Notulen Algemene Ledenvergadering bewonersvereniging Piccardthofplas

Datum
Opkomst

29 januari 2018
23 leden (incl. bestuur)

Aanwezig van het bestuur:
Wim Borghols (vz) Erik Swinkels (secr)
Tonia Faber
Wim Bussemaker

Locatie
Notulen

De Onlanden (Madijk 1 Eelderwolde)
Erik Swinkels

Lieuwe van der Werff (pm)
Wil Kol
Wim Hut

Afwezig van het bestuur: -

De voorzitter opent om 20:04 de 18e ALV. De agenda wordt vastgesteld. De agenda is per mail
aangepast met een inventarisatie van het dossier aardbevingen.
1. Notulen ALV 23 januari 2017
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist.
2. Algemeen jaarverslag 2017
De voorzitter verwijst naar het jaarverslag in de nieuwsbrief. De volgende twee punten worden
uitgelicht:
 Verkeer. We zijn o.a. bij een hoorzitting geweest van de gemeente over verkeersveiligheid.
Er zijn drie punten naar voren gebracht:
o Paterswoldseweg. De Paterswoldseweg staat in de top 24 van verkeersonveilige
situaties.
o Het fietspad tussen de Zwaan en de rotonde (Paterswoldseweg). Ook het tweede punt
wordt door de gemeente meegenomen.
o Ter Borchlaan (30 km/h regime). Hierover zijn geen toezeggingen.
 Supermarkt. Er is bij zowel Groningen als Tynaarlo bezwaar gemaakt tegen het gebruik van
de Ter Borchlaan als inrit voor laad- en losverkeer. Hoewel dit ‘bij voorkeur’ ’s nachts en
vroeg in de ochtend zou gebeuren, hebben we weinig wantrouwen en vinden het niet veilig.
Als er een nieuw bestemmingsplan ter inspraak voorgelegd gaat worden, dan zullen we dat
formeel als bezwaar naar voren brengen.
De feestcommissie en de werkgroep Pluk hebben veel gedaan. Dit wordt verderop besproken.
Er zijn vragen geweest of de wijkvereniging wat kon doen aan de hoge Elzen langs de groene
scheg bij de lange Lepelaar en Snip. De gemeente doet echter niets aan gezonde bomen.
Hetzelfde geldt voor de bomen aan de noordkant.
Verder is de website geupdate, zijn er nog diverse andere zaken besproken met de gemeente
zoals de grondwaterstand.
In de Snip zijn er Permeo blokken aangelegd en dat reduceert de wateroverlast zeer goed. Via
via is vernomen dat dit ook op natte plekken in de Lepelaar zal gebeuren.

3. Financieel jaarverslag en begroting 2018
Lieuwe doet het verslag. Het komt grotendeels overeen met die van vorig jaar. De bijdrage
van de gemeente neemt iets af in verband afnemende bewonersaantallen.
Afgelopen jaar zijn (zoals de afgelopen jaren) minder nieuwbrieven uitgekomen. De
feestcommissie heeft extra budget gekregen. Het budget van de kunstcie is overgeheveld
naar de Plukcommissie. Er kon 500 euro worden gereserveerd voor het lustrum.
De spaarrekening is weer iets aangevuld. De algemene reserve is inmiddels bijna € 12.000.
Er zijn per 31-12-2018 in totaal 195 leden (9 opzeggingen 1 royement, 5 nieuwe leden).
Bij de wijkschouw is geen budget opgemaakt. De voorzitter legt op verzoek uit hoe dit
gebeurd. Eerst wordt een vragenlijst ingevuld (met scores over allerlei zaken zoals tegels,
bankjes, ed). Dit wordt al lopend door de wijk gedaan door de 3 Wim-men. Meestal is er
een terugkoppeling/bespreking. Wij waren er als 4 van de 20 wijken bij en konden meer
aandacht vragen voor bepaalde zaken.
Het financieel verslag is gecontroleerd door Francis Jongman en Vincent Brouwer. De
kascommissie geeft bij monde van Francis een compliment aan de penningmeester dat
alles zeer volledig is. Er wordt decharge verleend. Vincent gaat het volgend jaar weer
doen; een opvolger van Francis wordt gezocht.
4. Vaststelling bestuur
Erik Swinkels treedt af en daardoor is er een vacature voor de functie van secretaris. Er is
dus een vacature, echter er zijn geen aanmeldingen. Het bestuur gaat zich beraden hoe ze
dit gaan oplossen.
Artikel 6.2 van de statuten stelt dat elk bestuurslid uiterlijk 3 jaar na benoeming aftreedt.
Algemeen lid Wil Kol treedt dit jaar af en stelt zich opnieuw verkiesbaar. Ze wordt unaniem
benoemd.
5. Verslag van actieve commissies
a. Commissie geluidsoverlast A7
Wim Hut geeft een toelichting. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen,
zitten we in het wijkplatform met Piccardthof, Hoogkerk, Buitenhof en Ter Borch om
specifiek dat stuk weg te bespreken
Het traject Hoogkerk naar het Julianaplein zou als eerste worden aangepakt en er zou
geluidsstil zoab komen (dubbellaags en stil). Herepoort heeft als bezuiniging besloten
dat het asfalt nog van zo’n goede kwaliteit is, dat het kan blijven liggen en pas aan het
eind van het project hoeft te worden gelegd. Wij zijn niet blij met dit standpunt en zijn
erover in gesprek met Herepoort en de gemeente Groningen om dit conform toezegging
als eerste aan te pakken.
b. Feestcommissie
Friso Hoexum meldt dat er een leuk feest geweest is met een bijzondere zanger die dit
jaar deelneemt aan The Voice of Holland (Jim). Vooral het eten was lekker.
6. Aarbevingsschade
Het verzoek kwam van Jan Boerema. Hij is helaas zelf niet aanwezig en stuurde een
schriftelijk naar de voorzitter. Zijn verwachting is dat, juist als er Noordelijk minder
aardgas gewonnen gaat worden, de bevingen zich gaan verplaatsen naar onze richting. Hij
steunt daarom de suggestie van het bestuur om een aparte bijeenkomst te organiseren en
een werkgroep op te zetten. Naast de vraag wie er schade te melden heeft, is het ook van
belang de deskundigheid in de wijk te mobiliseren. Hij wil hier ook zelf aan bijdragen. Ook
moet dit onderwerp bij een gewillig oor bij de gemeente worden aangekaart.

