Notulen van de Algemene Bewoners Vergadering van de
Bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh
gehouden op 26 maart 2013

Aanwezigheid verwijderd ivm AVG.

1.

Opening van de vergadering en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. De agenda wordt
gewijzigd afgehandeld: de volgorde wordt agendapunt 2, 4, 5, 3, 7 en 6. Verder
vermeldt de voorzitter dat de muzikale omlijsting bij aanvang en in de pauze wordt
verzorgd door het soepele pianospel van Freek van der Horst.

2.

Presentatie Ringweg en Noordzeebrug door vertegenwoordigers Projectgroep
Ring Oost
De presentatie wordt gegeven door Bart Bouma, projectleider, daarbij ondersteund
door Marie-Lou Grégoire, communicatieadviseur. De ophoging van de Noordzeebrug
is aan de uitvoering van de Ringweg gekoppeld. Er is reeds een begin gemaakt qua
uitvoering. De projectorganisatie bestaat uit gemeente en provincie, waarbij de
provincie de trekker is. Externe kennis die niet binnen eigen gelederen kan worden
gevonden, wordt ingehuurd.

Ringweg
In 2010 is begonnen met het aanpakken van de ringweg waarmee het verbeteren van
de doorstroming (met name in de spits), het verbeteren van de verkeersveiligheid
(ongevallen terugbrengen met 40 %) en het versterken van het groen (ruimte voor
natuurontwikkeling) worden beoogd. Het eindbeeld is een ongelijkvloerse ringweg
met 2 x 2 rijstroken en versterkte ecologie en groen (fietsecoducten en ecologische
zones).
 Het viaduct bij Lewenborg is klaar. Groenaanplant vindt plaats in het najaar van
2013.
 Met het werk aan het viaduct bij Kardinge wordt oktober 2013 gestart. Rond
oktober 2014 moet het viaduct over het van Starkenborghkanaal, dan toegankelijk
voor bus, auto en fiets, klaar zijn.
 Voor de kruising Beijum Zuid wordt momenteel het brugdek gebouwd. Dit wordt
in juni van dit jaar op de juiste plek neergelegd. Af en toe (met name in juli tot en
met september) zullen wegen zijn gestremd. Alles moet gereed zijn in oktober
2013. Het fietspad blijft al die tijd begaanbaar.
 Bij Beijum Noord / Groningerweg begint de uitvoering in de zomer van 2013. De
kruising moet gereed zijn in 2015. Het verkeer aldaar zal gedurende een jaar via
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alternatieve routes in goede banen worden geleid. De Groningerweg wordt
verdiept en zal onder de ringweg doorlopen.
Er komen 2 fietsecoducten, bij de Stadsweg en het Medenpad, waar ook wild kan
oversteken. Er is, qua verlichting van de weg, ook gedacht aan vleermuizen. Meer
informatie is te vinden op www.ringgroningen.nl en / of bij het informatiecentrum aan
Grondzijl 23 (open op donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur). De vorderingen
kunnen via webcams worden gevolgd (http://www.ronggroningen.nl/webcam).
Noordzeebrug
De brug moet 3 meter hoger worden om de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl te
verruimen. Omdat het brugdek voor fietsers minder dik is, hoeven zij maar anderhalve
meter hoger te fietsen. Tegelijkertijd wordt de kruising met de Bedumerweg
ongelijkvloers. Het oorspronkelijke plan is versoberd: er komt geen fietsroltrap.
 Fase 1 loopt tot oktober 2013. De tijdelijke wegen en fietspaden worden gecreëerd.
 Fase 2, die van oktober 2013 tot oktober 2014 loopt, voorziet in de sloop en bouw
van de westzijde van de brug. Het auto- en fietsverkeer wordt over de oostzijde
geleid.
 Bij fase 3, lopend van oktober 2014 tot medio 2015, is de oostzijde van de brug
aan de beurt. Er zijn dan geen mogelijkheden om het fietsverkeer over de brug te
leiden. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn: gedacht wordt daarbij, bij
voldoende belangstelling, aan een pontje nabij de brug.
 Fase 4 is de afbouwfase, die eind 2015 moet zijn afgerond.
Communicatie verloopt onder andere via een nieuwsbrief.
Naar aanleiding van een vraag uit de zaal meldt de heer Bouma dat er een studie zal
komen naar de Gerrit Krolbrug.
PAUZE met pianospel van Freek van der Horst.
4.

