
Notulen Algemene Ledenvergadering bewonersvereniging Piccardthofplas

 

 

Datum  02 februari 2016  Locatie  Familiehotel Paterswolde 

Opkomst 21 leden   Notulen Erik Swinkels 

 

Aanwezig van het bestuur: 

Wim Borghols (vz) Erik Swinkels (secr)  Lieuwe van der Werff (pm) 

Tonia Faber   Wim Bussemaker  Wil Kol   Wim Hut 

 

Afwezig van het bestuur: 

 

 

1. Opening vergadering 

De voorzitter opent om 20:08 de 16e ALV, na eerst gewacht te hebben op late binnenkomers.  

 

2. Notulen vergadering 27 januari 2015 

Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.  

 

3. Algemeen jaarverslag 2015  

De voorzitter verwijst naar het verslag in de nieuwsbrief. De volgende punten worden 

uitgelicht: 

 Vorig jaar heeft Bart Zwiers op de ALV in januari een lezing gehouden gevolgd door een 

fietstocht op 3 juli waaraan circa 20 mensen hebben deelgenomen. In de vorige 

algemene ledenvergadering is besloten om een bankje aan te bieden aan 

Natuurmonumenten. Voor zover bij het bestuur bekend, is het bankje nog niet 

geplaatst (en we hebben ook nog geen rekening ontvangen). 

 We hebben ook een aantal sociale activiteiten gehad, zoals paaseieren zoeken, de 

kerstborrel en een succesvol lustrum wijkfeest. 

 We hebben in 2015 afscheid genomen van ons vaste aanspreekpunt bij de gemeente 

m.b.t. wijkzaken, de heer Delemarre. Hij is opgevolgd door de heer Anne Krijn Piersma. 

Met het aanspreekpunt worden allerlei punten doorgesproken, zoals het onderhoud van 

de wijk. Een van de belangrijkste punten was de proef met de straatkant drainage met 

Permeoblokken in één van de straten in de Snip. Deze werden in november aangelegd 

en de proef duurt een jaar. Tot nu werkt het daar goed. Het is de meest droge plek in 

de wijk! 

Wim Bussemaker geeft een toelichting over de wadi´s. Een wadi is een stuk gras met 

daaronder (als het goed aangelegd is) een laag van steengruis, lavasteen of iets 

dergelijks dat het water kan bergen en daaronder een drainagebuis die het water 

afvoert. Er mag dus wel water op de grasstroken staan, maar deze dient binnen een 

redelijk korte tijd te worden afgevoerd. Er zijn altijd al klachten geweest over de 

werking van de zogenaamde wadi´s in onze wijk, maar de gemeente gaf altijd aan dat 

dit bij een wadi hoort. Tijdens het graafwerkzaamheden voor glasvezel is echter 

gebleken, dat er nooit echte wadi´s zijn aangelegd op de Snip en de gemeente heeft dit 

beaamd. 

De bedoeling van de proef is, dat de grasstroken -die in de Snip heel erg nat zijn-, 

droger gaan worden. Het eerste voorstel was om de wadi´s alsnog aan te leggen, maar 

dan zouden ook de beukenhagen eruit moeten worden gehaald. Toen is de gemeente 



gekomen met het nieuwe alternatief van Permeoblokken. Omdat deze straat in de Snip 

de eerste plek is waar de gemeente het deze Permeoblokken heeft toegepast, is 

besloten eerst een test te doen. 

Het bestuur is in overleg met de gemeente wat er na de testperiode gaat gebeuren. De 

gemeente overweegt vooralsnog alleen voor de Snip Permeoblokken toe te passen. De 

Lepelaar heeft volgens de gemeente wel wadi’s die juist zijn aangelegd.  

Wim Borghols laat foto’s zien van zaterdagochtend 30 januari 2016 (na veel regen ´s 

nachts). Ook de Lepelaar heeft veel wateroverlast en deze is verergerd door de 

graafwerkzaamheden t.b.v. de aanleg van glasvezel. Net zoals op de Snip zijn de 

problemen met name bij de straten met projectwoningen, omdat de wadi´s daar vaak 

zijn kapotgereden omdat er meer woningen staan. Bij de Roerdomp is er ook een 

probleem, namelijk dat met name de opritten zeer nat zijn. De Waterhoen en de 

Rietgans hebben schijnbaar minder overlast. Ook De Aalscholver heeft minder last 

(geen langdurige plassen).  

