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Deel 1. De belangrijkste onderwerpen en gebeurtenissen in 2010 

 

Ruimtelijke ordening, beheer en aanverwante zaken 
 

1.1. De Brugwachter: woontoren op het terrein van de brugwachterswoning 

Nadat op 19 november 2009 het eerste deel van de bouwplannen van de Brugwachter 

waren gepubliceerd in de Gezinsbode, zijn op initiatief van het comité Leefbaar de 

Hunze / van Starkenborgh (LHS) in samenspraak met de BHS de raadsleden 

uitgenodigd om hen, door middel van een uitmuntende presentatie van de LHS, alsnog 

te overtuigen van de ernstige nadelen van dit bouwwerk. De kritiek spitste zich toe op 

de procedure, de ecologie, de windhinder, de versoberde, tegenvallende architectuur 

en het verkeer. Eén en ander heeft er toe geleid dat tijdens een bijeenkomst op 25 

januari 2010 werd meegedeeld dat de projectleider (Lefier) op verzoek van de 

wethouder de bouwaanvraag had ingetrokken. Als reden werd gegeven het 

afbrokkelende draagvlak voor een dergelijke woontoren op die locatie. Ook de 

gemeenteraadsverkiezingen en de hachelijke marktsituatie voor appartementen hebben 

een rol gespeeld bij dit besluit. De BHS heeft veel waardering voor alle mensen, met 

name van de LHS, die hier veel tijd, overtuigingskracht en doorzettingsvermogen in 

hebben gestoken. Overigens heeft de LHS in februari haar naam veranderd in comité 

de Brugwachter.   

 

1.2. Tuinlandlocatie 

Voor het plan om 84 grondgebonden woningen van maximaal 3 woonlagen op het 

terrein van voormalig Tuinland te bouwen zijn in 2010 de benodigde vergunningen 

afgegeven en is de verkoop gestart. Vanwege de tegenvallende economische situatie 

verloopt de verkoop slecht, waardoor het de vraag is of, en zo ja, wanneer er gebouwd 

gaat worden.    

Eind 2009 is een plan bij de gemeente ingediend om garageboxen op de parkeerplaats 

te bouwen. Begin 2010 is gevraagd wat de buurt daarvan vond. In eerste instantie 

waren de reacties niet positief, daar men zich vooral zorgen maakt over de sociale 
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veiligheid en de aansluiting van dit terrein bij de rest van de wijk. Inmiddels is het 

bestemmingsplan zodanig aangepast dat het realiseren van garageboxen mogelijk is. 

Zover bekend is nog geen concrete aanvraag ingediend bij de gemeente. De BHS zal 

alert blijven op eventuele ontwikkelingen op dit gebied. 

 

1.3.  UMTS-zendmast bij Noorderhoogebrug 

Na de zomervakantie van 2009 bereikten ons berichten dat T-Mobile alsnog een 

zendmast geplaatst wil hebben aan de Winsumerweg. Op 4 februari 2010 vond, op 

initiatief van de gemeente, een overleg plaats met de werkgroep UMTS en de BHS. T-

Mobile was wel uitgenodigd, maar wilde niet met bewoners praten. Duidelijk werd dat 

het realiseren van een mast van 40 meter niet past binnen zowel het gemeentelijke als 

het provinciale bestemmingsplan (dat alleen masten van maximaal 25 meter toestaat). 

De gemeente gaf aan vooralsnog geen medewerking verlenen aan het plan. T-Mobile, 

zo bleek uit het artikel in het Wijkblad van april 2010, keek daar echter anders 

tegenaan en verwacht dat de gemeente de zaak “vlot trekt”. Sinds die tijd is, zover we 

kunnen nagaan, niet concreets gebeurd met betrekking tot de omstreden mast. Ook dit 

blijft een aandachtspunt voor de BHS. 

 

1.4.   Herinrichting sportgebied Kardinge 

De BHS is afgelopen jaren betrokken bij de visieontwikkeling rond het sportgebied 

Kardinge. De visieontwikkeling duurt echter, onder andere door de nieuwe ontsluiting 

naar de Oostelijke Ringweg en de mogelijke aanleg van een tram in dit gebied, langer 

dan gepland en in het verslagjaar is, net zo min als in de 2 voorgaande jaren, geen 

conceptplan gereedgekomen. De BHS zal de ontwikkelingen op dit gebied blijven 

volgen en, indien van toepassing, een bijdrage leveren aan het plan. 

