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JAARVERSLAG 2016
Wat is de BHS?
De BHS is de bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh. Zij heeft als doel de belangen van
de bewoners van de buurten De Hunze en Van Starkenborgh te behartigen en zodoende een goed
woon-, leef- en werkklimaat te bevorderen.
De BHS is een vereniging waarvan iedere (volwassen) bewoner van De Hunze en Van Starkenborgh
lid van kan worden. De BHS opereert door middel van een bestuur.
Wie zijn de bestuursleden van de BHS?
Op 1 januari 2016 bestond het bestuur uit:
Kees Visser, voorzitter, Chris Kunst, penningmeester, Paul Borggreve, secretaris, algemene leden:
Johann Schelwald en Hans van Leeuwen, kandidaat-bestuursleden: Ellen Bos, en Niels de Kok.
Aan het eind van het jaar bestond het bestuur uit:
Kees Visser, Chris Kunst, Paul Borggreve, Ellen Bos en Niels de Kok. Kandidaat-bestuurslid was
Afsaneh Moghadam.
Wat doet het bestuur?
Het bestuur vergadert. Het probeert contact te leggen en overleg te voeren met relevante
instellingen en personen in het belang van de wijk.
In 2016 heeft het bestuur twaalf reguliere vergaderingen gehad en daarnaast een aantal overleggen.
Er is gesproken met Gerrit Dorgelo, gemeente Groningen, over drempels op de Beijumerweg, met
Ruud van Erp, stadsdeelcoördinator is gesproken over de mogelijke komst van een asielzoekeropvang
aan de Cuypersweg, met Arnoud Brouwer is gesproken over het Hunze Oranje Comité, met
Studenten van de RuG is gesproken over een onderzoeksproject over de ontwikkeling van de rivier de
Hunze. Het bestuur heeft inspraakavonden bijgewoond over de toekomst van de Gerrit Krolbrug en
N361.
Waarover wordt vergaderd?
Naast de gewone lopende zaken: financiën, ingekomen en uitgegane stukken, bestuurswisselingen is
er in 2016 vooral gesproken over:
- Verkeer en Openbaar Vervoer. Begin 2016 heeft BHS een enquête uitgezet om te kijken hoe de
verkeersveiligheid beleefd wordt, vooral ten opzichte van de bus in de wijk, die soms wel erg hard
rijdt. De deelname aan de enquête was niet heel groot, wel bleek dat de meeste mensen de bus in de
wijk willen houden. De bus rijdt tegenwoordig frequenter dan vroeger, omdat lijn 65 populair is bij
forenzen uit Winsum.
- De Bewegende Stad. Onze wijk was door de gemeente uitgekozen als pilotwijk voor het
implementeren van het idee van de bewegende stad: stadjers verleiden om meer buiten te bewegen.
In kader daarvan zijn de speeltoestellen op het Middenterrein, nu omgedoopt tot Hunzebrink en de
‘kleine speeltuin’ nu omgedoopt tot ‘Josse Danzveld’ ,vervangen door robuuste apparatuur voor jong
en oud. Daarbij is ook een hardloopparcours van 1 mijl uitgezet.
- Bezuinigingen: de subsidies van de gemeente worden minder. De BHS heeft de afgelopen jaren
ingeteerd. Er is besloten om te bezuinigen. De vrijwilligersvergoedingen zijn, vooral die van het
bestuur, naar beneden bijgesteld. Ook zijn er vrijwilligersovereenkomsten gesloten met de
wijkbladbezorgers.
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- 30 km op de Beijumerweg: al jaren constateren de woonbootbewoners aan de Beijumerweg dat er
te hard gereden wordt. BHS wilde ook dat er maatregelen genomen zouden worden: het moest
duidelijker zijn dat ook de Beijumerweg 30 km zone is. Maar hoeveel maatregelen, vooral drempels,
nodig zouden zijn, daarover was eerst nog geen enigheid. Uiteindelijk is er een mooi compromis
gekomen: twee extra drempels en een wegmarkering.
- De Gerrit Krolbrug. De Gerrit Krolbrug staat al jaren op de rol om vervangen en verhoogd te
worden. De besluitvorming over de toekomstige brug ging na een lange klankbordfase opeens snel:
er komt een gemengde brug voor auto- en fietsverkeer. De uitvoering wordt door rijksbezuinigingen
waarschijnlijk echter twee jaar uitgesteld. BHS vindt dat een kwalijke zaak: de huidige
verkeerssituatie is zeer gevaarlijk. Alle mogelijkheden om invloed uit te oefenen: gesprekken met
raadsleden, brief aan de wethouder en aan provincie, opvragen ongevalstatistieken zijn geprobeerd,
maar gaven helaas weinig resultaat. In 2017 zal BHS actief blijven om tot een goede oplossing te
komen voor deze verkeerssituatie in onze wijk.