NB: De service tijdens de aanleg van de Permeoblokken was uitstekend (veel 

maatregelen ter voorkoming van overlast en de opritten zijn op verzoek verbreed). 

 De BORGschouw. Jaarlijks wordt meegedaan aan de BORGschouw. Op verzoek van de 

gemeente wordt de toestand van de openbare ruimte van de wijk in beeld gebracht. De 

gemeente heeft de laatste jaren vanuit bezuinigingsoverwegingen de normen overigens 

fors omlaag gedraaid, zodat wij er altijd als ‘fantastische’ wijk uitkomen. Het bestuur 

vindt dat we aan de BORGschouw mee moeten doen en de drie Wim-men van het 

bestuur doen het ieder jaar weer, maar we hebben helaas het idee dat dit weinig 

bijdraagt aan de verbetering van de openbare ruimte. In deze is het vaak effectiever 

om een echt probleem te melden via de website van de gemeente. 

 Verkeer. Aandacht voor de toegankelijkheid van de wijk ten gevolge van de bussluis die 

in de Van Swietenlaan is aangelegd. Het doel van de gemeente was de doorstroming 

vanaf de A7 via de Laan Corpus de Hoorn naar het Martiniziekenhuis te verbeteren en 

dat is geslaagd. Het bestuur heeft een brief gestuurd aan wethouder Paul van Rook om 

de gevolgen van deze aanpassingen goed te evalueren aangezien onze wijkbewoners 

veel overlast ondervinden van deze aanpassingen. Er is namelijk sprake van filevorming 

op de Paterswoldseweg en de situatie op de Van Swietenlaan is onoverzichtelijk en 

onveilig. De gemeente is nu bezig met de evaluatie. Hopelijk worden onze punten 

meegenomen. 

Een oude wens is dat het stukje fietspad aan de Noordkant van de Paterswoldsweg 

(tussen de ingang van het Hoornse plas en de rotonde bij Ter Borch) ook 

tweerichtingsverkeer wordt. De hele route vanaf het Martiniziekenhuis tot in Ter Borch 

is tweerichtingen op dit kleine stukje na. Helaas zal dit waarschijnlijk niet op korte 

termijn worden aangepast omdat hiervoor mogelijk grond moet worden aangekocht en 

de gemeente hier waarschijnlijk niet happig op is. Vanuit de zaal wordt gemeld dat de 

grond aan de andere kant van de greppel mogelijk al eigendom is van de gemeente. 

 Een delegatie van het bestuur is bij de informatieavond van de gemeente over de 

noodopvang voor vluchtelingen geweest. Één van de wijkbewoners is lid van de 

"overlegcommissie noodopvang COA” en houdt het bestuur op de hoogte van de 

ontwikkelingen. 

 De website draait, -sinds deze anderhalf jaar gelden is gehackt-, op een lite versie. 

Onze webmaster Wim Bussemaker is nu ‘aan de studie’ en we verwachten over enige 

tijd met een nieuwe website te komen. 

 



Uit de vergadering wordt een opmerking gemaakt over het grasmaaien in de wijk. Dit is altijd 

op dinsdag en dan staan er ook containers. Aan de gemeente is het verzoek gedaan voor 

andere dag (en als het goed is, zal dit ook gebeuren).  

Wim Bussemaker licht toe dat de dinsdag te maken heeft te maken met de planning. Wim 

heeft het in het verleden al een paar keer benoemd bij de gemeente, maar zal het zo nodig 

weer inbrengen (net zoals het uitstellen van het maaien als het zeer nat is).  

 

4. Financieel jaarverslag en begroting 2016 

Het financieel jaarverslag en de begroting wordt toegelicht door de penningmeester Lieuwe 

van der Werff. Lieuwe licht toe dat de inkomsten vrij constant zijn. De subsidie van de 

gemeente neemt gestaag ietsjes af in verband met het afnemend aantal inwoners in onze wijk. 