 

1.5. Ontwerpbestemmingsplan De Hunze / Van Starkenborgh  

Hoewel het om een “conserverend plan” ging (de gemeente is er sinds kort verplicht 

bestemmingsplannen van 10 jaar en ouder te actualiseren), heeft de BHS in juli 2010 

een zienswijze ingediend met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan van onze 

wijk. Voorgesteld werd om ook de percelen van de Brugwachter en het groene gebied 

ten oosten van de wijk aan het bestemmingsplan toe te voegen en om het 

parkeerterrein bij de Tuinlandlocatie, naast de mogelijkheid om daar garageboxen te 

kunnen bouwen, ook een groene bestemming te geven. Alleen het laatste voorstel is 

overgenomen.  

 

1.6. Verbetering watergang langs de Beijumerweg / Waterstructuurplan Noorddijk   

Dit plan is op een bijeenkomst op 18 mei 2010 gepresenteerd aan belangstellenden en 

belanghebbenden. Door het aanwezige BHS-bestuurslid werd het gekenschetst als een 

keurig plan. De aanbestedingsfase is inmiddels voorbij en naar verwachting zal in het 

voorjaar van 2011 met de uitvoering worden begonnen.  .  

 

1.7. Beheer en aanverwante zaken 

 Vanwege boomwortelproblematiek worden de bomen aan de Rietveldlaan, de 

Boekenlaan en de G.P. Molièreweg vervangen. Nadat de bewoners van de 

Rietveldlaan akkoord gingen met het door de gemeente voorgestelde plan is in 

die straat een begin gemaakt met de werkzaamheden. De beide andere 

genoemde straten zijn in 2011 aan de beurt. 

 In het voorjaar is door 3 vrijwilligers uit de wijk een zogenaamde wijkschouw 

gehouden. 
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 Af en toe komen bij de BHS klachten binnen betreffende welig tierend onkruid 

en het onderhoud van groen. Contacten met de stadsdeelbeheerder leerde dat, 

vanwege bezuinigingen, de gemeente tweemaal per jaar “borstelt”. Er zal meer, 

zo is de algemene verwachting, gevraagd gaan worden van bewoners. De BHS 

zal hier binnenkort aandacht aan besteden door middel van een artikel in het 

Wijkblad. 

 Onduidelijk was of brandgangen, en de riolering daaronder, tot de 

verantwoordelijkheid van de gemeente horen. Het blijkt dat alleen doorgaande 

brandgangen des gemeentes zijn. Voor de overige brandgangen zijn de 

bewoners verantwoordelijk. 

 We hebben kennis genomen van het Programma Stadsbeheer 2011. 

 Sinds enkele jaren functioneert er een Honden Uitlaatplan (HUP) in onze wijk, 

waarmee we een voorloper zijn in de stad. Eind 2010 heeft de gemeente voor 

de hele stad een Honden uitlaat- en uitrenplan gepresenteerd (ook HUP 

genaamd). Het bestuur was verrast dat het bestaande plan voor onze wijk was 

aangepast (door het schrappen van de Hunzedijk als uitlaatplek), terwijl daar 

ons inziens geen aanleiding toe was. De gemeente is om opheldering gevraagd 

en inmiddels heeft de gemeente, na circa 600 reacties op haar plannen, 

aangegeven te zoeken naar meer mogelijkheden voor uitlaat- en uitrengebieden 

in de wijken. 

 Vanaf 4 november heeft de straatverlichting in delen van de van Lochemstraat 

en de Crouwelstraat (niet goed) gefunctioneerd. Het bleek dat er circa 60 

kabelbreuken bekend waren in Groningen en dat het herstel daarvan was 

uitbesteed aan Essent. Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is het 

probleem toch verholpen. 

 Vanaf april zijn er enige klachten geweest met bestrekking tot overlast van 

jongeren op het middenterrein in de Hunze en bij de voetbalkooi, in de vorm 

van afval, lawaai, vandalisme en scheurende brommers en scooters. Volgens de 

stadsdeelbeheerder gaat het voornamelijk om “doorgangsjongeren” van buiten 

de wijk die rotzooi trappen. Klachten kan men kwijt bij Meldpunt Overlast 

(5875885) of de wijkagent Cor Kremer (5871787 of 06-11345307). 

Verder was er sprake van een aantal gewelddadige berovingen op en rond het 

Heerdenpad. Er is, aldus de wijkagent, een toename te constateren, maar dat 

geldt voor de hele stad. Met de aanhouding van een tweetal jongemannen eind 

januari, die in verband worden gebracht het de overvallen, is hier wellicht een 

einde aan gekomen.     

