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De Hunze / Van Starkenborgh

JAARVERSLAG 2013
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 2013

RUIMTELIJKE ORDENING, BEHEER EN AANVERWANTE ZAKEN

1.1. Tuinlandlocatie
Op de Tuinlandlocatie  zijn in 2013 geen bouwactiviteiten geweest. Wel kwam een enkele melding binnen
van overlast op het vroegere parkeerterrein van Tuinland. Het wordt gebruikt als losloopgebied voor 
honden en er staan containers voor het ophalen van oud papier. Op een gegeven moment lagen er platen 
asbest. Deze zijn na contact met de gemeente echter snel verwijderd. In ieder geval heeft de BHS de 
eigenaar, Jorritsma Bouw, verzocht het terrein te onderhouden. Hierop is geen antwoord gekomen. De BHS 
zal  blijven proberen in contact te komen, ook omdat er ideeën zijn voor een invulling van het terrein waar 
Tuinland zelf heeft gestaan. 
Een skeelerbaan is niet doorgegaan omdat de eigenaar dit niet wilde. Een ander idee is een kunstijsbaan. 
Dit idee moet nog uitgewerkt worden.
Verder is er een werkgroep “Buurtmoestuin” gevormd, die gaat onderzoeken of het mogelijk is een 
buurtmoestuin aan te leggen. Deze werkgroep staat onder leiding van Petra Knip.

1.2. Veiligheid Heerdenpad
De gemeente heeft lichtmetingen verricht om te bepalen of de verlichting van het Heerdenpad 
verbeterd was. Deze meting is mislukt. Er wordt voor 2014 een nieuwe meting gepland. Johann Fehrmann 
uit Beijum heeft voorgesteld een voorstel in te dienen bij de ANWB voor een fluoriscerende toplaag van het
fietspad.

1.3. Verkeerssituatie Gerrit Krolbrug
Op 14 mei 2013 heeft een schouw plaatsgevonden onder leiding van Irma Zijlstra en verkeerskundige 
Jeroen Bekhof. Aanwezig waren: vertegenwoordigers van de politie en omringende wijken. Naar aanleiding 
van deze schouw zijn de volgende aanpassingen gedaan: voor de toegang tot de fietsbrug is een kruis op 
het wegdek geschilderd zodat daar geen auto’s mogen staan; de heg bij het brugwachtershuisje is gesnoeid 
zodat fietsers vanuit De Hunze/ Van Starkenborgh beter zicht hebben op fietsers vanuit Beijum. Verder is er 
een boom gesnoeid zodat het verkeersbord  op de brug voor auto’s uit de richting Korrewegwijk, beter 
zichtbaar werd. 
Over een aanpassing van de scherpe bocht in het fietspad naar de Hunze/van Starkenborgh wordt nog 
nagedacht. 
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BEHEER EN AANVERWANTE ZAKEN

1.4. Bloembakken
Het verzorgen van de bloembakken aan de Granpré Moliereweg door buurtbewoners is ook in 2013 
doorgegaan, hoewel de communicatie met de bloembakverzorgers niet altijd lukte, door het niet 
beantwoorden van emails of niet meer bestaande emailadressen.

1.5. Bromtoon in nachtelijke uren
In het verleden werden wijkbewoners wel eens wakker gehouden door een industrieel geluid. Dat geluid 
kwam mogelijk van een aggregaat van een schip in het Van Starkenborghkanaal. Van deze bromtoon is in 
2013 gelukkig niet veel meer vernomen.

1.6. 25 jaar Hunze en Kunst in de wijk / Kunstwerk in de wijk
In 2013 bestond (een deel van) De Hunze 25 jaar . Het bestuur BHS heeft een oproep gedaan om hier 
samen met bewoners enige aandacht aan te besteden.  Een idee was om ter gelegenheid hiervan de 
bewoners te betrekken bij de mogelijke realisatie van een Kunstwerk in de Wijk. Naar aanleiding van deze 
oproep is een kunstwerkgroep gevormd onder leiding van Monique van Gijzel. Deze zelfde groep heeft in 
juni in de Hunzeborgh een kunstmarkt gehouden. De werkgroep zal begin 2014 met een besluit komen 
voor het project Kunstwerk in de wijk. Hiervoor is bij gemeente en provincie 6000 euro opgehaald. Ook de 
BHS levert een bijdrage. Er leven volop ideeën, zoals het aanbrengen van een kunstwerk aan de muur van 
een woonhuis. Hiervoor hebben zich al twee adressen aangemeld. 
Een ander idee om het 25-jarig bestaan te vieren was een jubileumuitgave van het Wijkblad. Een 
oproep aan de wijkbewoners om fotomateriaal van een jonge Hunze aan te leveren, had echter 
geen resultaat. Daardoor is dit project niet doorgegaan. 
Paul Borggreve is vanaf augustus 2013 bezig gegaan met het ontwikkelen van het De Hunze / Van 
Starkenborgh-wandelpad in het kader van 25 jaar ‘De Hunze’ en heeft inmiddels contact met 
verschillende wijkbewoners hierover. Het pad wordt in 2014 gepresenteerd in een boekje. Als de 
financiering het toelaat kan dit boekje wijkbreed verspreid worden.