Ook de rente inkomsten worden, door de lage rente, helaas ook gestaag lager. Voor de rest is 

een aantal punten toegelicht, zoals: 

 Het budget voor het lustrum was ruimer dan andere jaren. Hiervoor was in de afgelopen 

jaren geld gereserveerd. 

 De kosten voor de website zijn iets hoger door de kosten voor de cursus van Wim (de 

vereniging betaalt de cursus, Wim de reiskosten).  

 Er zijn 3 nieuwsbrieven uitgekomen en daardoor is deze ruim binnen de begroting 

gebleven. 

 De Feestcommissie is redelijk netjes binnen de begroting gebleven. 

 De Kunstcommissie is slapende en heeft niets gedeclareerd. 

 Er is momenteel geen Verkeerscommissie. 

 In de post “Onvoorziene kosten” zijn de kosten voor het bankje in de Onlanden 

gereserveerd in de jaarrekening 2015.  

 Er is 500 euro gereserveerd voor het volgende lustrum in 2020. 

Daarnaast is er 1000 euro over waardoor de spaarrekening nog steeds groeit. Dat komt met 

name, omdat naast de feestcommissie er weinig activiteiten zijn die veel geld kosten. De 

algemene reserve is hierdoor verder gestegen (voldoende voor 3 jaar zonder subsidie). Het 

doel is echter niet om ieder jaar geld over te houden. Om deze reden zijn suggesties voor 

activiteiten, die in het belang van de wijk zijn, welkom bij het bestuur. Te denken valt hierbij 

aan een budget van 100 tot maximaal circa 2.000 euro. 

 

De opbrengsten van de kerstborrel (€ 82,15) zijn gedoneerd aan de Stichting Groningen 

Verwelkomt vluchtelingen (www.groningenverwelkomt.nl). 

 

De kascommissie werd wederom gevormd door Francis Jongman en Annemieke Wouterse. 

Helaas zijn beide leden verhinderd voor de ALV. Annemieke Wouterse heeft, mede namens 

Francis, aan de voorzitter bericht dat “de kascommissie de boeken heeft gecontroleerd, een 

enkele suggestie heeft gedaan, en vervolgens akkoord heeft bevonden. Daarbij is een 

compliment gemaakt voor de budgetdiscipline bij de feestcommissie die precies binnen budget 

is gebleven. Met vriendelijke groet, Annemieke”.  

De vergadering verleent de penningmeester decharge. 

 

De huidige leden van de kascommissie willen ook volgend jaar de boeken controleren. Ook 

hiermee wordt akkoord gegaan. 

 



Kosten: 2014 2015 2015 2016 

 

werkelijk Begroting werkelijk begroting 

Bestuur algemeen 309 400 383 400 

Bestuur ALV 368 400 451 400 

Website 128 150 253 300 

Nieuwsbrief 1020 2000 1009 2000 

Wijkschouwen 0 50 0 50 

Feestcommissie 1665 3800 3663 2100 

Feestcie vorige 

jaren 94  117  

Kamer v 

Koophandel 0  8  

Actieve groep Kunst 220 463 0 272 

Verkeerscommissie  200 0  

Bankkosten 131 200 144 200 

Wa verzekering 110 100 110 100 

Onvoorziene kosten 0 200 450 200 

Resultaat/overschot 2181  927  

Reservering 

Lustrum   500  

Totaal: 6226  8015 6022 

 

Baten: 2014 2015 2015 2016 

 

werkelijk Begroting werkelijk begroting 

Contributie 2814 2600 2798 2800 

 

    

Subsidie gemeente 3145 3129 3129 3122 

(Netto) vrijval 

reservering voor 

lustrumfeest  2000 2000  

Debiteuren 50 0 0 0 

Rente 217 134 88 100 

Totale baten: 6226 7863 8015 6022 

 

Ontwikkeling ledenbestand: 

Leden per 1-1-2015:  202 

Opzeggingen:      8 

Geroyeerd:      0 

Nieuwe leden:      4 

Leden per 31-12-2015:  198 

(inmiddels hebben zich weer 4 leden aangemeld en hebben we weer 202 leden) 



