Notulen van de Algemene Bewoners Vergadering van de
Bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh
gehouden donderdag 9 maart 2017, aanvang 20:00 uur
in de Hunzeborgh, Beijumerweg 10A te Groningen

Aanwezigheid verwijderd ivm AVG.

1. Opening
Na ontvangst met koffie, thee en drie soorten Groninger koek opende voorzitter Kees Visser om
20:05 uur de vergadering middels een kleine ronde door het publiek. De ondervraagde aanwezigen
bleken soms inmiddels al decennia in de wijk te wijk te wonen en bezoeken de Algemene
Bewonersvergadering trouw.
2. Voorstelrondje van het bestuur
Het huidige zittende bestuur stelde zich voor te weten: Kees Visser, voorzitter, Chris Kunst,
penningmeester, Ellen Bos en Niels de Kok, algemeen bestuursleden en Paul Marius Borggreve,
secretaris.
3. Presentatie van Rob Reintsema Stichting Groninger Landschap
Rob Reintsema gaf een korte presentatie over het plan om de Hunze natuurlijker te maken. In 2015 is
de Hunzevisie ‘Natuur van bron tot Waddenzee’ opgesteld. Het doel is de Hunze in oude glorie te
herstellen. Deze visie is door de gemeente Groningen omarmd. Ook het waterschap en de provincie
zijn enthousiast. Sinds vorig jaar is de visie vooral achter de schermen verder uitgewerkt. De
communicatie naar buiten is stil geweest, maar vanaf dit jaar hoopt het Groninger Landschap dat te
veranderen. Er is een website daarvoor met nieuws: www.stadaandehunze.nl. Er zijn actuele
ontwikkelingen waarop ingesprongen moet worden. De Zuidelijke Ringweg gaat gebouwd worden en
doorkruist de Hunze. In 2016 heeft Stichting Groninger Landschap een onderzoek met behulp van
studenten uitgevoerd om te zien hoe de rivier bekender kan worden gemaakt onder bewoners. Dat
zou kunnen middels interactieve media en kunstobjecten, bleek uit de studie. Daarnaast is een
verkenning uitgevoerd hoe beek- (rivier) herstel zou kunnen plaatsvinden. De stichting heeft steden
bezocht waar vergelijkbare projecten hebben plaatsgevonden. Voorbeelden zijn de Goorloop in
Helmond en de Grift in Apeldoorn.
Voor de stad Groningen zijn er twee scenario’s: de stroming van de rivier in de stad herstellen, of
bestaande overblijfselen locaal uitbreiden, maar zonder stroming. Concreet speelt er nu een project
aan de Hunzeboord achter de Beckerweg. Daar is voldoende ruimte om de Hunze te herstellen. De
rivier is nu niet echt zichtbaar, maar enkel herkenbaar aan de rij populieren die erlangs staan.
Rob Reintsema liet daarbij een korte film zien waarin ruim twee eeuwen kaartmateriaal achter elkaar
waren geplakt. Daarop was goed te zien hoe vooral in de 20e eeuw het gebied is veranderd. Het
filmpje is te bekijken op: www.topotijdreis.nl.
Waarschijnlijk zal dit voorjaar een vrijwilligersgroep van Groninger Landschap excursies gaan
organiseren rond de Hunze. De wijze van aanmelding voor de excursies zal aan het bestuur bekend
worden gemaakt.
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Vragen aan Rob Reintsema over zijn presentatie waren:
-Vraag: Wat is het doel van het plan?
Antwoord: De Hunze zichtbaarder maken en vitaler. Door het Zuidlaardermeer met de Waddenzee
(Lauwersoog) te verbinden middels de Hunze zal de flora en fauna-kwaliteit verbeteren en migratie
van soorten worden bevorderd.
-Vraag: Wat betekenen de plannen voor de waterhuishouding in de wijk. Waar kunnen we met
vragen terecht?
Antwoord: Informatie over de waterhuishouding en wateroverlast is voor ons belangrijk. Graag
toemailen naar Groninger Landschap. Als er problemen met water zijn kan Groninger Landschap dat
meenemen in haar plannen.
-Vraag: Wat is de formele status van dit project. Heeft Groninger landschap al opdracht gekregen van
de overheden?
Antwoord: Het project is nog in de initiatieffase. Per deelgebied wordt bekeken wat kan. Dat heeft
natuurlijk te maken met de beschikbaarheid van geld. De steun van de gemeente is er in ieder geval,
maar er zijn nog geen planprocedures.
-Vraag: Wat betekent de aanleg van een nieuwe Gerrit Krolbrug voor de herstelplannen van de
Hunze?
