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JAARVERSLAG 2011
Bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh

Inleiding

Volgens artikel 2.1. van de statuten stelt de Bewonersorganisatie De Hunze / Van 
Starkenborgh (BHS), een vereniging, zich ten doel de belangen van de bewoners van de wijk 
De Hunze / Van Starkenborgh te behartigen en zodoende een goed woon-, leef- en 
werkklimaat in deze wijk te bevorderen. Dat gebeurt door contact te leggen en overleg te 
voeren met relevante instellingen en personen, door het betrekken van bewoners bij de 
zaken die in de wijk spelen en door het informeren van de bewoners uit de wijk.

Deel 1. De belangrijkste onderwerpen en gebeurtenissen in 2011

Ruimtelijke ordening, beheer en aanverwante zaken

1.1. Maaibeleid aangepast i.v.m. bezuinigingen groenbeheer.
In 2011 is het nieuwe versoberde maaibeleid van kracht geworden. De BHS kan zich 
op zich wel vinden in de doelstellingen, al is het resultaat van de wijziging een minder 
verzorgde uitstraling van de wijk. Op één plek, rond het veldje rond de
speeltoestellen achter de huizen in de Van Tijenstraat pakte het nieuwe beleid 
onevenredig nadelig uit. Een groep bewoners verenigde zich maar vond bij de 
gemeente nog steeds geen gehoor voor de klachten. De BHS is blijven aandringen en 
na een vergadering met bewoners en een vertegenwoordiger van stadsdeel 
coördinatie Noorddijk is dit jaar toch tot een bevredigende oplossing gekomen.

1.2. Tuinlandlocatie
Mede door de economische situatie verloopt de verkoop van de geplande woningen 
slecht, de voor de start van de bouw vereiste 70% is bij lange na niet gehaald. Naar 
verluidt is één van de makelaars uit het project gestapt en is een ander aan het 
inventariseren welk type woningen bij de wensen van potentieel toekomstige 
woningen aansluit. Los daarvan is de oorspronkelijke opzet gewijzigd en is het aantal 
woningen uit het eerste ontwerp teruggebracht van 88 naar 75 en het aantal ‘hofjes’
van 3 naar 2.

1.3. Verbetering watergang langs de Beijumerweg / Waterstructuurplan Noorddijk
De eerste fase is afgerond. De greppel langs de Beijumerweg is verbreed tot een sloot 
en er is een duiker aangebracht vanaf de bussluis tot aan begin van de Greinerstraat.
Op verzoek van de BHS is de heuvel naast het speelveld afgevlakt om het risico van 
het te water raken van spelende kinderen te beperken. Om dezelfde reden is het
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bankje verplaatst van de rand van het talud naar een centralere plek. Het waterschap 
heeft het gehele project nog niet voltooid. Er is op dit moment nog geen sprake van 
een tegengestelde stroomrichting in de sloten. 
 

1.4. Veiligheid Heerdenpad 
Rondom de veiligheid van het Heerdenpad is nogal wat te doen geweest. Vooral 
Beijumers trokken aan de bel over de vele overvallen en het gevoel van onveiligheid. 
Vanuit De Hunze en Van Starkenborgh waren er geen meldingen, hoewel bewoners 
desgevraagd aangeven het pad geen prettige omgeving te vinden. De eerste 
oplossing, het plaatsen van hogere lantaarnpalen, was eerder een verslechtering dan 
verbetering. 

 
1.5. Verkeerssituatie Gerrit Krolbrug 

Door de BOB werd aandacht gevraagd voor de onoverzichtelijke situatie aan de 
Ulgersmaweg-kant van de Gerrit Krolbrug. Uit de ongevalsstatistieken blijkt niet dat 
de kruising gevaarlijk is, maar de beleving is anders. De BHS heeft de gemeente laten 
weten betrokken te willen worden in het overleg over maatregelen. 

 
1.6. 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. 

 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. 
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 
 
1.7. Oostelijke Ringweg 

De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen met de kap en verplaatsing van bomen 
en struiken. De projectgroep houdt ons goed op de hoogte en heeft in een 
afzonderlijke vergadering de wijzigingen voor Beijum Noord/Groningerweg met ons 
doorgenomen.     
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1.8.   Verhoging Noordzeeviaduct 

De verhoging van de Noordzeebrug komt in een stroomversnelling. Eind 2011 is de 
BHS uitgenodigd voor een inloopmiddag (maar niemand was in de gelegenheid). 
Begin 2012 wordt begonnen met de kap van bomen.  