5. Vaststelling bestuur 

We hebben een nieuwe secretaris en die stelde verleden week de vraag hoe het zat met 

herbenoemingen van bestuursleden. Geconstateerd werd dat in de ALV het bestuur weliswaar 

wordt vastgesteld, maar officieel moet een bestuurslid na 3 jaar aftreden en worden 

herbenoemd. Dit resulteert in de volgende lijst: 

 

 

Voorgesteld wordt om de bestuursleden die in 2016 moeten aftreden (Wim Borghols, Lieuwe 

van der Werff, Tonia Faber, Wim Bussemaker en Wim Hut), allen formeel te herbenoemen. In 

de vergadering is er niemand die hier een bezwaar tegen heeft en daarmee is dit besloten.  

Als er iemand graag mee zou willen doen in het bestuur, dan is deze persoon van harte 

welkom om kennis te maken en mee te draaien. Als ze het dan leuk vinden, dan kunnen ze 

worden voorgedragen voor benoeming. 

 

6. Verslag van actieve groepen 

a. Commissie geluidsoverlast A7 

Wim Hut licht de stand van zaken toe. De commissie is een paar jaar geleden in het leven 

geroepen. Mede door de activiteiten van de commissie is de maximum snelheid op de A7 

van Hoogkerk naar Groningen verlaagd van 120 naar 100 km. Ook zal worden gekeken of 

de toekomstige snelheid op de ring van 80 km naar Hoogkerk kan worden doorgetrokken, 

zodat er minder overlast is. Het geluidsscherm dat aan de noordzijde van de A7 in het  

stadspark stond weerkaatste het verkeersgeluid richting de Piccardthof en zal niet meer 

terugkomen. 

Er is vorige week overleg geweest over de zuidelijke ringweg. De verschillende 

overlegplatforms per wijk/gebied zijn opgeheven en hiervoor komt een klankbordgroep 

voor ring zuid terug. Het nieuwe voorstel is om gedurende het project per wijk een 

vertegenwoordiger te hebben in deze klankbordgroep. Dit punt wordt in de volgende 

bestuursvergadering verder besproken. 

Eind 2016 gaat de schop in de grond voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Deze zal 

circa 2020 gereed zijn (restpunten worden opgelost in 2021-2022). 

b. Kunstcommissie 

Tonia Faber meldt dat de Kunstcommissie nog steeds slapende is. 

c. Feestcommissie  

Het is een succesvol jaar geweest. Vooral voor de kinderen waren er veel (nieuwe) 

activiteiten, zoals de Santerun tijdens de kerstborrel (die ook volgend jaar zal worden 

gehouden).  

Ook hadden we dit jaar een leuk wijkfeest met fantastisch weer. Bij het wijkfeest waren 

ook activiteiten die de pubers zouden kunnen aanspreken (zoals kratjesklimmen, silent 

disco). De meeste pubers vonden deze activiteiten helaas ‘saai’; ze vinden bijna niets leuk. 

Ook afgelopen jaar is er beperkte overlast geweest van pubers. De feestcommissie had 

bijvoorbeeld ook een speelcontainer (met graffiti workshop) op het oog, maar dit bleek 

Eerste jaar

Laatste 

verkiezing

Volgende 

herverkiezing Opmerking

Wim Borghols 2007 2007 2016 Voorziter vanaf 2009

Lieuwe van der Werff 2012 2012 2016

Erik Swinkels 2014 2014 2017

Tonia Faber 2009 2009 2016

Wil Kol 2015 2015 2018

Wim Bussemaker 2007 2007 2016

Wim Hut 2010 2010 2016



helaas niet realiseerbaar. Nieuwe suggesties voor het wijkfeest zijn welkom. Ook voor 

activiteiten voor wat oudere mensen (en dan iets anders dan wijnproeven).  

 

7. Beleidsplan 2016 

De wijkvereniging gaat door met de huidige activiteiten en plannen. Getracht wordt om een 

ontmoeting met de wijkwethouder te regelen. Onderwerpen die dan aan de orde kunnen 

komen zijn bijvoorbeeld de stagnerende ontwikkeling van de Aalscholver-kavel (de kavel en de 

bouwweg omzetten naar een gewone straat) en het fietspad aan de Noordkant van de 

Paterswoldseweg. 

