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CONCEPT JAARVERSLAG 2012 
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 2012 
 
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 maar op één plek, rond het veldje rond de 
speeltoestellen achter de huizen in de Van Tijenstraat, pakte het nieuwe beleid 
onevenredig nadelig uit. Na een vergadering met bewoners en een 
vertegenwoordiger van stadsdeel coördinatie Noorddijk op 15 februari 2012 is 
afgesproken dat een deel van het grasveld wel gemaaid zal worden en dat er 
voetbalpoortjes en een tafeltennistafel geplaatst zullen worden. Deze afspraken zijn 
in het voorjaar van 2012 uitgevoerd.  

 
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. Gezien 
de perikelen rond het faillissement van bouwbedrijf Noppert is het 
onderhoudscontract voor het terrein niet verlengd. Na een klacht van de BHS zijn er 
weer onderhoudswerkzaamheden verricht (maaien, hek repareren) 
Er is een enkele melding geweest van overlast op het vroegere parkeerterrein van 
Tuinland. Het wordt gebruikt als losloopgebied voor honden en er schijnen ook 
obscuurdere dingen te gebeuren. De BHS heeft in de wijkkrant een oproep geplaatst 
om overlast te melden. Dit heeft niet geleid tot veel meldingen. Als blijkt dat er 
inderdaad ‘s avonds auto’s staan die daar niet horen, is de gemeente bereid om het 
terrein af te sluiten met betonblokken. Op verzoek van BHS heeft de gemeente de 
eigenaar aangesproken over het onderhoud van het terrein; er wordt nu regelmatig 
gemaaid. Verder heeft BHS aan de gemeente gevraagd na te gaan of dit terrein in 
afwachting van de bouw van de woningen tijdelijk een andere bestemming kan 
krijgen. 
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1.3. Verbetering watergang langs de Beijumerweg / Waterstructuurplan Noorddijk   
Er is op dit moment nog geen sprake van een tegengestelde stroomrichting in de 
sloten. 
 

1.4. Veiligheid Heerdenpad 
 Na klachten dat de hogere lantaarnpalen niet het gewenste veiligheidsgevoel hadden  
  opgeleverd, heeft de gemeente de lantaarnpalen verplaatst naar de overkant van het  
  fietspad. Later in het jaar is er een reflecterende laag op het fietspad aangebracht. 
 Het fietspad is nu in ieder geval goed verlicht maar de omgeving blijft nog wel erg 
       donker. Of het veiligheidsgevoel is toegenomen, is niet bekend. Er zijn op dit fietspad  
  in ieder geval geen vervelende dingen meer gebeurd. 
 
1.5. Verkeerssituatie Gerrit Krolbrug 

Begin 2012 heeft de gemeente een avond georganiseerd voor de wijkbesturen die 
het meest bij de Gerrit Krolbrug betrokken zijn. De BOB, de BHS en 
vertegenwoordigers van de Korrewegwijk en het bedrijventerrein aan de 
Ulgersmaweg waren aanwezig. Er zijn door de aanwezigen ter plekke verschillende 
oplossingen uitgewerkt voor de verkeerssituatie. De gemeente zelf kwam met het 
idee om de kruising te verkleinen. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven twee 
van de oplossingen nader uit te werken. De goedkoopste daarvan is als oplossing 
gekozen, namelijk verkleining van het kruispunt. Meteen nadat eind 2012 de 
aanpassingen waren uitgevoerd, kwamen de klachten binnen. Het grootste euvel 
bleek de scherpe bocht die fietsers vanuit de Hunze/van Starkenborgh moesten 
nemen. De kruising schijnt ook niet veiliger te zijn geworden. De BHS heeft een 
enquete opgesteld waarop goed is gereageerd. Wanneer de analyse gemaakt is en de 
ongevalsstatistieken bekend zijn, zal er met de gemeente een schouw worden 
gehouden. We gaan er van uit dat we dat begin 2013 gaan doen. 
 

1.6. Beheer en aanverwante zaken 
  

 Het HUP (hondenuitlaatplan) werd door de gemeente aangescherpt. Hondenbezitters 
moeten nu ook in losloopgebieden de poep van hun trouwe viervoeters opruimen.  
In het wijkblad is een oproep gedaan aan paardenbezitters om niet over het  
middenveld te rijden. 
 

 Bloembakken 
Begin 2012 werd bekend dat door bezuinigingen slechts drie van de zes bloembakken  
in de wijk behouden zouden kunnen blijven, tenzij er vrijwilligers gevonden konden 
worden die de verzorging op zich wilden nemen. Er hebben zich 7 mensen 
aangemeld voor de drie bloembakken aan de Granpre Moliereweg. De gemeente 
houdt de drie bloembakken aan de Boekenlaan onder haar hoede.  
 

  Bromtoon 
- 
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 Voorbereiding 25 jaar Hunze en kunst in de wijk 
BHS betreft twee wijken namelijk De Hunze en Van Starkenborgh. In 2013 zal De    
Hunze 25 jaar bestaan. Het bestuur BHS heeft een oproep gedaan om samen met 
bewoners enige aandacht hier aan te besteden. Onder meer een idee is ter 
gelegenheid hiervan de bewoners te betrekken bij de mogelijke realisatie van Kunst 
in de Wijk. 
 