 

 

Verkeer en vervoer 

 
1.8. Oostelijke Ringweg 

Om de bereikbaarheid en de doorstroming te bevorderen worden de kruisingen van de 

Oostelijke Ringweg ongelijkvloers gemaakt. 2010 heeft wat dit betreft voornamelijk in 

het teken gestaan van het presenteren van voorstellen en overleg met bewoners over de 

kruising Hunze-Zuid / Beijum. Tot nu toe loopt de inspraak en de communicatie goed. 

De indruk bestaat dat er naar de belanghebbenden wordt geluisterd, hetgeen heeft 

geresulteerd in aanpassingen van de plannen. Het is de bedoeling dat eind 2011 met de 

kruising bij de Hunze-Zuid wordt begonnen. Dat duurt, vanwege de tijd die nodig is 

om de opgeworpen verhogingen in te laten klinken, tot in 2015. De BHS houdt een 
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vinger aan de pols en zal ook in 2011 de bewoners via het Wijkblad en de website over 

dit onderwerp blijven informeren.     

 

1.9. Voorgenomen weg door Koningslaagte  

De provincie en de gemeente zijn het, zo bleek, niet eens over de weg die Winsum zou 

moeten ontsluiten. Volgens de provincie zou die door de Koningslaagte moeten 

voeren. E.e.a. kan effect hebben op de aanpassing van de Oostelijke Ringweg bij de 

Hunze-Noord. Dit wordt in samenhang met het vorige punt bezien. 

 

1.10.   Verhoging Noordzeeviaduct 

In 2010 is het stil geweest rond de mogelijke verhoging van de Noordzeebrug. Dit zou 

te maken hebben met de onteigening van gronden aan de kant van de Hoogte. Zodra 

hier schot in komt zullen de bewoners via de BHS ter beschikking staande kanalen op 

de hoogte worden gebracht.  

 

1.11. Opgeheven bushalte aan de Oosterhamriklaan 

Zonder ruggespraak met de relevante wijken, gebruikers en het OV-bureau is enige 

tijd geleden besloten één van de bushaltes aan de Oosterhamriklaan nabij de Korreweg 

op te heffen. Dit maakt onze wijk minder bereikbaar met het openbaar vervoer. Deze 

kwestie is aangekaart via de regiokrant en het Wijkblad en is, tijdens het bezoek aan 

onze wijk op 13 november 2009, aan het College voorgelegd. Dit heeft vooralsnog niet 

tot resultaat geleid. 

 

 

Communicatie en activering 
 

1.12. Bewonersparticipatie 

Op 22 mei 2008 is het “Convenant tussen wijkorganisaties en gemeentebestuur” 

getekend, waarin o.a. opgenomen het recht op advies aangaande wijkgebonden 

aandachtsgebieden en het recht op meedenken in een zo vroeg mogelijk stadium. Op 

initiatief van de bewonersorganisaties is ter evaluatie een enquête gehouden en is op 

22 november 2010 een symposium in de Oosterpoort georganiseerd, waaraan de 

voorzitter van de BHS heeft deelgenomen. De gemeente geeft aan dat participatie een 

belangrijk speerpunt blijft. Leden van bewonersorganisaties menen ook meer 

enthousiasme te herkennen bij ambtenaren met betrekking tot bewonersparticipatie. 

Een belangrijke conclusie was dat hoe eerder bewoners bij plannen worden betrokken, 

liefst nog voordat de politiek er mee aan de slag gaat, hoe beter dat is.      

Een ander belangrijk aspect van het convenant is dat wijkorganisaties de 

inspanningsverplichting zijn aangegaan om “zoveel mogelijk bewoners bij hun 

activiteiten te betrekken en met zoveel mogelijk bewoners te communiceren, ook langs 

digitale weg.” Daarop is de BHS dus aan te spreken. 

 

1.13. Wijkblad 

Het Wijkblad had in 2010 voldoende financiële en inhoudelijke draagkracht. Er zijn 6 

rijkelijk gevulde nummers uitgebracht. Naast informatie van de BHS en de 

Hunzeborgh, worden vele aspecten uit onze wijk belicht of komen zaken aan de orde 

die bewoners aangaan. Daarnaast heeft de redactie diverse initiatieven genomen, 

waaronder nieuwe rubrieken en een nieuwe omslag voor het Wijkblad welke per 

februari 2010 te bewonderen is. Het Wijkblad wordt ook verspreid bij de politieke 

partijen en, via Stadsdeelcoördinatie, bij de gemeente, zodat ook zij op de hoogte 
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kunnen blijven van het wel en wee van onze wijk. Op 21 oktober jl. is een 

redactiestatuut vastgesteld door het bestuur, waarin de taken en verantwoordelijkheden 

zijn beschreven.    