Een bewoner licht toe dat de oude plannen voor het kavel niet te verteren waren. Een paar 

extra woningen is, zijn inziens, bespreekbaar. Het handhaven is ook bespreekbaar (‘lekker 

ruig’), maar ook een jeu de boule baan wordt geopperd. Het zal dan wel nodig zijn dat de 

bestemming van de kavel wordt gewijzigd, zodat het geen bedrijfskavel meer is en er geen 

risico is op herhaling.  

 

 

De gemeente overweegt Diftar in te voeren (gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden 

geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt en hoe meer afval een burger aanbiedt 

hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn). Ook dit wordt gevolgd, waarbij verschillende 

aspecten betrokken worden. In principe lijkt het goed voor het milieu, maar het risico is dat 

vuilnisbakkentoerisme gaat optreden. 

 

8. Rondvraag 

Er is een discussie over de supermarkten in Ter Borch. Voor zo ver de wijkvereniging weet, wil 

de gemeente Tynaarlo daar twee supermarkten ontwikkelen (een luxe en een budget). Er zijn 

echter discussies binnen de gemeente Tynaarlo. Daarnaast kunnen ook de plannen van de 

gemeente Groningen invloed hebben (bijvoorbeeld de bouw van een supermarkt op de plek 

van de huidige noodopvang). Het bestuur neemt hierover geen stelling in. Er zijn zowel voor- 

als tegenstanders in onze wijk. 

 

Naast CBS de Rietzanger (voorgeen Menso Altingschool) komt een gezondheidscentrum.  

 

Friso Hoexum heeft een vraag over de verbreding van het pad naar de scholen in Ter Borch. 

Dit is geen fatsoenlijk fietspad. Lieuwe meldt dat de Werkgroep verkeersveiligheid rond het 

Borchkwartier wil stimuleren dat kinderen op de fiets gaan, maar helaas is er geen veilig 

fietspad naar het Borchkwartier. Daarnaast zal er ook minder parkeergelegenheid bij de 

scholen zijn door de bouw van semipermanente klaslokalen op het parkeerterrein en het 

gezondheidscentrum aan het parkeerterrein. 

 

In het begin van de Lepelaar (komende vanaf de Paterswoldseweg) staat vaak een busje 

geparkeerd en dit zorgt ervoor dat deze weg minder overzichtelijk is. Tevens steken op dit 

punt voetgangers de weg over. Geopperd wordt dat het eerste stuk parkeervrij wordt.  

Wim Borghols meldt dat 15 jaar geleden hierover ook is gediscussieerd en daarom zijn er extra 

parkeerplaatsen aangelegd langs de Paterswoldseweg (deze worden nu met name gebruikt 

voor politie/flitsers). 

Daarnaast wordt gevraagd om het doortrekken van het wandelpad langs de Piccardthofplas 

naar de Paterswoldseweg. Dit kan een verbetering geven voor voetgangers. Dit zal worden 

meegenomen in het overleg met de gemeente. 

 



Sportende jongeren, zoals basketballers, moeten elders sporten, want in onze wijk zijn er 

weinig voorzieningen voor pubers. Er zijn op meer plaatsen in Groningen voorzieningen, maar 

niet in onze wijk of in Ter Borch. Wim Borghols meldt dat onze wijk wellicht te klein is, maar 

mogelijk met Ter Borch wel groot genoeg. Helaas werken de gemeenten maar zelden samen….  

 

Bij de Aalscholver is een met een heg afgesloten speelplaatsje met een huisje/glijbaan. Deze 

plek blijkt een hangplek voor jeugd, er worden ’s avonds veel ‘verkeerde’ sigaretten gerookt. 

Er spelen bijna nooit kleine kinderen, alleen ’s avonds is er hangjeugd. Het wordt helaas ook 

zelden schoongemaakt door de gemeente omdat het niet wordt gezien (verscholen achter 

bosjes). Naschrift: de heg is inmiddels gesnoeid tot 1,2 m hoogte, zodat het speelplaatsje 

meer in het zicht ligt. 