Antwoord: De Gerrit Krolbrug en herstructering van het gebied rond de brug is belangrijk voor de
plannen. Het vervangen van de brug is echter uitgesteld.
-Vraag: Onlangs is gebleken dat de toestand van de populieren langs de Hunzeboord en Hunzedijk
erg slecht is. Heeft dat gevolgen voor het project?
Antwoord: Jazeker, voor het project is dit natuurlijk een grote kans. Omdat er iets met het groen langs
Hunzeboord en Hunzedijk moet gebeuren, kan meteen gekeken worden hoe het gebied natuurlijker
kan worden gemaakt.
Na het vragenrondje nam Rob Reintsema afscheid en werd hij bedankt met applaus en een fles wijn.
4. Notulen van de Algemene Bewonersvergadering 22 maart 2016
Kees Visser besprak de vragen van de rondvraag die op de vergadering van 22 maart 2016 waren
gesteld en nog niet beantwoord.
- Vraag van dhr. Kalfman over autoverkeer via fietssluisje Stamstraat naar fietspad Heerdenpad.
Antwoord: BHS heeft dit voorgelegd aan Peter Homan, stadsbeheer. Het heeft aandacht van de
gemeente. Het sluipverkeer komt echter niet heel veel voor.
- Vraag van dhr. Kalfman over ontbreken voetpad tussen Pop Dijkemaweg en Ringweg
Antwoord: Inmiddels is er een nieuw mooi breed wandelpad aangelegd.
- Vraag van dhr. Kalfman over het plaatsen van bankjes langs de paden bij de Ringweg.
Antwoord: Het bestuur heeft erover vergaderd en kwam tot de conclusie dat plaatsen van bankjes in
de bosschages langs de ringweg geen goed idee is. De bankjes liggen dan erg verscholen en dat kan
uitnodigen voor vernielingen en vervelend hanggedrag.
Na deze antwoorden werden de notulen per acclamatie vastgesteld.
5. Financiële verantwoording BHS 2016
Chris Kunst deed kort verslag van de financiën van 2016. Er moest bezuinigd worden bij BHS, want er
werd meer uitgegeven dan er binnenkwam. In 2016 is die trend gekeerd. 2016 kon met een klein
positief resultaat worden afgesloten. Voor 2017 is een begroting opgesteld. Ook voor 2017 verwacht
BHS een bescheiden positief resultaat.
-Vraag: In de begroting is een bijdrage aan Koningsdag opgenomen. Ik heb vernomen dat de
Koningsdagviering niet doorgaat?
Antwoord: Dat klopt. Toen de begroting werd gemaakt gingen we ervan uit dat er wel een
Koningsdagviering zou zijn. Onlangs is BHS overvallen door het nieuws dat het Hunze Oranje Comité
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dit jaar de festiviteiten niet laat doorgaan. Het comité liep vast op gebrek aan vrijwilligers. Na de
zomer wil het bestuur van BHS om tafel met het comité om te onderzoeken hoe kan worden bereikt
dat in 2018 wel een Koningsdagfeest kan plaatsvinden in onze wijk.
6. Verslag van de kascommissie
Els Smeek en Carolien Walters vormden dit jaar de kascommissie. Els Smeenk deed kort verslag. In de
stukken die Chris Kunst eerst had toegestuurd zaten wat onvolkomenheden. Chris heeft deze snel
hersteld. De uiteindelijke stukken konden de volledige goedkeuring van de kascommissie wegdragen.
De kascommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen. Kees Visser bedankte de commissie
voor het verslag.
7. Afscheid van Chris Kunst
Chris Kunst trad af als bestuurslid en stelde zich niet herkiesbaar. Hij heeft het te druk met
werkzaamheden buiten de wijk om. Kees Visser hield een korte rede waarin Chris’ inzet met terechte
lof werd omkleed. Het bestuur van BHS vindt het jammer dat hij uit het penningmeesterschap
vertrekt. Als kleine blijk van waardering werd hem door Ellen Bos, zijn opvolger als penningmeester,
een drinkbaar gerstenatgeschenk aangeboden.
Na al deze zaken was het tijd geworden voor een pauze van een stief kwartiertje met koffie, thee en
Groninger koek.
8. Jaarverslag secretariaat 2016
Na de pauze presenteerde Paul Marius Borggreve middels een powerpoint het jaarverslag van 2016.
De hoogtepunten daarin waren: drempels Beijumerweg, de nieuwe speeltoestellen, Tocht om de
Noord en oplevering van de Van Eyckstraat.
9. Rondvraag
Kees Visser nodigde de aanwezigen uit voor een korte rondvraag over het besprokene.