1.7. Evenementen en Feesten Uit Balans
Groningen is een bruisende stad. Dat betekent dat er zeer geregeld buitenluchtevenementen worden 
georganiseerd. Een keerzijde van dat vertier is geluidsoverlast voor de omwonenden. De buurtverenigingen 
rondom het stadspark hebben zich verenigd in de belangengroep Feesten Uit Balans. Ze hebben met enig 
succes ervoor gezorgd dat het aantal housefeesten in het stadspark zal worden beperkt. Het college neigt 
er nu naar feesten te spreiden over meer locaties waaronder CiBoGa en Kardinge. Een after summer party 
in september gaf voor de wijken Beijum en Lewenborg veel overlast. Een eveneens in september 
georganiseerde danceparty in CiBoGa Indicolor gaf klachten uit De Hunze. BHS houdt een vinger aan de 
pols over de ontwikkeling van het evenementenbeleid. Voorzichtig zijn contacten gelegd met de organisatie 
Feesten Uit Balans.

1.8. Vrijwilligersvergoeding
De BHS heeft de vergoedingen voor de vrijwilligers niet gewijzigd.

1.9. Snelheidsdisplays
  De gemeente is een proef gestart met snelheidsdisplays. Op aanmelding van de BHS doet de Berlageweg 

daar aan mee. 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. Ze worden geplaatst waar de overlast van snel 
rijdende auto’s het grootst is. In  2013 zijn er nog geen snelheidsdisplays geplaatst. 
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1.10. Kastanjes middenveld Berlageweg
Begin 2013 heeft de BHS geprobeerd de aandacht van de gemeente te vestigen op de slechte toestand van 
de kastanjebomen aan de Berlageweg. Dit heeft in mei van dat jaar geresulteerd in een bezoek van twee 
PvdA-raadsleden en een apart bezoek van wethouder Jan Seton. De BHS heeft de wethouder kunnen 
bewegen tot de belofte dat aanplant van nieuwe bomen in het voorjaar van 2014 zal plaatsvinden. 
Omdat er eind 2013 nog steeds geen voorbereidingen waren getroffen voor deze aanplant, heeft de BHS 
aan de bel getrokken, waarna alsnog voorbereidingen zijn gestart. Eind januari 2014 zal in het kantoor van 
Stadsbeheer Noorddijk een voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden.
In het najaar kwam ook de bomenstructuurvisie ‘Sterke Stammen’ van de gemeente uit. Hierop was 
inspraak mogelijk tijdens een inloopavond op 26 november. De BHS heeft via de inspraakprocedure voor de 
zekerheid nog eens aangegeven dat de bewoners van De Hunze gelegenheid moeten krijgen zich met de 
keuze van de nieuw aan te planten bomen aan de Berlageweg in te laten.  

VERKEER EN VERVOER

1.11. Oostelijke Ringweg
De ontwikkeling van de Oostelijke ringweg gaat gestaag voort. Op de A.B.V. in maart werd de wijk 
middels een presentatie bijgepraat. In 2013 is een nieuwe aansluiting met rotondes opgeleverd voor de 
afslag Beijum- Zuid, De Hunze – Berlageweg. De ontwikkeling van het viaduct bij Kardinge is in volle gang. 
Aandachtspunten zijn voor de BHS de verhoogde trottoirrichel bij de nieuwe bushalte aan de Berlageweg 
t.o. Pop Dijkemaweg en het verdwijnen van de papier- en glascontainers. De papiercontainers zullen niet 
terugkeren vanwege het feit dat in februari 2014 de wijk voorzien wordt van papierminicontainers voor elk 
adres. 

1.12.  Verhoging Noordzeebrug
De Noordzeebrug is in constructie. Twee rijstroken zijn reeds afgezet en op terrein bij Hornbach wordt 
gewerkt aan een omleidingsroute voor de nieuw te bouwen viaducten. BHS volgt de ontwikkelingen en 
informeert de bewoners.

1.13.     Busvervoer
De halte van bus 61 in Noorderhogebrug is vanwege de werkzaamheden aan de Noordzeebrug, verplaatst. 
Bus 61 rijdt nu een andere route. Zodra de brug gereed is, zal ook de route van bus 61 weer zo worden als 
vanouds. 
De BHS heeft contact gehad met het OV-bureau over de gebrekkige communicatie hierover en over het 
busvervoer in de Hunze in het algemeen. 
Op een gegeven moment in juni was het voor de bussen in de Hunze niet meer mogelijk om via de 
Berlageweg te rijden. Slechts de halte bij de bussluis bleef bestaan omdat de bus via de Granpré
Moliereweg de wijk uitreed en niet meer ter hoogte van de bestaande halte bij die straat kon stoppen. Ook 
toen heeft de BHS contact gehad met het OV-bureau. Dit heeft als resultaat gehad dat voor de afslag naar 
de Granpré Moliereweg een geïmproviseerde bushalte in het gras werd gemaakt, waardoor het aantal 
bushaltes in beide richtingen twee werd. Bovendien heeft de BHS zelf de bustijden erbij gehangen. 
Sindsdien heeft Qbuzz ook bij latere omleidingen moeite gedaan om voor de reizigers zoveel mogelijk 
haltes in stand te houden. 