- De Van Eyckstraat. Begin 2016 was zij bijna klaar: de Van Eyckstraat op de voormalige
Tuinlandlocatie. Helaas kwamen bij de oplevering ook wat problemen aan het licht. De bewoners
hebben last van geluidsoverlast van de Ringweg en de Groningerweg. Bij de bouw is door de
gemeente en de provincie voor de geluidsnormen uitgegaan van een niet uitgevoerd, vorig,
bouwplan. De geluidsbelasting is waarschijnlijk hoger dan toegestaan. BHS probeert al het hele jaar
overleg te hebben met de verantwoordelijke en een oplossing te bewerkstelligen. Provincie en
gemeente reageren helaas niet altijd even snel en adequaat. Uiteindelijk heeft de BHS de wethouder
aangeschreven en hoopt eind januari 2017 op een stappenplan vanuit de gemeente.
Andere problemen in de straat zijn het opheffen van net aangelegde parkeerplaatsen, een
inbrakengolf en de onveilige verkeerssituatie op de Cuypersweg. BHS hoopt in 2017 voor deze
problemen met oplossingen te komen.
- Mogelijk asielzoekerscentrum. In juli werd BHS verrast door het bericht dat er mogelijk een klein
asielzoekerscentrum zou worden gevestigd in voormalig pand Remmers aan de Cuypersweg. Er is
contact geweest met INLIA en de gemeente. Het pand stond inderdaad op een lijst als mogelijke
overlooplocatie voor Stg. INLIA. Als het pand echt in gebruik genomen gaat worden als opvang zal er
eerst uitgebreid overleg zijn met de buurt.
- Tocht om de Noord: in september was het feest in De Hunze en Van Starkenborgh. Tocht om de
Noord, een groots wandelfestijn kwam door onze wijk en daarbij was een optreden van Circus
Santelli. Stg. De Hunzeborgh had de festiviteiten groots aangepakt. BHS heeft met haar beperkte
middelen dat trachten te ondersteunen.
Waar kan ik over deze zaken op de hoogte blijven?
Communicatie is binnen de wijk voor de BHS het allerbelangrijkste. Het eerste communicatiemiddel
is ons degelijke wijkblad ‘Wijkblad De Hunze / Van Starkenborgh’ dat in 2016 vijfmaal is verschenen.
De redactie heeft een wissel meegemaakt: Els Bijlholt heeft haar hoofdredacteurschap overgegeven
aan Ellen Steenhuis. Voor haar jarenlange inzet is Els bedankt met een passend cadeau. 2016 was het
eerste jaar zonder strip van Hans Huisjes in het wijkblad. BHS heeft dat node gemist, maar het biedt
mogelijkheid voor nieuwe creatieve talenten.
Een ander en altijd actueel communicatiemiddel is onze website ‘www.dehunzevanstarkenborgh.nl’
beheerd door oud-bestuurslid Hans van Leeuwen, die zeer gedreven alle weetjes en nieuwtjes op de
site zet, vaak zelfs voor het bestuur ervan op de hoogte is.
Nieuw is een facebookgroep opgestart door buurtbewoners. Enkele bestuursleden van BHS zijn
daarvan ook lid.
Gebeurt er eigenlijk wel eens wat in onze wijk?
In vergaderingen van BHS speelt verkeer en veiligheid vaak een hoofdrol: dat gaat om onze openbare
ruimte waar iedereen gebruik van maakt. Toch is dat maar een onderdeel van onze wijk. Onze wijk is,
denkt BHS, over het algemeen een zeer prettige woonbuurt met actieve bewoners, die het vaak druk
hebben met hun eigen gezin en werk, maar toch ook zich voor de samenleving in willen zetten.
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Hoogtepunten in 2016 waren:
- De nieuwjaarsborrel op 9 januari 2016 met een optreden van het wijkkoor ‘Goed Gestemd’.
- Presentatie van studenten van de Hanzehogeschool afd. Human Technology over leefbaarheid in De
Hunze.
- Algemene Bewonersvergadering, 22 maart 2016 met presentaties van Rogier van Cann
(Mountainboardpark), Rob Reintsema (Groninger landschap), Gerrit Lieffering (Oosterhamriktracé)
en Peter van de Wal (Gerrit Krolbrug).
- Proeverij in de wijk, 17 april 2016: de commissie Kunst in de Wijk had een bijzondere proeverij door
de wijk heen georganiseerd met aantrekkelijk eetgenot uit verschillende keukens.
- Koningsdag 27 april 2016: een beetje nat, maar een groot feest met de onthulling van de nieuwe
speeltoestellen, Hunzefitness, de eerste Hunzemijl en als mystery guest: de burgemeester.
- Schaakclub De Paardensprong 10 jaar. De succesvolle schaakvereniging S.C. De Paardensprong die
zijn thuishonk heeft in De Hunzeborgh bestond in juni 2016 10 jaar. Er werd een fraai boek
gepresenteerd en daarbij was de burgemeester aanwezig.
- Vrijwilligerbarbecue, 10 september 2016. Op 10 september organiseerde de Hunzeborgh samen
met BHS een gezellige barbecue voor iedereen die vrijwilliger is in onze wijk.
- Tocht om de Noord: zaterdag 24 september 2016. Duizenden wandelaars liepen door onze wijk. In
en om De Hunzeborgh was van alles te beleven waaronder een prachtig optreden van Circus Santelli.
Paul Marius Borggreve, secretaris BHS
De Hunze, 5 februari 2017
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