 

1.14.   Website 

Vooral door de inspanningen van bestuurslid Hans van Leeuwen heeft de website van 

de bewonersorganisatie een uitbundiger en gekleurder aanzien gekregen, met veel 

relevante informatie. Onderzocht is of ook de site van de Hunzeborgh geïntegreerd kan 

worden in deze wijksite. Daartoe wordt een draaiboek ontwikkeld om dat vorm te 

geven. Tevens stuurt Hans met enige regelmaat prachtig opgezette Nieuwsbrieven naar 

abonnees. Overwogen wordt, in het kader van transparantie, ook de notulen van de 

BHS op de site te zetten. Verder is een webstatuut (“Uitgangspunten beheer website de 

Hunze van Starkenborgh”) vastgesteld door het bestuur, zodat duidelijk is wie, 

wanneer, waarvoor verantwoordelijk is.  

 

1.15. Koninginnedag 2010 

De Koninginnedagviering van 2010 was weer een feest. Hoewel het een tikkeltje fris 

was en veel wijkbewoners een lang weekend hadden opgenomen om elders te 

vertoeven, was het druk. Dit ook omdat er bewoners uit de naburige wijken 

langskomen om hiervan te genieten. Het Hunze OranjeComité (HOC) heeft weer 

prachtig werk verricht. Meer informatie, met mooie foto’s, is te vinden op 

http://hunzeoranje.tk. 

 

1.16 Buurtcentrum de Hunzeborgh 

In 2010 is regelmatig contact geweest met bestuurders van de Hunzeborgh. De vele 

vrijwilligers van het buurtcentrum, dat vanwege haar “status aparte” voor de helft haar 

eigen inkomsten moet genereren, hebben er een goed draaiend centrum van gemaakt 

waar een veelheid aan activiteiten worden aangeboden. Hier komen veel buurtgenoten 

op af. Deze activiteiten worden aan de wijkbewoners kenbaar gemaakt door middel 

van flyers, de eigen website van De Hunzeborgh (www.hunzeborgh.nl), het Wijkblad 

en, naar verwachting binnenkort, via de website van onze wijk (zie punt 1.14).  

 

1.17. Diversen 

 Gezamenlijk met de Hunzeborgh is de nieuwjaarreceptie en de barbecue voor de 

vrijwilligers opgezet.  

 Middels het Wijkblad, flyers, de Nieuwsbrief en de website, waarop ook het 

Wijkblad in pdf-bestand te zien is, zijn de bewoners door de BHS van de nodige 

informatie voorzien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hunzeoranje.tk/
http://www.hunzeborgh.nl/
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Deel 2. De vereniging 
 

Inleiding 

Op 13 maart 2003 zijn de statuten van de Bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh 

notarieel vastgelegd. Vanaf die datum is ook een nieuw Huishoudelijk Reglement van kracht. 

 

2.1. Overleggen en andere bijeenkomsten  

In 2010 is het bestuur van de BHS 9 keer bijeengekomen. De meeste onderwerpen die 

werden besproken zijn terug te vinden in het eerste deel van dit verslag.  

Verder hebben bestuursleden deelgenomen aan de volgende overleggen: 

 Het overleg met Stadsdeelcoördinatie op 25 mei 2010. Daarbij is een veelheid aan 

onderwerpen aan de orde gekomen. Tevens is op informeel niveau met 

Stadsdeelcoördinatie gecommuniceerd bij de oudejaarsbijeenkomst op 14 

december 2010. 

 In het kader van De Brugwachter is in januari 2010 overleg gevoerd met de LHS. 

 De BHS heeft meegewerkt aan de evaluatie van het convenant met de gemeente 

waarin de burgerparticipatie is geregeld. De voorzitter heeft tijdens het symposium 

op 22 november 2010 over dit onderwerp een workshop met betrekking tot de 

informatievoorziening geleid. 

 Met betrekking tot de Oostelijke Ringweg hebben diverse bestuursleden de 

bijeenkomsten en inloopmiddagen bezocht en een bijdrage geleverd. Tevens is 

men aanwezig geweest bij de, ijskoude, starthandeling op 8 december 2010.  

 Een bestuurslid heeft deelgenomen aan een bijeenkomst betreffende het 

Waterstructuurplan Noorddijk.    

