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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 2018 bestond het bestuur uit: 

Kees Visser, voorzitter, Ellen Bos, penningmeester, Niels de Kok, secretaris en daarnaast nog twee aspirant 

leden, Dominic Smith en Marjan Boonstra 

Aan het eind van het jaar (31-12-2018) bestond het bestuur uit: 

Kees Visser, voorzitter, Marjan Boonstra, penningmeester, Dominic Smith, secretaris en aspirant leden Marian 

Asselman en Edoardo Mentegazzi.  

 

Wat doet het bestuur? 

- Contact leggen en overleg  voeren met relevante instellingen en personen in het belang van de wijk. 

Denk hierbij aan de Gemeente, Rijkswaterstaat, Politie, etc. 

- In 2018 heeft het bestuur elf reguliere vergaderingen gehad en daarnaast een aantal overleggen over 

specifieke thema’s.  

- Er zijn contacten met bewonersorganisaties van omliggende wijken.  

- We organiseren jaarlijks een nieuwjaarsreceptie voor alle bewoners, een Algemene 

Bewonersvergadering en daarnaast samen met de Hunzeborgh een jaarlijks vrijwilligersbuffet als blijk 

van waardering voor hun inzet.  

- Het beantwoorden van een grote diversiteit aan vragen die vanuit de wijk naar ons toekomen. 

Bijvoorbeeld vragen over: 

- Parkeren in de wijk. Auto’s op stoepen, caravan en campers op opritten; 

- Braak liggen van het Tuinlandterrein; 

- Toekomstig gebruik van het “Remmerspand’; 

- Vuurwerk op Hunzebrink; 

- Wanneer Sint Maarten vieren; 

- Vragen over optreden tegen hout- en pelletkachels. 

- Beantwoorden van vragen voor en het sponsoren van activiteiten, workshops e.d in de wijk.  

 

Een aantal specifieke thema’s waar we ons in het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden zijn:  

- Tuinlandterrein: Er is contact met Jorcom, de eigenaar van het terrein. Helaas is de eigenaar niet van 

plan het terrein een andere bestemming te geven zolang de hoogspanningskabels boven het terrein 

het bouwen van woningen verhinderen. Wel is er enig onderhoud aan het groen gedaan op het 

voormalig parkeerterrein.  

- Geluidsoverlast Van Eijkstraat: Men is gestart met het aanbrengen van een geluidswal bij de afrit van 

de Beneluxweg. 

- Oosterhamriktracé: het bestuur is regelmatig aanwezig bij vergaderingen als deelnemer aan de 

klankbordgroep mbt dit thema. We stellen kritische vragen en denken constructief mee over de 

herinrichting van de Korreweg en de vernieuwing van de Gerrit Krolbrug. Hierin trekken we o.a. samen 

op met de bewonersorganisatie van Beijum (BOB).  
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- Bomenkap Hunzedijk / ecologische strook: In verband met achterstallig onderhoud heeft de Gemeente 

besloten 37 bomen te kappen (bomen te groot en/of in slechte staat). Het kappen van de bomen is in 

het najaar van 2018 uitgevoerd.  In de omgevingsvergunning is de verplichting opgenomen dat er weer 

bomen terug geplant zullen worden.  

- Groencommissie: Besproken tijdens de ABV in 2018. Dit is niet van de grond gekomen. Er waren te 

weinig aanmeldingen. Daarnaast had zich inmiddels in de wijk een mooi initiatief aangediend met als 

onderwerp ‘groene daken’. Hiermee is een aantal buurtbewoners aan de slag gegaan.  

- Open koffie huiskamer. Leuk initiatief van een wijkbewoner die haar huis heeft opgesteld voor een 

koffieochtend voor geïnteresseerden. De BHS verwelkomt nieuwe initiatieven op dit vlak! 

- Parkeersituatie Beijumerweg / Verkeersdrempels. Conclusie vanuit de Gemeente is dat er geen 

urgente reden is om hier iets aan te veranderen (geen druk uit de wijk, geen ongelukken, nog geen 

eigen initiatief van bewoners op gang gekomen). De BHS heeft het thema verkeer altijd onder haar 

aandacht.  

- Dieselverbod kade Van Starkenborghkanaal: Na vragen over mogelijke geluidsoverlast van de 

aangemeerde schepen heeft het bestuur heeft contact opgenomen met de Gemeente. We hebben 

gevraagd of er een verplichting kan worden opgelegd om ‘s avonds en ’s nachts de dieselmotoren uit 

te zetten en over te schakelen op elektriciteit uit de kastjes die daar la sinds jaar en dag staan. De 

gemeente kon deze vraag niet beantwoorden. Het bestuur heeft de vraag vervolgens voorgelegd aan 

de fracties van D66 en Groen Links in de gemeenteraad en provinciale staten.   

- Plan voor Wilsstraat: De bewoners van de Wilsstraat hebben zich met elkaar gebogen over de 

verkeersveiligheid in hun straat. Met hun plan ter verbetering zijn ze naar de BHS gekomen met de 

vraag dit bij de Gemeente onder de aandacht te brengen. Het plan betrof het plaatsen van een spiegel 

op de hoek Van Ravensteynpad en Wilsstraat. De gemeente heeft besloten dit plan niet uit te voeren. 

De gemeente wil geen nieuwe spiegels meer plaatsen in verband met de onderhoudskosten. Verder 

betwijfelt de gemeente het nut van de spiegels. 

 

Welke initiatieven worden financieel ondersteund door de BHS.  

Het bestuur staat altijd open voor vragen van wijkbewoners om initiatieven, bedoeld voor de bewoners in de 

wijk te ondersteunen met een financiële bijdrage.  

Na het indienen van een onderbouwde aanvraag, of presentatie tijdens een bestuursvergadering gaat het 

bestuur in overleg hierover en neemt een besluit over wel of geen sponsoring en zo ja met welk bedrag. 

Voorbeelden van gesponsorde initiatieven in 2018: 

- Luisterwijk 

- Kerststukken maken 

- Djembe workshop 

- Koningsdagfeest  

 

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 De Hunze / Van Starkenborgh’ dat in 2018 vijfmaal is verschenen onder de hoofdredacteur Ellen 

Steenhuis.  Een ander communicatiemiddel is onze website ‘www.dehunzevanstarkenborgh.nl’. Sinds 2018 

hebben we ook een FaceBookaccount. Ten slotte beheert het bestuur het Twitteraccount @Bewonersorg_BHS.  

Emailadres: bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl 

Facebookaccount: De Hunze Van Starkenborgh Bewonersorganisatie 

 

 

Marjan Boonstra 

De Hunze, maart 2019 