De voorzitter vraagt zich is of wij als vereniging hier meer aan willen en moeten doen.
Namens het bestuur is Wim Hut erbij betrokken. Via de nieuwsbrief is er ooit een vraag
geweest of er animo was, en hierop is een matige respons geweest.
Wim Hut ligt het onderwerp toe. Wim woont in Piccardthof Noord en hij heeft, evenals
buurtgenoten en mensen elders in de Piccardthof, aardbevingsschade. De aardbeving in
Zeerijp is ook geregistreerd in onze wijk.
Er zijn binnen de wijk diverse mensen schadeloosgesteld en hebben dus een
schadevergoeding hebben gekregen, maar ook is bij diverse mensen schade ontkend maar
kregen deze wel een voucher van 1.500 euro.
Twee jaar geleden is in Buitenhof een bijeenkomst geweest met 66 gedupeerden. Deze
gedupeerden hebben een werkgroep opgericht en zijn bezig met een advocaat om samen
stappen te ondernemen tegen CVB/NAM.
Er is weinig respons op de nieuwbrief. Bij een schadevergoeding moet men echter een
protocol ondertekenen dat men hierover niet altijd mag communiceren (schadevergoeding
van grote bedragen uit ‘coulance’). Wim kent 40 à 50 gevallen. De vraag is: gaan we
samen iets doen of ieder voor zich. Wim is al 5 jaar bezig met een schadevergoeding.
De gemeente Groningen wil er volgens Wim niet aan wegens mogelijke economische
schade.
Friso Hoexum vraagt of dit moet worden gemeld bij Wim Hut. Wim H wil het wel graag
weten, maar mensen mogen het zelf bepalen.
Er is een meerderheid (13) om hierover een aparte ledenvergadering te organiseren. Wim
organiseert dit met Jan Boerema doen. Eind maart /begin april zal dit gebeuren.
7. Plannen voor 2018
We gaan extra aandacht geven aan verkeer, aardbevingen, de supermarkt in Ter Borch
(mogelijk onderwerp van de verkiezingen) en de werkgroep Pluk gaat wellicht bomen
planten.
8. Rondvraag
Henny van der Windt vraagt naar de status van het stukje Aalscholverbos. De voorzitter
heeft hierover gediscussieerd met de gemeente. In een schriftelijke reactie werd
aangegeven dat er momenteel geen plannen zijn.
De commissie Pluk wilde daar eventueel bomen planten, maar een ambtenaar gaf aan dat
er mogelijk een ontwikkelaar iets gaat doen. Er is nog niets concreet.
Friso vraagt of de speeltoestellen die verwijderd zijn weer worden teruggeplaatst. Wim
Bussemaker heeft hierover vragen gesteld aan de gemeente, maar er is nog geen reactie.
Wim heeft tevens aangegeven dat wij in de toekomst bij wijzingen graag op de hoogte
worden gehouden.
Pauze van 20:45 tot 21:05 uur.
9. Toelichting van de commissie “Pluk” op het project fruitbomen in de Piccardthof
Hinnie Steenbruggen vertelt kort iets over de plannen van de commissie `Pluk´.
Na de vorige ALV is se met een groep gestart. Deze bestaat uit 8 personen (Hans, Margriet,
Francis, Dity, Tonia, Caroline, Erno en Hinnie). Dity Hadderingh kon door haar
hoveniersopleiding veel achtergrondinformatie geven en prachtige tekeningen maken. Er is
een flyer gemaakt en het plan is enthousiast ontvangen.