COMMUNICATIE EN ACTIVERING

1.14. Bewonersparticipatie.
Bewonersparticipatie wordt steeds meer een kernwaarde van de gemeente. In De Hunze & Van 
Starkenborgh bestaan er al voorzichtige initiatieven, zoals bovengenoemd onder punt 1.4 en 1.6. In de 
toekomst is de verwachting dat beheer steeds meer door de bewoners zelf gedaan gaat worden. Pilots 
daarvoor worden in de stad opgestart in onder meer De Hoogte.



4

1.15. Wijkblad
Het Wijkblad had in 2013 voldoende financiële en inhoudelijke draagkracht. Er zijn 6 rijk 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 in onze wijk. 

1.16.  Website
De website ‘www.dehunzevanstarkenborgh.nl’ is het digitale centrum van onze wijk. De informatie is 
helder en goed te vinden. 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. Achter de 
schermen is de websitebeheerder Hans van Leeuwen altijd druk bezig. In 2013 moest de site overgezet 
worden in een zogenaamde nieuwe joomla-versie.

1.17. Koninginnedag 2013
De Koninginnedagviering van 2013 was opnieuw een groot succes. 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 kon doorgaan. Koninginnedag 2013 was echter wel de laatste, 
vanaf 2014 hopen we Koningsdag te mogen vieren.

1.18 Diversen
 In januari heeft de BHS haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden.
 Gezamenlijk met de Hunzeborgh is in september de barbecue voor de

       vrijwilligers georganiseerd.
 Middels het Wijkblad, flyers, de Nieuwsbrief, de website , waarop ook het

       Wijkblad in pdf-bestand te zien is, zijn de bewoners door de BHS van de 
       nodige informatie voorzien.  Nieuw dit jaar was dat de BHS ook een 
       Twitteraccount heeft geopend.

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 2013 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.

 Schouw met gemeente, politie en BOB bij de Gerrit Krolbrug
 De inloopavond over de toekomst van de Gerrit Krolbrug
 De inloopavond over de bomenstructuurvisie ‘Sterke Stammen’
 Een overleg met SDC in juni en in november 2013

2.2. De Algemene Bewonersvergadering van 2013
De 11de Algemene Bewonersvergadering van de Bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh op 26 
maart werd door ongeveer vijftig wijkbewoners bezocht. De notulen zijn terug te vinden in een afzonderlijk 
document. 
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Naast alle huishoudelijke zaken, werd door vertegenwoordigers van de projectgroep Ring Oost een 
presentatie gegeven over de werkzaamheden aan de oostelijke ringweg en de Noordzeebrug.

De avond werd muzikaal omlijst door pianospel van Freek Horstink 

2.3.Bestuurssamenstelling BHS
Op 1 januari 2013 bestond het bestuur uit de volgende personen:
 Eelke Wiersma voorzitter, wijkbeheer
 Johann Schelwald penningmeester
 Marianne Heerebout secretaris, groenvoorzieningen
 Hans van Leeuwen bestuurslid, communicatie, verkeer

Op 31 december 2013 bestond het bestuur uit de volgende personen: 
 Eelke Wiersma voorzitter, wijkbeheer

                                                  vanaf december 2013 bestuurslid en werkgroepen
                                                  moestuinen en kunst in de wijk

 Johann Schelwald penningmeester
 Marianne Heerebout secretaris, groenvoorzieningen 

                                                  vanaf december 2013 voorzitter en
                                                  groenvoorzieningen/ wijkbeheer

 Hans van Leeuwen bestuurslid, communicatie, verkeer
 Kees Visser                         vanaf 26 september 2013 aspirant- bestuurslid, 

                                             verkeer, Gerrit Krolbrug en hondenbeleid                                                   
 Paul Borggreve                  vanaf 26 september aspirant-bestuurslid/secretaris

2.4. Samenstelling van de klank- en werkgroepen en comités die in 2013 in De Hunze / Van Starkenborgh actief 
zijn geweest  

2.4.1. Hunze Oranje Comité (HOC)
De samenstelling van het Hunze Oranje Comité is in 2013 bijna geheel vernieuwd.  De leden waren : 
Anneke Veenma, Amarant Tiel Groenestege, Jorien Noot, Gerard Holt, Johan en Fijona Hazelhoff, 
Marjan Schouten, Arnoud Brouwer

2.4.2. Redactie Wijkblad
Els Bijholt, Hans van Leeuwen en Lidy Bosker, met ondersteuning van Liesbeth Visser.

2.4.3.   Werkgroep Buurtmoestuin
contactpersoon: Petra Knip

2.4.4.   Werkgroep Kunst in de Wijk
Monique van Gijzel, Gutske Hornstra, Elly Lutgert

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

__________________________

Marianne Heerebout & Paul Borggreve
Groningen, per 25 maart 2014