 

Er wordt een wens geuit voor een extra afvalbak voor hondenpoep. Wim Bussemaker ligt toe 

dat de gemeente geen extra bak voor hondenpoep wil plaatsen (te kostbaar). Het plaatsen van 

een dringend nodige afvalbak bij de Paterswoldseweg duurde destijds 3 jaar. 

 

Met betrekking tot PV-panelen zijn er twee initiatieven.  

1. (Collectief) inkopen voor op dak van eigen woning (initiatief bewonersvereniging TerBorch) 

2. Een bewoner van Ter Borch heeft het initiatief gestart om collectief op de schuur van  

Natuurmonumenten (Madijk 1) PV-panelen te plaatsen. Dit initiatief staat los van de 

bewonersvereniging Ter Borch.  

Uit onze wijk is hiervoor relatief veel belangstelling vanwege de ongunstige oriëntatie van 

de daken.  

 

 

9. Lezing door Paul Kukler, wijkagent voor Groningen Zuid. 

Paul Kukler is wijkagent in Groningen Zuid en is uitgenodigd. Hij bleek ook nieuwsgierig te zijn 

over wat er in de wijk speelt. Hij laat een informatiefilmpje zien over wat de politie doet 

(waakzaam en dienstbaar). 

 

Paul gaat in op de problemen met jeugdgroepen. Jeugdgroepen kiezen vaak zelf een hangplek, 

veelal met een overkapping en nabij een supermarkt voor de energieblikjes.  

Belangrijke informatie is hoe oud ze zijn, hoe groot de groep is en wat voor overlast er is. 

Extreme dingen zijn bij hem niet bekend. Er is een meldpunt overlast, maar ze kunnen er ook 

zelf heen gaan en het gesprek met de groep aangaan. 

Wim Borghols vraagt hoe pubers het beste kunnen worden benaderd/aangesproken. Het 

aanspreken kan soms leiden tot agressie. Helaas zijn er geen tips; je moet het gewoon doen 

(met de juiste toon). 

 

Inbraken zijn er weinig in onze wijk. Het is een veilige wijk en de meeste woningen hebben 

een alarminstallatie. Een beveiligingsbedrijf wilde langsgaan, maar er viel weinig te halen. 

Alarm wordt wel te weinig aangezet! In de wijk zijn wel veel duurdere auto’s en er worden wel 

eens airbags uit die auto’s gestolen. 

 

Woningovervallen komen weinig voor (3 à 4 jaar geleden voor het laatst). Hij raadt aan uit te 

kijken voor babbeltrucs. Een ketting op de deur is dan heel preventief. 

 

Uit de vergadering wordt gemeld dat in de bocht van de Paterswoldseweg nabij de ingang van 

de Hoornse Plas al meerdere keren een lantaarnpaal omver is gereden. Wijkagent Paul meldt 



dat naar de bocht is gekeken (het is geen scheve bocht). Het heeft vaak te maken met het 

onveilige rijgedrag van de bestuurder. 

 

Tegenwoordig wordt voor de veiligheid van de wijken steeds vaker Whatsapp groepen ingezet. 

In de Veenweg hebben ze een groep. De bewoners letten op en bij twijfel sturen ze een app 

naar elkaar. Eén van de bewoners heeft contact met de politie (bijvoorbeeld ik heb een auto 

zien staan met dat kenteken….). Ook in Piccardthof Noord is een dergelijke groep. 

 

Een ander initiatief is Burgernet. Burgernet is een telefonisch netwerk waarbij deelnemers van 

de politie een bericht krijgen indien in hun buurt een belangrijke en urgente zaak is. 

Aanmelden kan via internet. 

 

Er is weinig nieuws over de noodopvang. COA heeft zelf een beveiligingsdienst binnen het pand 

en deze maken periodiek een ronde om het pand. Op enkele incidenten na is het rustig.  

 

Samenvattend meldt Paul dat wij wonen in een prima en rustige wijk! 

 

Wim Bussemaker meldt dat meer licht ook preventief is tegen inbraak. Verder is de laksheid 

van de bewoner een risico. Hij is met een deskundige door de wijk geweest en je kon vaak zo 

doorlopen naar de achtertuin van  de woningen. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering om 22:30 uur.  

 

 

Een nieuwjaarsborrel volgt op de vergadering. 


