Bewonersorganisatie
De Hunze / Van Starkenborgh
Notulen ABV 9 april 2019
1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter BHS.
Kees Visser opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er is veel animo voor
de ABV dit jaar en de opkomst is groot. Alle aanwezigen worden gevraagd de presentielijst te
tekenen. Kees geeft hierbij aan dat we hierbij rekening houden met de privacy van de
aanwezigen. In dit kader wordt toestemming gevraagd voor het mogelijk openbaar maken
van de foto’s die vanavond worden gemaakt voor het wijkblad. Bezwaren worden niet
gemeld. Met het tekenen van de presentielijst is men automatisch lid van de vereniging BHS.
Daarmee heeft men het recht om vanavond te stemmen en goedkeuring aan het bestuur te
verlenen met betrekking tot een aantal officiële stukken.
De agenda voor deze avond wordt besproken.
2. Voorstelrondje bestuur.
Het huidig zittende bestuur wordt aan de aanwezigen voorgesteld. Kees Visser (voorzitter),
Dominic Smith (secretaris) en Marjan Boonstra (penningmeester).
Daarnaast zijn er 3 aanstaande bestuursleden aanwezig die zich kort voorstellen aan de
vergadering. Dit zijn Marian Asselman, Edoardo Mentegazzi en Chris van Malkenhorst.
3. Vaststellen notulen ABV 13 maart 2018.
De Algemene Bewonersvergadering van 2018 vond plaats op 18 maart vorig jaar. De notulen
van deze vergadering worden besproken.
Bespreking van de actiepunten:
- Voormalige parkeerplaats Tuinland: Er is contact geweest met Jorcom, de eigenaar van
het terrein. Helaas is de eigenaar niet van plan het terrein een andere bestemming te
geven zolang de hoogspanningskabels boven het terrein aanwezig zijn en het bouwen
van woningen verhinderen en verboden is. Wel is er enig onderhoud aan het groen
gedaan op het voormalig parkeerterrein.
- Verkeerssituatie Beijumerweg: Parkeersituatie / Verkeersdrempels. Conclusie vanuit de
Gemeente is dat er geen aanleiding is om hier iets aan te veranderen. Een bewoner komt
met het idee om bloembakken te plaatsen met als doel de snelheid verminderen. De BHS
heeft het thema verkeer altijd onder haar aandacht.
- Dieselverbod kade Van Starkenborghkanaal: Na vragen over geluidsoverlast van de
aangemeerde schepen heeft het bestuur contact opgenomen met de Gemeente. We
hebben gevraagd of er een verplichting kan worden opgelegd om ‘s avonds en ’s nachts
de dieselmotoren uit te zetten en over te schakelen op elektriciteit uit de kastjes die daar
al sinds jaar en dag staan. De gemeente kon deze vraag niet beantwoorden. Het bestuur
heeft de vraag vervolgens voorgelegd aan de fracties van D66 en Groen Links in de
gemeenteraad en provinciale staten. Dit wordt nog vervolgd.
- Ideeënmuur 2018: aandacht voor Groen in de wijk. Er is geen groencommissie van de
grond gekomen zoals destijds besproken. Belangrijke reden hiervoor is dat er een ander
mooi initiatief uit de wijk (ook besproken) naar voren kwam en dat waren de daktuinen.
Hiervoor is een bijeenkomst georganiseerd en inmiddels zijn er een aantal in de wijk
gerealiseerd.
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De notulen worden bij acclamatie vastgesteld.

4. Jaarverslag secretariaat 2018.
In de notulen van 2018 staan een aantal actiepunten beschreven die door het bestuur zijn
opgepakt. Helaas was het bestuur in het afgelopen jaar onderbezet en heeft derhalve keuzes
moeten maken in haar activiteiten. Het jaarverslag gaat verder met overige zaken waarmee
het bestuur zich bezighoudt. Het geeft tevens een overzicht van door bewoners
georganiseerde activiteiten in onze wijken die door de BHS worden gesponsord. Hieronder
ook het Oranjecomité dat in 2018 gelukkig weer een mooi Koningsdagfeest heeft
georganiseerd.