 Vrijwilligersvergoeding 
De BHS heeft de vergoedingen voor de vrijwilligers opnieuw vastgesteld. 
 

 Snelheidsdisplays 
De Berlageweg doet mee aan een proef (op initiatief van de gemeente) met 
snelheidsdisplays. Het is alleen niet bekend wanneer deze geplaatst zullen worden. 
De displays wisselen om de zes maanden van locatie en er is geen vaste volgorde. 
 

  Kastanjes 
De toestand van de kastanjes aan de Berlageweg is in 2012 ernstig verslechterd.    
Steeds meer bomen werden gekapt. De BHS heeft aan de gemeente gevraagd wat de  
plannen zijn voor herplant. Hierop is geantwoord dat er een draaiboek voor is. 
Omdat dit erg vaag is, heeft de BHS besloten zelf actie te ondernemen door de 
gemeente te vragen tijdig met een herplantingsplan te komen. 
 

 Strooiroutes 
- 

 

Verkeer en vervoer 
 
1.7. Oostelijke Ringweg 
 De bewoners worden volgens het bestuur tijdig en nauw betrokken bij de aanleg van 
 de viaducten; onder meer informatieverstrekking op websites en 
 informatieverstrekking aan BHS. Op de ABV is in 2012 voorlichting gegeven door de 
 Provincie Groningen. BHS heeft op de informatie-avonden ook reacties gegeven op 
 de eerste ontwerpen. Er was voor BHS daarna geen reden om nog een zienswijze 
 (inspraakronde) te geven op de plannen. 
 
1.8.   Verhoging Noordzeeviaduct 

Begin 2012 is begonnen met de kap van bomen. In december 2012 is het startsein 
voor de werkzaamheden gegeven. BHS volgt de ontwikkelingen en informeert de 
bewoners.  

 
1.9. Opgeheven bushalte aan de Oosterhamriklaan 

De bushalte is niet op zijn oude plaats teruggekomen maar een andere halte is 
verplaatst zodat bewoners uit onze wijken weer iets minder ver hoeven lopen. Dit 
alles is gebeurd zonder dat iemand hiervan wist. Voor het bestuur BHS is dat 
aanleiding geweest om na te gaan hoe eerder informatie gegeven kan gaan worden 
en hoe BHS eerder bij de wijzigingen kan worden betrokken. 
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Communicatie en activering 
 
1.10. Bewonersparticipatie. 
 
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 ook die van de 
Hunzeborgh geïntegreerd.  

 
1.13. Koninginnedag 2012 

De Koninginnedagviering van 2012 was opnieuw een groot succes. De meeste leden 
van het HOC traden daarna echter terug zodat er eind 2012 werd gevreesd dat 
Koninginnedag 2013 niet door zou kunnen gaan. Uiteindelijk waren er begin 2013 
toch nog voldoende vrijwilligers zodat ook in 2013 de viering kan doorgaan. 

 
1.14 Buurtcentrum de Hunzeborgh 

In 2012 heeft de voorzitter van de BHS regelmatig contact gehad met de voorzitter en 
andere bestuursleden van de Hunzeborgh. Er zijn afspraken gemaakt over de 
organisatie van de nieuwjaarsreceptie (een taak voor de BHS) en de 
vrijwilligersbarbecue (organisatie door 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.  
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Deel 2. De stichting 
 
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 2012 is het bestuur van de BHS 10 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: 

 

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

 Overleg met de gemeente en andere betrokkenen over de verkeerssituatie bij de 
Gerrit Krolbrug. 

 De informatiebijeenkomst over de resultaten van de borgschouw. 

 Informatieavond visie kerngebied Kardinge op 26 juni 2012 

 Een overleg met SDC eind september 2012 
 
2.2. De Algemene Bewonersvergadering van 2012 

De 10de Algemene Bewonersvergadering van de Bewonersorganisatie De Hunze / Van 
Starkenborgh op 13 maart werd door circa 40 wijkbewoners bezocht. De notulen zijn 
terug te vinden in een afzonderlijk document.  
 
Naast alle huishoudelijke zaken, werd door vertegenwoordigers van de projectgroep 
Ring Oost een presentatie gegeven over de werkzaamheden aan de oostelijke 
ringweg en werd door Mijn woning plus een presentatie verzorgd over 
verduurzaming van bestaande woningen. 
 
De avond werd muzikaal omlijst door ons eigen wijkkoor “Goed gestemd”.  

 
2.3. Bestuurssamenstelling BHS 

Op 1 januari 2012 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

 Eelke Wiersma  voorzitter, wijkbeheer 

 Johann Schelwald  penningmeester 

 Reino Houwen  bestuurslid 

 Marianne Heerebout bestuurslid, groenvoorzieningen 

 Hans van Leeuwen bestuurslid, communicatie, verkeer 
 
Op 31 december 2011 bestond het bestuur uit de volgende personen:    

 Eelke Wiersma  voorzitter, wijkbeheer 

 Johann Schelwald  penningmeester 

 Marianne Heerebout secretaris, groenvoorzieningen 

 Hans van Leeuwen bestuurslid, communicatie, verkeer 
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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) 
  - 
 
2.4.2. Redactie Wijkblad 
  Els Bijholt, 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 

 
 
 
Februari 2013 

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

