Notulen Algemene Ledenvergadering bewonersvereniging Piccardthofplas

Datum
Opkomst

23 januari 2017
19 leden (incl. bestuur)

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

Locatie
Notulen

Familiehotel Paterswolde
Erik Swinkels

Lieuwe van der Werff (pm)
Wil Kol
Wim Hut

Afwezig van het bestuur:
1. Opening vergadering
De voorzitter opent om 20:07 de 17e ALV, na eerst gewacht te hebben op late binnenkomers.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Notulen vergadering 2 februari 2016
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist.
3. Algemeen jaarverslag 2016
De voorzitter verwijst naar het verslag in de nieuwsbrief. De volgende punten worden
uitgelicht:
 Het ‘hotste’ onderwerp is de supermarkt in de nabijgelegen wijk Ter Borch. Uit contacten
met onze leden weten wij dat er in onze wijk zowel tegen- als voorstanders van een
supermarkt zijn. Daarom hebben wij al in een vroeg stadium besloten om in deze geen
standpunt in te nemen. We hebben ook een brief naar de gemeente Tynaarlo gestuurd,
maar de informatievoorziening gaat mondjesmaat.
 Nieuwe website. Deze is nog in ontwikkeling en wordt dus steeds verder uitgebreid. Alle
oude nieuwsbrieven staan er bijvoorbeeld op.
 Het Noordelijk deel van onze wijk heeft nog geen glasfiber. Ook daar proberen we invloed
op te hebben. Mogelijk kan het tegelijk met het Noordelijk deel van Rietwijk.
 Wij hebben twee jaar geleden besloten bij te dragen aan een bankje van
Natuurmonumenten. Deze is nu geplaatst, maar wij hebben nog geen rekening gehad.
 We zijn aanwezig geweest bij de kick-off om duurzame energie op te wekken bij de
Onlanderij. Onze wijk ligt binnen de postcoderoos en we zouden kunnen deelnemen.
 Invoering Diftar. Dit wordt nog bestudeerd door de gemeente.
 Noodopvang. De meeste mensen in onze wijk hebben nauwelijks gemerkt dat deze in
gebruik was. Een eventueel gebruik voor statushouders is ook voorlopig van de baan. Er
komt in ieder geval geen supermarkt.
 WIJ Corpus Den Hoorn, daar heeft het bestuur contact mee gehad. Petra Mens,
opbouwwerker van WIJ Corpus Den Hoorn, is aanwezig en vertelt het volgende: Het
werkgebied is Corpus den Hoorn, de Hoornse wijken en Piccardthof. Ze hebben vorig jaar
twee stratenacties gehad (Grutto en Lepelaar). Ze zijn ingesteld voor de Jeugdwet, wet
WMO en de Participatiewet. Daarnaast zijn ze er voor het welzijn. Het gaat momenteel
goed (met zowel de jongeren als ouderen in de wijk), maar belangrijk is dat het in de
toekomst goed blijft gaan.
Omdat het in onze wijk goed gaat, gaat het contact in principe via de wijkorganisatie.





De afgelopen stratenactie was ‘saai’. Iedereen woonde wel prettig in de wijk. Omdat er
overdag weinig mensen zijn, zullen ze de volgende keer ’s avonds een ronde maken.
De feestcommissie had vorig jaar geïnformeerd bij de gemeente of ze iets hadden voor de
oudere jeugd. Dit wordt na afloop van de vergadering besproken tussen Friso
(feestcommissie) en Petra (WIJ).
De faciliteiten van De Semelstee (wijkcentrum) kunnen ook door alle bewoners worden
gebruikt voor diverse activiteiten. Er hoeft alleen te worden betaald voor de consumpties.
Wellicht kunnen activiteiten van WIJ ook op onze website worden geplaatst.
Overige projecten zoals de Zuidelijke ringweg, aardbevingen, e.d.: Wim Hut volgt de
ontwikkelingen en strijdt voor erkenning voor schade door aardbevingen. In Buitenhof
organiseren bewoners zich. In de vergadering is er meer interesse voor een verdere
inventarisatie. Er zijn circa 25 schades erkend. Dit wordt opgenomen in de eerstvolgende
nieuwsbrief. Volgens een lid loopt er een onderzoek door Witteveen + Bos.
Er zijn drie festiviteiten geweest: het wijkfeest, de Piccardthofsale en het Paaseieren
zoeken. De opkomst bij het wijkfeest viel tegen, wellicht door veroudering van de wijk.
Geopperd wordt om het eens in de twee jaar te doen, maar wel wat te doen voor de jeugd.
Er wordt ook aan andere (nieuwe) activiteiten gedacht.
Samenwerking met Ter Borch wordt niet vanuit die wijk ondersteund; er is geen enkele
behoefte om met ons iets samen te doen.