 Een bestuurslid is aanwezig geweest bij een informatiebijeenkomst over de aanleg 

van een fietsroute naar Bedum. 

 Ook is acte de présence gegeven bij een bijeenkomst betreffende de bestijding van 

kastanjeziekte aan het Heerdenpad. 

 

2.2. De Algemene Bewonersvergadering van 2010 

De 8ste Algemene Bewonersvergadering van de Bewonersorganisatie De Hunze / Van 

Starkenborgh op 6 april werd door circa 25 wijkbewoners bezocht. In het programma 

voor de pauze werd een presentatie gegeven door de heer Bouma van de provincie 

over de plannen rond de Oostelijke Ringweg (zie ook www.ringgroningen.nl). 

Vervolgens waren de notulen van de vorige ALV en de bestuurssamenstelling van de 

BHS, inclusief (her)benoemingen, aan de orde. Hans van leeuwen werd benoemd als 

bestuurslid, Eelke Wiersma werd herkozen voor een tweede termijn van 2 jaar en Arie 

Herwig kreeg toestemming van de vergadering om aan een nieuwe bestuursperiode 

van 2 jaar te beginnen. 

Tijdens de pauze trad Saskia Leenes, zangeres en wijkgenote, op, waarbij onder andere 

enige liederen van Conny Vandenbos te gehore werden gebracht. 

Na de pauze waren het Jaarverslag 2009 en het Financieel verslag 2009, zoals 

goedgekeurd door de kascommissie, aan de beurt. Beide verslagen werden door de 

leden vastgesteld en de penningmeester is décharge verleend. Vervolgens heeft Jannes 

Kremer, secretaris van de Hunzeborgh, teruggeblikt op het afgelopen jaar en 

vooruitgeblikt op wat komen gaat. De avond werd afgesloten met een drankje en een 

potpourri van oudere Nederlandse liedjes door Saskia Leenes.  

 

 

 

http://www.ringgroningen.nl/
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2.3.  Bestuurssamenstelling BHS 

Op 1 januari 2010 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

 Toon Garritsen  voorzitter, wijkbeheer 

 Reino Houwen  penningmeester 

 Arie Herwig  secretaris 

 Eelke Wiersma  bestuurslid, verkeer 

 

Op 31 december 2010 bestond het bestuur uit de volgende personen:    

 Toon Garritsen  voorzitter, wijkbeheer 

 Reino Houwen  penningmeester 

 Arie Herwig  secretaris 

 Eelke Wiersma  bestuurslid, verkeer 

 Hans van Leeuwen bestuurslid, website 

 

2.4. Samenstelling van de klank- en werkgroepen en comités die in 2010 in De Hunze / Van 

Starkenborgh actief zijn geweest   

  

2.4.1. Comité de Brugwachter (voorheen Comité Leefbaar de Hunze / van 

Starkenborgh (LHS)) 

Maria Hintzbergen (voorzitter), Jannes Kremer, Desmond de Vries, Gerjanne Eppink, 

Job Schreuder. 

 

2.4.2. Hunze Oranje Comité (HOC) 

Maaike Blekman, Karin Geurtsen, Martsen Maat, Rianne Nuiver, Joanneke Smeenk en  

Grettie Lambeck. 

 

2.4.3. Werkgroep UMTS 

Karin van der Velde, Mark van der Velde, Martha van der Wal, Lieuwe Terpstra, Wil 

Koopmans, Eiske Rutgers en Maarten de Vries. 

 

2.4.4. Klankbordgroep Tuinlandlocatie (i.v.m. mogelijke plaatsing garageboxen) 

Rick Mulder, Anneke Boon, Marianne Heerebout, Willem Holthof, Renée Wielema en 

Arie Herwig. 

 

2.4.5. Redactie Wijkblad 

Els Bijholt, Paul Borggreve, Hans van Leeuwen en Lidy Bosker, met ondersteuning 

van Liesbeth Visser. 

 

2.5. Vrijwilligersverzekering 

Alle vrijwilligers in de wijk zijn gratis verzekerd door middel van een verzekering die 

de gemeente Groningen voor de vrijwilligers in de stad heeft afgesloten. De 

voorwaarden en aanvullende informatie zijn te vinden op 

http://gemeente.groningen.nl/vrijwilligers/vrijwilligersverzekering 

 

 

 

Arie Herwig, secretaris BHS                 11-02-2011 

http://gemeente.groningen.nl/vrijwilligers/vrijwilligersverzekering