5. Financiën – Jaarverslag penningmeester
De penningmeester licht de financiële stukken van de BHS toe. De inkomsten bestaan
jaarlijks uit gemeentelijke subsidie (€ 1,34 per inwoner) en de inkomsten uit advertenties in
ons wijkblad. De grootste uitgaven van de BHS zijn de kosten voor het wijkblad (5x per jaar)
en een aantal activiteiten als de nieuwjaarsreceptie, het vrijwilligersbuffet (in samenwerking
met de Hunzeborgh) en de Algemene Bewonersvergadering. Er is een positief resultaat
geboekt in 2018.
6. Rekening 2018 vaststellen en begroting 2019 presenteren.
De stukken zijn gecontroleerd door de kascommissie. Zij keuren de stukken goed en stelt de
vergadering voor het bestuur décharge te verlenen. Kees bedankt de commissie voor hun
bijdrage. De ABV verleent décharge aan de penningmeester.
Vervolgens wordt de begroting besproken. De begroting van 2019 laat geen grote verschillen
zien met de begroting van 2018.
7. Aftreden en bedanken bestuursleden en benoemen aspirant bestuursleden.
Dominic gaat verhuizen naar een andere wijk in Groningen. De statuten van de BHS geven
aan dat het dan niet meer mogelijk is om verbonden te blijven aan het bestuur van de BHS.
Hij bedankt Dominic voor zijn inzet. Ook Kees neemt afscheid van het bestuur. Kees is in de
afgelopen zes jaren actief geweest voor de bewonersorganisatie De Hunze en Van
Starkenborgh en geeft graag het stokje over. Ook Kees bedanken we hartelijk voor zijn inzet.
We prijzen ons gelukkig met drie aspirant bestuursleden, die per acclamatie worden
benoemd door de ABV. Er zal nog worden gecommuniceerd over de verdeling van de taken
binnen het nieuwe bestuur.
Er wordt aandacht gevraagd voor het feit dat we nog steeds nieuwe bestuursleden kunnen
gebruiken. Er is nog zeker plaats voor één of twee mensen. Wie hiervoor interesse heeft of
gewoon eens iets meer wil weten kan contact opnemen met het bestuur.
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8. Rondvraag.
Een bewoner vraag of het bestuur op de hoogte is van het feit dat de Gemeente in 2021 een
plan moet hebben voor energietransitie. Hij vraagt zich af of wij vanuit onze wijken hierin
mee kunnen denken. Kees geeft aan dat wij hiervan nog niet op de hoogte zijn. Dit punt zal
worden meegenomen in het overleg met Minette Koornstra, de Gebiedsmanager Oost van
de Gemeente.
Gevraagd wordt of er geen zonnepanelen op het voormalige parkeerterrein van Tuinland
geplaatst kunnen worden. Kees heeft in zijn bespreking met Jorcom begrepen dat zij als
eigenaar niet geïnteresseerd zijn om op wat voor manier dan ook geld te steken in het
terrein. Ook de Gemeente heeft aangegeven niets met het terrein te kunnen/willen doen.
9. Sluiting ABV.
Kees sluit om 20:50 uur dit officiële gedeelte van de ABV.
Pauze
10. Presentatie Groninger Landschap – Rob Reintsema
Rob geeft inzicht in de plannen die het Groninger Landschap heeft met de Hunzezone en het
gebied ten zuiden van het Heerdenpad (ter hoogte van De Hunze): de Hunzevisie.
Het plan ‘Groningen: Stad aan de Hunze’ richt zich op het verbinden van het Drents Diep
met het Reitdiep ter hoogte van Wierumerschouw. Op dit moment stroomt het
Hunzewater via het Winschoterdiep naar het Eemskanaal, maar op termijn moet een
gedeelte van dit water weer door de oostelijke stadsrand van Groningen en het Reitdiep
gaan stromen. Hierbij komen natuur, water, woongenot, recreatie, infrastructuur,
cultuurhistorie, vestigingsklimaat en educatie allen samen, hetgeen een impuls moet
geven aan de oostrand van Groningen. Het streven is om hierbij zoveel mogelijk de
oorspronkelijke route van de Hunze te volgen.