4. Financieel jaarverslag en begroting 2017
Lieuwe doet het verslag. Het is gecontroleerd door Annemiek en Francis. De cijfers worden
toegelicht.
De batenkant is stabiel. De kostenkant varieert. Er is slechts 1 nieuwsbrief geweest,
waardoor de kosten lager zijn. Het wijkfeest was wat duurder (wat hogere kosten en
minder inkomsten door lage opkomst). De WA-verzekering is opgezegd omdat de
verzekering voor vrijwilligers van de gemeente Groningen voldoende dekking geeft. Netto
was er een overschot van ± € 2.000. De algemene reserve is gegroeid en er is een
reservering gedaan voor een lustrumwijkfeest. De financiën van de vereniging vormen dus
geen belemmering om activiteiten te ontplooien, maar het ontbreekt vaak aan initiatieven
en enthousiasme om dingen voor bewoners op te zetten.
De ledenontwikkeling is stabiel (7 opzeggingen, 9 nieuwe leden). Circa 50% van de huizen
in de wijk is lid.
De kascommissie geeft een compliment aan de penningmeester dat deze alles goed op
orde. Er wordt decharge verleend. Annemiek houdt ermee op. Frances gaat een nieuw lid
zoeken (na weinig animo uit de vergadering).
5. Vaststelling bestuur
Erik Swinkels wordt hernoemd voor de komende 3 jaar. Het bijwonen van een vergadering
van het bestuur kan op verzoek altijd.
6. Verslag van actieve commissies
a. Commissie geluidsoverlast A7
Wim Hut geeft een toelichting. De commissie heeft als doel de geluidsoverlast van de
A7 te verminderen. Ze hebben in het verleden voor elkaar gekregen dat de snelheid
terugging van 120 naar 100 km/h. Binnenkort gaat de snelheid terug naar 70 km/h in
verband met werkzaamheden. Bij de vernieuwing zal stil asfalt gebruikt worden.
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.
b. Kunstcommissie

