
ABV 2022
Woensdag 20 april 2022



Agenda (1)

20:00 uur Ontvangst met koffie, thee en koek

1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter van de BHS, Chris van Malkenhorst

2. Voorstelrondje bestuur

3. Vaststellen notulen ABV 2021

4. Jaarverslag secretariaat

5. Jaarverslag penningmeester en verslag kascommissie

6. Rekening vaststellen en begroting presenteren

7. Voorstel tot benoeming / herbenoeming van bestuursleden

8. Afscheid Hans van Leeuwen voor jarenlange inzet voor de wijk

9. Rondvraag

20.45 uur Pauze met koffie, thee en koek. Andere consumpties zijn voor eigen rekening



Agenda (2)

10. Presentatie uitwerking Landschapsvisie Hunzezone 
Ulgersmaborg door Tamara Ekamper van de gemeente 
Groningen en Bart Dijk van LAOS landschapsarchitecten

11. Hoe verder met de Gerrit Krolbrug? Toelichting door Niels 
Keissen van de gemeente Groningen en Dirkje Hartmans en 
Ryan Lievaart van Rijkswaterstaat.

12. Sluiting.



2. Voorstelronde bestuur

- Chris van Malkenhorst, voorzitter
- Peter Altena, secretaris
- Marga Hesseling, penningmeester
- Bert Meijberg, algemeen bestuurslid
- 1 x vacature, algemeen bestuurslid

- Ria Visser, adviseur financiën



3. Vaststellen notulen ABV 2021



4. Jaarverslag secretariaat

ABV 2022



Thema´s

• Gerrit Krolbrug

• Groen / duurzaamheid

• Cultuur en activiteiten

• Energietransitie / duurzaamheid

• Communicatie: wijkblad, website en Facebook



Gerrit Krolburg:

Zoals ie was



Nieuwe brug: 

Voorkeursvariant vastgesteld: brug met doorvaarthoogte van 4,5 meter. 

Dit ondanks de inspanningen van het Gerrit Krolbrug-comité voor het 
bewonersalternatief



Petitie Lage Brug 
Terug
Bijna 5.700 handtekeningen!



Aanvaring brug op 15 mei 2021



Groen / duurzaamheid

• Bloemen- en insectenlint aan de Berlageweg: initiatief van bewoners 
aan de Berlageweg en opgepakt door afdeling Stadsbeheer van de 
gemeente

• Bomen op de Hunzebrink: ook een initiatief van bewoners. Peiling 
onder bewoners en vervolgens uitgevoerd door de gemeente

• Landschapsvisie Hunzezone-Ulgersmaborg: werksessies met 
bewoners. Straks meer.



Initiatiefneemster bomen op de Hunzebrink Marije de Groot



Cultuur en activiteiten

• Oprichting culturele commissie: plannen voor de organisatie van 
concerten en lezingen in de Hunzeborgh. Veelbelovend.

• Kunstmarkt op 5 september succes

• Buurtvuur: opening buurtvuurplek op 7 november

• Garageverkoop op 9 oktober georganiseerd door bewoners.



Energietransitie / duurzaamheid

• Oprichting energieteam de Hunze / van Starkenborgh

• Doel

• Peiling

• Informatieavond op 28 april a.s. in de Hunzeborgh

• Samenwerking met gemeente en Grunneger Power



Communicatie: wijkblad, website en 
Facebook

• Wijkblad: enthousiaste redactie en advertentieafdeling, Hans van 
Leeuwen gestopt, nieuw lid is Mieke Riezebos

• Website: webmaster Rudy Timmerman

• Facebook, Twitter: van en door bewoners van onze wijken

• Veel wijkgroepapps: met o.a. thema’s over veiligheid, sociale 
contacten en aanbiedingen



5. Jaarverslag penningmeester en verslag 
kascommissie 6. Rekening vaststellen



6. Begroting 2022 presenteren



7. Voorstel tot benoeming / herbenoeming van 
bestuursleden



8. Afscheid Hans van Leeuwen voor jarenlange 
inzet voor de wijk en dankwoord aan de ledenvan
de financiële administratie BHS.

9. Rondvraag

20.45 uur Pauze met koffie, thee en koek. Andere 
consumpties zijn voor eigen rekening



10. Presentatie uitwerking Landschapsvisie Hunzezone 
Ulgermaborg door Tamara Ekamper van de gemeente 
Groningen en Bart Dijk van LAOS landschapsarchitecten

11.Hoe verder met de Gerrit Krolbrug? Toelichting door 
Niels Keissen van de gemeente Groningen en Dirkje 
Hartmans en Ryan Lievaart van Rijkswaterstaat.

12. Sluiting.