Er is bij het wijkfeest een proefboom geplant (walnotenboom in een bak).
Er zijn witte paaltjes gepoot op de plaatsen waar bomen geplaatst gaan worden. Hiermee
wordt inzichtelijk gemaakt, hoeveel ruimte er nog overblijft bij de ‘groene scheg’ en de
Kuifeend.
Er wordt geen zacht fruit (pruimen bijvoorbeeld) gepoot in verband met wespen. Het is de
bedoeling dat de beplanting voor jong (vanaf 30 tot 50 cm vanaf grond) en oud (vanaf 1,8
meter) aantrekkelijk is.
Hinnie laat in een presentatie de locaties zien. In de vergadering wordt over de locaties en
mogelijkheden druk gediscussieerd en de mogelijkheden zullen opnieuw worden besproken.
10.Lezing door dhr. Lubbert Dijk van de kwekerij “De Baggelhof”
Lubbert geeft informatie over fruitbomen. Er zijn laagstam, halfstam en hoogstam bomen.
Het zijn cultuurbomen: een lekkere appel wordt op een wilde appel gezet. Er zijn
verschillende onderstammen beschikbaar afhankelijk van grond en hoogte. Ook kan niet
ieder ras gecombineerd worden.
Bij de keuze van het type fruitboom moet er ook op worden gelet dat niet gespoten hoeft
te worden. Ook variatie is goed (risicospreiding en beter voor insecten).
Bij peren is er de keuze tussen hangperen en stoofperen. Hangperen zijn zacht en gevoelig
voor wespen. Stoofperen zijn ook minder ziektegevoelig en kunnen langer worden
bewaard. Er zijn ook tussenvormen.
Bij appels zijn er meer Noordelijke soorten dan bij peren. Noordelijke appels zijn geschikt
voor deze bodem.
Pruimen zijn rijp in augustus. Wespen zijn er snel bij. Pruimen houden van een natte plek,
peren van wat hogere grond en appels zitten ertussen in.
Eén tamme kastanje geeft bijna geen vruchten (moet door de wind verspreid worden). Er
moeten dus 2 à 3 of verspreid in de wijk planten.
Walnoot houdt van goede voedbare grond en niet te nat. Liefst ook boomsnippers onder de
nieuwe bomen zodat niet de wortels van gras een deel van de voeding weghaalt.
Bessen groeien oppervlakkig met wortels. Je moet dus niet schoffelen! Altijd bedekt
houden (compost) en kalk toevoegen.
Een blauwe bes is een uitzondering op de bessen (natte zure grond zonder kalk). Opletten
dat deze niet worden opgegeten.
Een vlier is erg eenvoudig. De bloesem kun je plukken (bijvoorbeeld voor kruidenthee) en
de vrucht ook. Hazelnoot is ook goed toe te passen.
Een krentenboom is vroeg bloeiend. De vogels zijn er vaak eerder bij dan wij zelf. Een
mooie aanvulling.
Fruithaag is een haag met veel bomen die klein blijven. Appel- en perenbomen kunnen
circa 2 meter uit elkaar staan (meer volume voor de boom dan bij kwekers), aalbessen
circa 1,5 meter en kruisbessen 1 meter. Let op: de meeste kruisbessen prikken.
Kruisbessen vragen intensiever onderhoud omdat ze laag bij de grond blijven en
onkruidvrij moeten worden gehouden.
Andere mogelijkheden zijn de Japanse wijnbes (prikt licht) en (prikloze) braam.
Een fruitboom kan na 25 jaar bijvoorbeeld tot 700 kg fruit geven.
Tenslotte laat Lubbert voorbeelden van appels zien. Deze appels blijven lang goed (maar
sommige zijn wel wat rimpelig).
Lubbert wordt bedankt voor zijn bijzonder informatieve lezing.

*** Wim Borghols heeft een foto gemaakt ***

11.Besluitvorming over het voorstel van de commissie “Pluk” (met positief advies
bestuur)
Over de exacte plek en welk soort waar moet nog verder worden uitgezocht (er kan niet op
2,5 meter van bestaande bomen geplant worden). De huidige plekken zijn niet altijd
geschikt.
Niemand is tegen het fruitbomen project. Er zal met het project worden doorgegaan. Er zal
met een nieuw voorstel worden gekomen met advies van Lubbert Dijk.
Friso Hoexum vraagt aandacht voor de ruimte bij de Grutto. Het nadeel is dat dit geen
centrale plek is. Wim Borghols oppert de locatie in het verlengde van de bruggetjes.
Bij de Kuifeend staan de paaltjes te dicht op de weg en deze moeten iets worden
verplaatst.
12.Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering om 22:10 uur.
Een kleine borrel volgt op de vergadering.