Tonia Faber meldt dat de Kunstcommissie nog steeds slapende is.
c. Feestcommissie
Behandeld bij punt 3.
7. Beleidsplan 2017
We gaan verder met de besproken thema’s. Verder zal er extra aandacht zijn aan de
supermarkten.
8. Rondvraag
De trillingssensor van Eelderwolde staat in onze wijk. De data is openbaar. Of deze data in
rechtszaken kan worden gebruikt wordt nagegaan. Er is een verzoek gedaan aan de
gemeente om in verschillende wijken trillingssensoren te plaatsen. De gemeente is in
afwachting.
Er was een plan voor plukbomen in de wijk (locatie Aalscholver). Is ook in het zuidelijk deel
van Corpus den Hoorn. Hinny is bereid mee te denken.
Er is nog geen bestemming voor het braakliggend terrein. De bestemming is nog steeds
gemengde voorzieningen. Vorig jaar is de helft van de begroeiing gerooid. Wij willen graag
met de gemeente praten over invulling van deze kavel.
9. Gesprek met de wijkwethouder, Ton Schroor
De wijkwethouder komt iets vertellen wat hij doet voor Groningen Zuid en onze wijk.
Vragen vanuit de wijk zijn verzameld en vooraf aan Ton Schoor gestuurd; de noodzakelijke
reactie van de gemeente is veelal inhoudelijk (valt onder een andere inhoudelijk
wethouder). Een reactie volgt per schrift.
Hij is sinds 2010 wethouder Financiën (balans bijna 1 miljard), onderwijs, zorg en welzijn
(bijvoorbeeld WIJ teams) en publieke dienstverlening. Wijkwethouder is hij voor Groningen
Zuid. Hij woont in Corpus Den Hoorn en dus kent hij het gebied. Er wonen circa 55.000
mensen en het bedrijventerrein Zuid valt ook onder zijn gebied.
Een wijkwethouder heeft een wijkteam. Eric Mooij is de teamleider. Er zijn 8 mensen met
tal van disciplines en samen kijken ze welke vragen op hun pad komen (pioniers). Ze
hebben ook budget. Bewoners kunnen zelf initiatief nemen tot ontwikkelingen in de wijk.
Belangrijk is dat het initiatief kan rekenen op draagvlak in de wijk: is er weerstand voor het
initiatief of wordt het enthousiast ontvangen en zijn wijkbewoners bereid te helpen. Een
voorbeeld van een project met fruitbomen is in de Hoornse wijken geïnitieerd door een
aantal straten (Hippocrateslaan). Het gebiedsteam heeft de bomen bekostigd en kennis
verzameld. Er is al een oogstfeest geweest. Dat project is tot stand gekomen door het
houden van een brede enquête in de wijk. De enquête heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat
de locatie is gewijzigd. De mensen hebben zelf gespit en ze verzorgen de bomen zelf,
ondersteund door een cursus. Het project levert dus weinig zorg voor de gemeente want de
mensen doen het zelf. Participatie, draagvlak, plek, commitment is nodig. De gemeente wil
graag meedenken.
Er zijn ook grotere projecten gedaan. Een voorbeeld is Coenderspark (Helpman). Daar
waren veel mensen tegen ontwikkelingen en daarom gebeurde er nooit wat. Een aantal
mensen wilden het park beschikbaar maken voor de wijk. Hier is een plan uitgekomen waar
een meerderheid voor was, maar ook een flink aantal mensen tegen waren. De
wijkwethouder heeft bemiddeld, maar dit heeft niet tot resultaat geleid. Wel is het plan
aangepast aan de tegenstanders en dat plan is succesvol voorgelegd aan de
gemeenteraad.
Een ander voorbeeld is de Van Lenneplaan. Met bewoners en ondernemers is er een nieuw
verkeersplan met nieuwe inrichting gemaakt en het project wordt dit jaar uitgevoerd.

