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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 2017 bestond het bestuur uit:
Kees Visser, voorzitter, Chris Kunst, penningmeester, Paul Borggreve, secretaris, algemene leden:
Hans van Leeuwen, Ellen Bos, en Niels de Kok.
Aan het eind van het jaar (31-12-2017) bestond het bestuur uit:
Kees Visser, voorzitter; Ellen Bos, penningmeester en Niels de Kok, secretaris.
Verder zijn vrijwel het hele jaar de kandidaat-bestuursleden Marjan Boonstra en Dominic Smith
aanwezig geweest bij de vergaderingen.
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 2017 heeft het bestuur elf reguliere
vergaderingen gehad en daarnaast een aantal overleggen. Er is gesproken met Ruud van Erp, toen
nog werkzaam als stadsdeelcoördinator gemeente Groningen, over de parkeeroverlast in de van
Eyckstraat, de verkeerssituatie aan de Cuypersweg en de toekomst van de populieren aan de
Hunzedijk. Het bestuur heeft verder ook contact gehad met Peter Homan (gemeente Groningen) en
een inspraakavond bijgewoond over de stand van zaken van de populieren aan de Hunzedijk. Verder
heeft het bestuur met Peter Homan contact gehad over de plaatsing van blikvangers in de wijk. De
geluidsoverlast van de N361 en ringweg in de van Eyckstraat is tweemaal besproken met onder meer
Peter van de Wal (provincie Groningen) en Willem de Boer (gemeente Groningen). Er is gesproken
met het WIJ-team Beijum over sociale cohesie in de wijk. Er is overleg geweest met Niels Keissen
(gemeente Groningen) over de aanpak van de Oosterhamrikzone. Het bestuur heeft de raadsleden
Marjet Woldhuis (100% Groningen) en Diederik van der Meide (PvdA) op bezoek gehad.
Waarover wordt vergaderd?
Naast de gewone lopende zaken: financiën, ingekomen en uitgegane stukken, bestuurswisselingen is
er in 2017 vooral gesproken over:
- Verkeer: Met de gemeente zijn wat verkeerspunten besproken rond de Cuypersweg waar een
nieuwe wegmarkering nodig bleek te zijn. Hieronder viel ook de bocht naar de Granpré-Molière weg
en de in-uitrit naar de westelijke ringweg vanuit het noorden en richting het zuiden. Verder is er ook
nog gesproken over de regelmatige trotsering van de bussluis bij de Boterdiepbrug door
automobilisten richting van/richting de N361.
- Sociale cohesie: Naar aanleiding van de Ideeënmuur (het interactieve deel van de ABV 2017) heeft
het bestuur aandacht besteed aan het bevorderen van sociale cohesie in de wijk, onder meer van
ouderen. Het bestuur heeft onderzoek gedaan naar het aantal ouderen in de Hunze en Van
Starkenborgh. Ook heeft het bestuur met het WIJ-team overlegd wat de opties zijn. Daarop heeft het
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bestuur heeft een oproep in het wijkblad gedaan voor een bijeenkomst. Helaas zijn daar geen
reacties op binnen gekomen.
- Groen in de wijk: Mede door de Ideeënmuur is het bestuur dit jaar aandacht gegeven aan groen in
de wijk. De slechte staat van het voetpad langs de Beneluxweg / oostelijke ringweg tussen
Beijumerweg en Berlageweg, en de stoep tussen de Hunzedijk en de Bazelstraat, worden door de
gemeente aangepakt na meerdere verzoeken van de BHS. Bij de ABV in 2017 is ook voorgesteld om
kleine stukjes groen niet te maaien, maar in te zaaien met wilde bloemen. De BHS heeft hierover
contact gehad met de gemeente. De gemeente vindt dat een goed idee mits er voldoende draagvlak
is. Hierover heeft de BHS een stukje geschreven in het wijkblad om het draagvlak te peilen, hier zijn
echter geen reacties op binnengekomen. Omdat hier bij de ABV 2017 wel interesse voor was, komen
we hier op terug tijdens het interactieve deel van de ABV in 2018. De invulling van het parkeerterrein
van de voormalige Tuinlandlocatie is ook ter sprake gekomen tijdens de Ideeënmuur van 2017; hier
zijn verschillende ideeën over gehoord bijvoorbeeld ook het starten van een kleine pluktuin. Omdat
het terrein in eigendom is van Jorcom BV te Bolsward, heeft de gemeente er geen zeggenschap over.
Verdere zorgen zijn er over de aanwezigheid van hoogspanningskabels en de vraag wie eventuele
kosten van een nieuwe invulling gaat dragen. De gemeente heeft de plaatsing van blikvangers
aangekondigd langs het Heerdenpad, om zwerfvuil tegen te gaan.
- De Van Eyckstraat. Naar aanleiding van signalen van de bewoners heeft de BHS onderzoek gedaan
naar de geluidsbelasting op de woningen in en rond de Van Eyckstraat. De geluidsbelasting is
mogelijk hoger dan op grond van wetgeving is toegestaan. In 2017 hebben we tweemaal overleg
gehad met de verantwoordelijke partijen (gemeente en provincie Groningen) en een oplossing te
bewerkstelligen. De provincie heeft een aanbod gedaan voor een laag geluidsscherm langs een deel
van het Boterdiep, maar dit aanbod later herroepen. We hebben de gemeente en de provincie
gevraagd het aanbod toch verder uit te werken. In 2017 is daar nog geen reactie op gekomen.
- Nieuwe website voor de BHS: In 2017 hebben twee nieuwe webmasters, Guido van der Leest en
Rudy Timmersman, het bestuur geholpen met het ontwikkelen van een mooie nieuwe website voor
de BHS. De vernieuwde website is online gegaan op 25 november 2017.
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 wijkblad ‘Wijkblad De Hunze / Van Starkenborgh’ dat in 2017 vijfmaal is verschenen onder de
hoofdredacteur Ellen Steenhuis. Een ander communicatiemiddel is onze vernieuwde website
‘www.dehunzevanstarkenborgh.nl’ die in 2017 is vernieuwd. Ten slotte beheert het bestuur het
Twitteraccount @Bewonersorg_BHS.
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.
Hoogtepunten in 2017 waren:
- De nieuwjaarsborrel op 7 januari 2017
- De Algemene bewonersvergadering op 9 maart 2017
- Opening van de AED op 25 november 2017
Niels de Kok, secretaris BHS
De Hunze, 5 februari 2018
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