-Vraag: Kunnen er bordjes komen aan straatlantaarnpalen waaruit blijkt dat in onze wijk een What’s
App groep actief is?
Antwoord: De gemeente kan dit faciliteren, d.w.z. toestemming geven om bordjes op te hangen. De
kosten voor bordjes zijn voor de wijkbewoners. Het bestuur zal dit verder intern gaan bespreken.
-Vraag: Het valt op dat het OV in onze wijk niet optimaal is. Kan daar wat mee gebeuren?
Antwoord: In 2016 had BHS een OV-commissie die is n.a.v. de nieuwe busregeling, die voor onze wijk
een verbetering was, opgeheven. Er zijn echter nu nieuwe OV-plannen. OV dient wel de aandacht van
het bestuur te hebben. Het bestuur zal hier zelf intern op verder gaan.
-Vraag: Is er een beleidsplan van het bestuur voor 2017?
Antwoord: Dat is er nog niet. Het bestuur van de BHS handelt meestal gebeurtenisgedreven: naar
aanleiding van en plan of voorstel of probleem komen we in actie. Het bestuur voelt echter wel de
noodzaak van een beleidsmatig optreden. Daarom is in deze Algemene Bewoners Vergadering een
actief gedeelte ingevoerd: de ideeënmuur.
-Vraag: Wat doet het bestuur op het gebied van veiligheid? Participeert zij in het project Veiligheid,
Welzijn in Groningen 3.0, waarin in ieder geval Lewenborg actief is?
Antwoord: Het bestuur heeft contact gehad met Wieke Paulusma van D66 wat betreft een pilot voor
een actievere rol in de besluitvorming van de gemeente door wijkbewoners. Het bestuur houdt zich
warm aanbevolen voor de informatie over Groningen 3.0.
-Vraag: Er is een brief uitgegaan van de gemeente Groningen over de zorgelijke toestand van de
populieren langs de Hunzedijk. De populieren zijn al langer gevaarlijk. In het verleden zijn er bijna
ongelukken geweest door vallende takken. De bomen zijn inmiddels zo hoog dat lichtinval in tuinen
en op zonnepanelen sterk verminderd is. De bomen voldoen niet meer aan de normen. De gemeente
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heeft een verzoek tot aftoppen en snoeien tot nu toe afgewezen vanwege het budget. Wat kan het
bestuur van de BHS doen om de gemeente te bewegen sneller maatregelen te nemen?
Antwoord: de brief over de zorgelijke toestand van de populieren is net binnen. Het bestuur heeft nog
geen standpunt ingenomen. Duidelijk is dat het belangrijke kwestie is, die niet alleen de direct
omwonenden aangaat, maar alle wijkbewoners. Het bestuur gaat deze zaak verder intern bespreken.
10. De ideeënmuur
Het bestuur van de BHS vindt het belangrijk dat zijn beleid en reacties gedragen worden door alle
wijkbewoners. Het bestuur wil daarom graag weten wat er in de wijk speelt. Er is gezocht naar een
vorm voor communicatie tussen bestuur en bewoners en bewoners onderling. Voor deze ABV heeft
het bestuur gekozen voor een ideeënmuur, ontwikkeld door Ellen Bos. De aanwezigen werden
informeel verdeeld over vijf statafels. Op elke statafel lag een plastic vel dat beschreven kon worden
met permanent markers. De bedoeling was in een kort gesprek van ongeveer een kwartier met
elkaar belangrijke punten voor onze wijk op te schrijven: wat zou onze wijk nog beter en
aantrekkelijker maken. Alle aanwezigen ervoeren de vorm als zeer prettig. Het was goed om te
vernemen hoe buren en wijkbewoners zo en al tegen zaken aankijken. Na een kwartier werden de
vellen verzameld en aan de wand opgehangen en kort gepresenteerd. Het bestuur beloofde met de
hoofdpunten die uit deze ideeënmuur naar voren kwamen aan het werk te gaan.
De belangrijkste onderwerpen waren:
- De invulling van het voormalige parkeerterrein van Tuinland
- Sociale betrokkenheid in de wijk
- Collectieve energievoorzieningen in de wijk
- Meer tuinen, meer bloemen en spannender openbaar groen in de wijk
- Openbaar vervoer en gebruik van de bussluis
- Een interactieve en gebruiksvriendelijke website.
11. Sluiting
Na de wervelwind aan ideeën – het bleek dat er nogal wat leeft in de wijk – sloot Kees Visser de
vergadering. Er werd nageborreld aan de bar en ieder ging zijns of haar weegs naar de huizen van
Van Starkenborgh en De Hunze.

Paul Marius Borggreve, De Hunze / Groningen, 25 maart 2017
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