Woensdag wordt ook een project ingebracht bij de gemeenteraad, namelijk het plan De
Wandeling in stadspark. Dit plan is ontwikkeld zonder subsidie. Op het oude
basketbalveldje achter de kinderboerderij willen ze drie yurds (Mongoolse tenten) plaatsen
om daar gratis eten te maken (uit eigen tuin en met bijna-over-de-datum artikelen uit de
supermarkt) en dit uit te serveren. Eten en drinken is gratis en het project is
zelfvoorzienend (zelf schoonmaken).
Deze voorbeelden geven de diversiteit weer van de werkzaamheden van de wijkwethouder
en zijn team. Voor een goed plan is altijd geld. De mensen moeten worden geactiveerd en
met elkaar meedenken over wat de wijk beter maakt.
Vragen en ideeën.
Vraag: Wij zijn een wijk met weinig problemen. Er zijn wel ouder wordende mensen, maar
geen gemeenschappelijke ruimte om elkaar te ontmoeten. De cohesie is het probleem.
De wijkwethouder is het hier deels mee eens, maar ook deels niet. Het is oude politiek om
even iets in de wijk te doen en er dan van uit te gaan dat ze weer tevreden zijn. Het is wel
goed om het te laten horen en dan heeft het wijkteam wat te bieden. Hij komt graag nog
eens een keer langs voor projecten waarbij de wijk zelf zijn projecten presenteert.
Interessant is de cohesie. Als we niet investeren in elkaar, gaan de mensen als ze slechter
worden een beroep doen op de overheid. De vraag is hoe we met elkaar wat voor elkaar
kunnen doen. Het re-uitvinden van het dorpse gevoel in de stad. Het doel is om met
eenvoudige projecten de cohesie te verbeteren.
Vraag: Hoe ziet de gemeente Piccardthof. Ziet de gemeente ons als een aparte deel waar
de rijkere jongere kan wonen.
De wijkwethouder vindt dat iedere wijk zijn uitdagingen heeft. Het begint met gesprekken
en met elkaar erover na te denken. Het is niet de bedoeling om zo maar ergens geld uit te
geven, het moet van onderaf komen (vanuit de mensen). Cofinanciering met onze
bewonersvereniging kan de gemeentelijke besluitvorming voor realisatie gemakkelijker
maken (b.v. Jan Evenhuis dammetje).
De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zal ook veel impact hebben.
Ouderen moeten zelf het initiatief gaan nemen. Wellicht een idee voor de ALV van volgend
jaar…. Iemand van het WIJ team kan dit doen. Eenzaamheid kan ook een punt zijn in onze
wijk.
Lieuwe van der Werff: De respons van enquêtes zijn veelal laag. Handiger is om langs de
deur te gaan om te inventariseren wat de behoeftes zijn. Daarmee ontvang je meer en
gevarieerde informatie en komen de wensen naar voren.
De wijkwethouder erkent dat dit lastiger is omdat er geen centrale plek is in de wijk (is
deze wijk ook te klein voor). Eric Mooij geeft aan dat er wel veel accommodaties
beschikbaar zijn zoals WIJ-team in het Menno Luther huis, de Semmelstee, de Convience,
de Immanuelkerk.
Een ontmoetingsplek kan op tal van manieren. Ook met weinig middelen. Bijvoorbeeld ook
een band met AOC Terra waarbij de gemeente Groningen 10.000 studenturen ter
beschikking hebben (timmeren, park onderhoud, e.d.).
Voorgesteld om later een vervolgavond te organiseren waarbij meer diepgang wordt
verkregen.
Vraag: Het water om de Piccardthof staat veel stil en een beetje dood. Kan het ook wat
stromend. De wijkwethouder gaat dit na.

Vraag Supermarkt Ter Borch: Formeel heeft de gemeente geen invloed op Ter Borch, maar
het is wel mogelijk om de bestuurders aanspreken. Er is wel gekeken naar de supermarkt
en de gemeente Groningen heeft geen overwegend bezwaar. Aandachtspunt is wel het
Overwinningsplein: een supermarkt te dichtbij kan de aantrekkelijkheid van de winkels aan
dit plein doen afnemen.
Indien zal blijken dat de nieuwe supermarkt tot onevenredige overlast kan gaan leiden in
de wijk, zal er ook contact zijn. Ooit heeft de gemeente Groningen de bouw van een
supermarkt tegengehouden op een terrein op 50 meter afstand van het huidige voorstel (in
de gemeente Groningen) tussen de rotonde en de appartementen aan de Grutto.
Vraag: Waar kunnen we de genoemde ontwikkelingen volgen, zoals bijvoorbeeld het
kappen van de bomen aan de Aletta Jacobsstraat (kastanje ziekte). De wijkwethouder
geeft aan dat er een eigen website is voor gebiedsteam Zuid. De link zal worden
doorgestuurd. Heel actief is ook het platform de Wijert; daar is veel enthousiasme en veel
draagvlak.
De voorzitter vult aan dat er een app ‘omgevingsalert’ is waarin dit soort zaken worden
gemeld.
Vraag: Het interprovinciaal fietspad wordt niet gestrooid. Dit zal worden nagekeken.
Vraag: Er is geen openbare plek voor bladeren (bladerbak). Eric Mooij meldt dat deze op
afroep bestelbaar zijn (om te voorkomen dat er bouwafval in komt). Deze staat er dan een
weekend.
Vraag: Er wordt een accommodatie gemist om in de wijk te tennissen. Eric Mooij geeft aan
dat hiervoor Sportknooppunt Corpus beschikbaar is (maar dat wordt niet door iedereen
gezien als onze wijk).
De voorzitter stelt voor dat het bestuur ideeën en initiatieven gaat verzamelen. Hij bedankt
de wijkwethouder voor zijn komst.

10.Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering om 22:30 uur.
Een nieuwjaarsborrel volgt op de vergadering.