Stand van zaken
Op dit moment wordt de visie uitgewerkt tot een concreet programmaplan. Er wordt
verkend wat de meerwaarde van een herstelde Hunze voor Groningen kan zijn, en bij welke
bestaande of nog te komen ontwikkelingen aangesloten kan worden. Wordt er bijvoorbeeld
een weg aangepakt, dan is dat hét moment om daar ook de Hunze op te waarderen.
Daarnaast is het ophalen van overige ideeën en wensen van belang, om te zorgen dat de
Hunze aansluit bij wat omwonenden of andere belanghebbenden waardevol vinden. Heb je
daarom als bewoner, recreant of professional interessante informatie of ideeën die Het
Groninger Landschap verder zouden kunnen helpen, laat het dan weten
via info@groningerlandschap.nl.
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11. Presentatie project Oosterhamrikzone – Niels Keissen (Gemeente Groningen) en Ryan
Lievaart (Rijkswaterstaat).
Niels Keissen praat ons bij over het project de Oosterhamrikzone. Voor de bewoners van De
Hunze en Van Starkenborgh is met name de inrichting van de Korreweg en de vervanging van
de Gerrit Krolbrug van belang. Niels geeft aan dat dit mede afhankelijk is van de invulling van
het Oosterhamriktracé. Op dit moment is de voorkeursvariant Korreweg Fietsstraat gekozen.
Gezien het feit dat de planvormig rondom het Oosterhamriktracé nog niet rond is en nog
besloten moet worden over het vervangen van de busbaanbrug als autoverbinding met de
oostelijke rondweg wordt er daarna pas weer naar de Korreweg gekeken. Vooralsnog staat
de gekozen voorkeursvariant vast.
Ryan Lievaart licht de uitgangspunten vanuit Rijkswaterstaat toe. Het Van
Starkenborghkanaal is een hoofdvaarweg, onderdeel van de route Lemmer- Delfzijl. Een
belangrijke route voor de beroepsvaart, die in de toekomst belangrijker zal worden. De
doorvaartbreedte van de brug is op dit moment onvoldoende om twee elkaar
tegemoetkomende schepen te laten passeren. De breedte gaat naar 54 meter met een
diepte van 5 meter. De voetgangers- en fietsbruggen zijn te laag voor grotere volumes
(vierlaags) containervaart. Ook is de brug oud en versleten. Daarom wordt de Gerrit Krolbrug
vervangen en de loopbruggen worden 2 meter verhoogd. De planning op dit moment is dat
alles in 2023 gereed zal zijn.
Vanuit het publiek komen veel vragen over het vervangen van de Gerrit Krol brug. Hierover
zijn veel zorgen bij de bewoners. Deze zorgen zijn met name gericht op de veiligheid die de
verkeerssituatie met zich meebrengt. Hoe breed wordt de brug, hoeveel (zwaar) verkeer gaat
er straks nog overheen. Hoe verhoudt zich dit tot de grote hoeveelheid fietsers en hoe wordt
de veiligheid verhoogd.
Ryan Lievaart geeft aan dat het bestuur van de BHS vertegenwoordigd is in de
klankbordgroep Oosterhamriktracée. Daarnaast is het wellicht een idee om een aparte
werkgroep GK-brug te vormen om ook op die manier voor bewoners volledige betrokkenheid
te bewerkstelligen.
12. Sluiting tweede deel.
Kees bedankt de sprekers voor hun bijdrage in dit tweede deel van de vergadering. Tevens
bedankt hij alle aanwezigen voor hun aandacht en bijdrage vanavond. Als laatste nodigt Kees
eenieder van harte uit om te blijven communiceren met het bestuur van de BHS, zodat het
op de hoogte blijft van wat er speelt in onze wijken.
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