde 

bevonden. Het voorstel is om de penningmeester décharge te verlenen.  

 

De vergadering keurt het financieel verslag 2011 van de BHS goed en de 

penningmeester wordt décharge verleend. 

 

De nieuwe kascontrolecommissie zal bestaan uit de heren van Nimwegen en 

Hartsema. 

 

PAUZE met optreden van het koor “Goed Gestemd”. 

 

6. Bestuurssamenstelling BHS / herbenoeming bestuursleden 
De voorzitter meldt dat de heer van Leeuwen zijn 2

de
 termijn als bestuurder begint. Hij 

is herkiesbaar. Anders is dat voor de heer Wiersma zelf, die, conform de statuten, niet 

herkiesbaar is, maar die, bij gebrek aan vervangers, door de vergadering kan worden 

herbenoemd voor een periode van 2 jaar. Verder merkt de voorzitter op dat het bestuur 

nog wel leden, met name een secretaris, kan gebruiken. 

 

De vergadering besluit de heer van Leeuwen te herverkiezen voor een tweede termijn 

van 2 jaar en besluit de heer Wiersma voor een nieuwe zittingsperiode van 2 jaar te 

benoemen als bestuurslid. 

 

Verder wordt afscheid genomen van Reino Houwen, die vanaf juni 1999 bestuurslid / 

penningmeester van de BHS en de voorganger daarvan is geweest. De voorzitter 

spreekt zijn waardering uit voor haar jarenlange inzet en het feit dat ze voor de jongere 

bestuursleden als historisch geheugen heeft gediend en wellicht nog zal dienen met 

betrekking tot zaken die onze wijk aangaan. 

 

7. Rondvraag 
 Er zijn geen vragen.       

 

8. Buurtcentrum de Hunzeborgh in 2011 en 2012: terugblik en vooruitblik 
De terug- en vooruitblik wordt verzorgd door Douwe Hogeveen, sinds eind 2011 

voorzitter van de Hunzeborgh. Per 1 januari is, als bestuurslid, Arend Westerkamp aan 

het bestuur toegevoegd, zodat het bestuur nu uit 6 personen bestaat. De heer Hogeveen 

geeft aan dat er dit jaar nog diverse workshops worden georganiseerd en dat er tijdens 

het EK-voetbal de wedstrijden van het Nederlands elftal op een groot scherm in de 

Hunzeborgh te volgen zijn. Verder merkt hij op dat het koor nog meer volume kan 

gebruiken. 

 

9. Presentatie Mijn Woning Plus, verduurzaming van bestaande woningen 

De presentatie wordt gegeven door de heren Breunis en van der Veen die uitleg geven 

over het verduurzamen van bestaande particuliere woningen in het noorden van het 

land door het samenwerkingsverband dat zijn vertegenwoordigen (BAM 

Woningbouw, KAW Architecten en Noorderlings Communicatie). Zij hebben hun 
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sporen al verdiend bij het verduurzamen van corporatiewoningen. Uitgangspunten zijn 

het beperken van de energievraag, het meer gebruiken van duurzame bronnen en het 

zo efficiënt mogelijk benutten van fossiele bronnen waarbij het resultaat comfortabel 

en toegankelijk moet zijn. Het samenwerkingsverband adviseert, begeleidt en voert 

projecten uit van bewoners die zich in een collectief hebben verenigd. Zie voor meer 

informatie www.mijnwoningplus.nl.    

 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter, onder dankzegging voor ieders bijdrage, de 

Algemene Bewoners Vergadering van 2012.   

 

http://www.mijnwoningplus.nl/