Notulen van de ABV 2012, jaarverslag 2012, financieel verslag over 2012 en
kascontrole
Notulen van de ABV 2012
 N.a.v. punt 4, Jaarverslag 2011, 2de bolletje: versoberd maaibeleid.
De voorzitter geeft aan dat de wijkbewoners alert en actief moeten zijn: in het
geval van de speelplaats bij de van Tijenstraat heeft dit tot overleg en
overeenstemming met de gemeente geleid.
 Idem, 4de bolletje: Tuinlandlocatie.
Er is geen zicht op of, en zo ja, wanneer de bouw van huizen gaat starten.
 Idem, 7de bolletje: paardenpoep.
Dit is besproken met Stadsdeelcoördinatie, maar dit punt blijkt niet oplosbaar,
zover het de openbare weg betreft. Paarden horen niet op het middenterrein in de
Hunze. Meldingen kunnen worden gedaan bij Meldpunt Overlast en Zorg, evenals
meldingen over (jeugd)overlast. Hierbij merkt de voorzitter op dat enige overlast
door jeugdigen bij een wijk hoort.
 N.a.v. punt 9, Mijn Woning Plus, verduurzaming van bestaande woningen.
Het is niet gelukt om in de wijk een groep in verduurzaming geïnteresseerde
bewoners bij elkaar te brengen. Men is derhalve aangewezen op individueel /
particulier initiatief. Het bestuur sluit dit punt daarom af.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
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Jaarverslag 2012
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 K(r)onings/innedag in de wijk gevierd.
 Het bestuur is niet in staat alle klachten op te lossen. Daarom wordt aangeraden
deze klachten te melden bij Meldpunt Overlast en Zorg (50-5875885), met een
afschrift aan het bestuur. Het is dan bij, herhaalde, klachten mogelijk om via
verschillende wegen (Meldpunt, Stadsdeelcoördinatie) actie te ondernemen.
 Het terrein van Tuinland verloedert, zo wordt opgemerkt. Is het niet mogelijk om
een tijdelijke andere bestemming te organiseren? Er zijn leuke ideeën, maar die
zijn niet exploitabel. Het bestuur is hierover al in overleg met
Stadsdeelcoördinatie.
 Met betrekking tot het Waterstructuurplan blijkt dat een half jaar geleden het plan
is gewijzigd naar een groter gebied. De gewenste nieuwe situatie is daarom nog
niet van kracht.
 Men is benieuwd of de ingrepen rond het Heerdenpad voor meer veiligheid gaan
zorgen. Door een aanwezige wordt er melding gemaakt van irritante
geluidsoverlast door trekkers, gillende jongeren en brommers. Dit is nieuw voor
het bestuur. Aangeraden wordt het Meldpunt in te lichten met een afschrift aan het
bestuur, zodat die de ontwikkeling kan volgen / een inventarisatie kan maken.
 Met betrekking tot de Gerrit Krolbrug is gebleken dat men in meerderheid niet
gelukkig is met de scherpe bocht voor fietsers. Er bestaat de indruk dat het
kruispunt onveiliger is geworden. Er wordt gewacht op een reactie van de
gemeente op de vraag of het aantal ongelukken nu is gedaald. Stadsdeelcoördinatie
gaat met vertegenwoordigers van de BHS en de andere omliggende wijken ter
plekke een schouw organiseren.
 Er zijn meldingen over een bromtoon in de wijk. Mogelijk dat die afkomstig is van
een aggregaat van een schip dat voorbij de brug ligt gemeerd.
 Er zijn steeds meer kastanjes ziek en die worden gekapt. De BHS probeert bij de
gemeente gedaan te krijgen dat er snel nieuwe bomen worden geplant.
 De populieren langs de Hunzeloop zijn aan vervanging toe. Het bestuur zal overleg
voeren met Stadsdeelcoördinatie over het vervangen van de populieren door
“blijvers”.
 Het strooibeleid is versoberd: de van Eesterenlaan wordt helemaal niet meer
gestrooid.
 De verdwenen bushalte aan de Oosterhamriklaan is op een andere plek, circa 60
meter verder, teruggekomen. Dit punt is voor het bestuur afgehandeld.
Gevraagd wordt waarom buslijn 61 nu al is opgeheven i.v.m. werkzaamheden aan
de ring. Het bestuur is bezig het antwoord hierop te vinden maar de communicatie
met Qbuzz en OV-bureau verloopt moeizaam.
 De voorzitter merkt op dat het Wijkblad er prachtig uitziet en dat het, ondanks de
crisis, mogelijk is gebleken voldoende adverteerders te trekken. Hij bedankt de
redactie en alle andere aan het Wijkblad verbonden medewerkers.
Het Jaarverslag 2012 wordt ongewijzigd door de vergadering vastgesteld.
Financieel verslag 2012 en kascontrole
In 2012 heeft de BHS iets minder subsidie gekregen, maar werd er ook minder
uitgegeven. Het is de verwachting dat over 2013 nog minder subsidie beschikbaar is.
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Gevraagd naar de vrijwilligersbijdrage wordt toegelicht dat die bestaat uit € 60,- per
bestuurslid per jaar voor onkosten en dat ad hoc aan vrijwilligers onkosten en / of een
bedankjes voor de inspanningen wordt gegeven. Een oplettende aanwezige merkt op
dat de barbecue 2 maal staat opgevoerd. De penningmeester belooft een aangepast
verslag te maken dat hij binnenkort op de site zal publiceren. De kascommissie,
bestaande uit de heren van Nimwegen en Hartsema, heeft haar goedkeuring aan de
rekening verleend. Het voorstel is om de penningmeester décharge te verlenen.
Gegeven bovenstaande correctie, keurt de vergadering het financieel verslag 2012 van
de BHS goed en de penningmeester wordt décharge verleend.
De nieuwe kascontrolecommissie zal bestaan uit de heren Hartsema en Wiersema.
5.