 
1.9. Opgeheven bushalte aan de Oosterhamriklaan 

Ondanks de toezegging van de gemeente dat de bushalte weer in gebruik zou 
worden genomen is dit niet gebeurd. Navraag leerde dat de plannen zijn 
teruggedraaid. Ook na herhaald verzoek is de beslissing af te zien van nieuwe 
ingebruikname nog steeds niet gemotiveerd. 

 

 
Communicatie en activering 
 
1.10. 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 organiseert van tijd tot tijd 
bijeenkomsten, zo is er voor de wijkwebsitebeheerders één gepland in maart 2012. 

 
1.11. Wijkblad 

Het Wijkblad had in 2011 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. Het Wijkblad wordt ook verspreid bij de politieke partijen in 
de stad en, via Stadsdeelcoördinatie, bij de gemeente, zodat ook zij op de hoogte 
kunnen blijven van het wel en wee van onze wijk. Eind 2011 heeft één van de 
redacteuren afscheid genomen zodat de redactie op dit moment uit drie personen 
bestaat (dat is wel het absolute minimum). 

 
1.12.   Website 

De website draait goed. Bezoekersaantallen zijn niet heel hoog, maar dat is met een 
relatief kleine en rustige wijk niet zo verwonderlijk. In de website is nu ook die van de 
Hunzeborgh geïntegreerd.  

 
1.13. Koninginnedag 2011 

De Koninginnedagviering van 2011 was opnieuw een groot succes. De vaste ploeg 
heeft te kennen gegeven te willen stoppen. Lange tijd leken er geen opvolgers te zijn, 
maar begin 2012 heeft zich een nieuwe ploeg aangemeld die de zaken voortvarend 
lijkt aan te pakken. 
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1.14 Buurtcentrum de Hunzeborgh 
In 2011 is regelmatig contact geweest met bestuurderleden 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 wordt aangeboden. Hier komen veel 
buurtgenoten op af.  

 
1.15. 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.  

 
 

Deel 2. De stichting 
 
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 2011 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 over de speeltoestellen en het maaibeleid 
bij de van Tijenstraat (doorlopend tot in 2012) 

 Met betrekking tot de Oostelijke Ringweg hebben diverse bestuursleden de 
bijeenkomsten en inloopmiddagen bezocht en een bijdrage geleverd. 

 
2.2. De Algemene Bewonersvergadering van 2011 

De 9ste Algemene Bewonersvergadering van de Bewonersorganisatie De Hunze / Van 
Starkenborgh op 22 maart werd door circa 30 wijkbewoners bezocht. De notulen zijn 
terug te vinden in een afzonderlijk document.  
 
Maria Hintzbergen, voorzitter van de Hunzeborgh, blikt terug op het afgelopen jaar 
waarin onder andere de audiovisuele middelen werden vernieuwd en kijkt vooruit 
met de vaststelling dat het bestuur met drie personen erg mager is bezet. Ook is het 
dagelijks beheer met 24 uur per week erg beperkt (minimaal). 
 
De avond wordt muzikaal omlijst met een opzwepende Djembé demonstratie van 
wijkbewoner Pape Seck. 
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2.3.   Bestuurssamenstelling BHS 
Op 1 januari 2011 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 
 
Op 31 december 2011 bestond het bestuur uit de volgende personen:    

 Eelke Wiersma  voorzitter, wijkbeheer 

 Johann Schelwald  penningmeester 

 Vacature   secretaris 

 Reino Houwen  bestuurslid 

 Marianne Heerebout bestuurslid, groenvoorzieningen 

 Hans van Leeuwen bestuurslid, communicatie, verkeer 
 

 
2.4. Samenstelling van de klank- en werkgroepen en comités die in 2011 in De Hunze / Van 

Starkenborgh actief zijn geweest   
  

2.4.1. Hunze Oranje Comité (HOC) 
Maaike Blekman, Karin Geurtsen, Martsen Maat, Rianne Nuiver, Joanneke Smeenk en  
Grettie Lambeck. 
 
2.4.2. Redactie Wijkblad 
Els Bijholt, Paul Borggreve, Hans van Leeuwen en Lidy Bosker, met ondersteuning van 
Liesbeth Visser. 
 
2.4.3. Bewonersoverleg maaibeleid Van Tijenstraat.  

 Onder meer Elisabeth Ronhaar en Alinda Feddes. 
 
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 
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