Bestuurssamenstelling BHS / herbenoeming bestuursleden
De voorzitter meldt dat mevrouw Heerebout en de heer Schelwald aan hun 2 de termijn
als bestuurder beginnen. Zij zijn herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten.
De vergadering besluit mevrouw Heerebout en de heer Schelwald te herverkiezen voor
een tweede termijn van 2 jaar als bestuurslid van de BHS.
De voorzitter geeft aan dat er, gezien de diverse werkzaamheden, behoefte is aan
aanvulling van het bestuur. Het is leuk en zinnig werk en het stelt je in staat contacten
uit te bouwen op velerlei gebied. Geïnteresseerden wordt gevraagd zich te melden.

3.

Kunst in de wijk
De Hunzeborg bestaat binnenkort 10 jaar en De Hunze 25 jaar. Daar zal zeker
aandacht aan worden besteed. In een driehoeksoverleg tussen BHS, de Hunzeborgh en
kunstenaars wordt gestreefd naar kunst en kunstwerken in de wijk. Daar zijn al diverse
ideeën voor. Het is wel zaak om subsidie van te gemeente te krijgen voor de
uitvoering. Die mogelijkheden worden nu onderzocht. Monique van Gijzel vertelt
meer over de plannen, die bestaan uit een kunstroute in de wijk en het organiseren van
een kunstmarkt in en rondom de Hunzeborgh op 2 juni a.s.
Verder wordt gedacht aan kunstwerken in de wijk, zoals schilderingen op muren, het
verenigen van het nuttige, aangename en kunstzinnige in de vorm van mooi
vormgegeven straatmeubilair (mogelijk ontworpen door bewoners zelf, hufterproof en
met aandacht voor de beeldrechten) en het plaatsen van sculpturen die nu in het CBKdepot staan. Aan dat laatste zitten echter weer haken en ogen omdat de gemeente, die
aan het bezuinigen is, de verplichting heeft dergelijke kunstwerken te onderhouden.
Daarnaar gevraagd vindt de vergadering “Kunst in de wijk” een prima idee. Het
bestuur van de BHS zal zich hiervoor inzetten. Al er ideeën leven in de wijk omtrent
dit onderwerp, dan hoort het bestuur dat graag.

7.

Buurtcentrum de Hunzeborgh in 2012 en 2013: terugblik en vooruitblik
Zoals gezegd bestaat de Hunzeborgh bijna 10 jaar. Om dit te vieren wordt een
projectplan opgesteld om subsidie te krijgen om deze feestelijkheden te bekostigen.
Gedacht wordt om op 1 juni as. van alles te organiseren voor jong en oud. Houd de
website in de gaten (www.hunzeborgh.nl).

6.

Rondvraag
 Een aanwezige meldt dat er kaalslag is in de ecologische zone in het verlengde van
de Wilsstraat. Het bestuur zal navraag doen.
 Een aanwezige verwijst naar www.wegwijsbus.nl voor buurt- en straatfeesten.
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Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter, onder dankzegging voor ieders bijdrage, de
Algemene Bewoners Vergadering van 2013.
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