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B&W bezoekt 8 mei Piccardthof
Na actieve druk op gemeenteraadsleden, een
zeer vasthoudend lid
van de Verkeerscommissie en een welwillende
ambtenaar heeft het college van B&W besloten
een zogenaamd huiskamerbezoek aan onze
wijk af te leggen en wel
op donderdag 8 mei a.s.
Van B&W zullen dhr.
Schuiling en dhr.
Smink aanwezig zijn.
Hoewel de verkeersproblematiek (Van Swietenlaan, Lepelaar en de
Snip) de directe aanleiding is, zullen aan meer
onderwerpen aandacht
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worden besteed. De onderwerpen die aan bod
komen zijn:
1. Verkeersproblematiek
2. Communicatie met de
gemeente
3. Bedrijfsverzamelgebouw Aalscholver
4. De speelvoorzieningen
5. Het waterbeheer in de
wijk.
Er zullen ongeveer 14
buurtbewoners deelnemen aan het gesprek.
Hierin zijn bewoners van
de 1e en 2e fase, zowel
projectbouw als vrije kavels, vertegenwoordigd.
Niet alle zaken die leven

in de wijk kunnen aan
bod komen, bijvoorbeeld het parkeren of
kwesties uit de noordelijke regionen, domweg
omdat niet alles mogelijk
is in een gesprek van
anderhalf uur. De verkeers- en communicatieperikelen staan centraal.
Heeft u nog opmerkingen over genoemde onderwerpen die van belang kunnen zijn in het
gesprek met B&W, dan
kunt u dat doorgeven
aan de voorzitter, Henny
van der Windt. (Zie de
Colofon op pagina 2
voor contactgegevens.)
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Wordt lid van onze
vereniging!
Nog niet iedereen in de wijk
is lid van de Bewonersvereniging Piccardthofplas. Om
het werk van de vereniging
financieel mogelijk te maken en om ons sterk te kunnen maken naar bijvoorbeeld de gemeente Groningen, project- en bouwmaatschappij, is het belangrijk
dat de vereniging veel leden heeft. Wie lid is krijgt
ook de Nieuwsbrief thuisbezorgd. Voor deze keer hebben alle bewoners de
Nieuwsbrief ontvangen.
Hoe u lid kunt worden staat
in de Colofon (zie pag. 2).

Verkeersactie 30
kilometer

Nieuwe website gelanceerd
Zoals u wellicht al had ondervonden is het hebben
van twee websites (fase 1
en fase 2) voor onze vereniging niet ideaal. Al enige
tijd zijn deze websites zelfs
uit de lucht vanwege technische oorzaken. Ondertussen is er nagedacht om een
gemeenschappelijke website op te zetten die de gehele wijk kan bedienen. Omdat het opnieuw opzetten
tijd en energie kost zal dit

in een gefaseerde vorm
gaan gebeuren. Het accent
van de nieuwe website zal
liggen op het geven van
actuele informatie over onze vereniging (o.a. de verschillende wijkcommissies)
en onze regio (b.v. de nieuwe wijk Ter Borch). Het forum zal uitgebouwd worden, er zal gereageerd kunnen worden op stellingen,
een colomn wordt in het
leven geroepen, een vraag/

aanbod rubriek, een abonnementfunctie, als er wijzigingen zijn kun je dit via
email te weten komen, etc.
Daarnaast willen we een
ieder oproepen te komen
met eventuele wensen en
ideeën om de website uit te
bouwen tot een informatief
en actueel medium. Op dit
moment is al veel nieuws te
lezen. Het adres van de
nieuwe website is:
www.piccardthofplas.nl

Afgelopen weken zijn er
twee activiteiten rond de 30
km zone geweest. Er zijn
snelheidsmetingen verricht
(met onthutsende resultaten: 97-100 % van de
auto’s rijdt te hard, waarvan
de helft boven de 50
km/uur). Daarnaast was er
een verkeersbordschilderactie waarvan de resultaten
te zien zijn in de wijk.
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Overige berichten
Succesvolle Algemene Ledenvergadering
De jaarlijks Algemene Leden Vergadering (voor het eerst in de Stadjershal) was in verschillende opzichten een succes. De opkomst was goed en er was een levendige discussie over het werk van de verschillende actieve commissies in en rond de vereniging. Enkele highlights:
Vereniging: De formele verenigingsstukken over 2002 en 2003 (zoals de jaarverslagen, de begroting, het voorstel bestuurssamenstelling en het beleidsplan) zijn goedgekeurd. Bij de begroting van de vereniging werd medegedeeld dat de contributie volgend
jaar waarschijnlijk omlaag gaat. N.a.v. de notulen kwam het vanuit de vorige ALV gesuggereerde fietsbruggetje tussen Snip en Ter Borchlaan ter sprake. De gemeente ziet hiervan af vanwege de kosten (50.000 Euro).
Verkeerscommissie: Is uitgebreid en zal zich samen met de verkeersveiligheidsorganisatie 3VO sterk blijven maken voor een veilige wijk. Enkele aanwezige Gruttobewoners vroegen nadrukkelijk aandacht voor de parkeergelegenheid. Op enkele andere
plaatsen in de wijk, met name bij de Groenesteyn woningen, is dit probleem ook nog niet
opgelost.
Bouwcommissie: Daar de woningbouw bijna voltooid is, lijdt de bouwcommissie een
slapend bestaan, al wordt waar nodig enige nazorg verricht. Met name het keurmerk veilig wonen en enkele hardnekkige of recent gebleken bouwkwesties vragen de aandacht.
Genoemd zijn problemen met vocht en geluidsoverlast. Wie dat herkent of andere problemen heeft kan contact opnemen met de Bouwcommissie.
Speeltuincommissie: Is tevreden wat nu bereikt is, maar wil graag nog wat aanpassingen. Er is ontevredenheid over de huidige staat van de speelvelden. Vanuit de
ALV is gesuggereerd meer druk op de gemeente uit te gaan oefenen, ook wat betreft de
toegankelijkheid vanuit de Snip en de veiligheid rondom het speelterrein.
´Ruimte maken´: Nieuwe bewonersgroep die onder dit motto wil stimuleren dat bewoners meer van elkaars kennis en kundes gebruik maken. Ze heeft op de ALV een enquete gehouden over de interesses en wensen van de aanwezige bewoners.
Ter Borch: Enkele ambtenaren uit Tynaarlo hebben, samen met vertegenwoordigers
van Bureau BugelHajema, uitleg gegeven over het plan Ter Borch. Deze nieuwe stadswijk met 1250 woningen zal grenzen aan onze wijk. Er komt geen doorgaande route door
onze wijk. Wel komen er mogelijk vlak bij onze wijk gelegen medische voorzieningen,
een school, kinderopvang en wellicht winkels. De start van de bouw is onzeker. Als de
gevraagde milieueffecten-rapportage er komt of juridische acties volgen, dan kan het nog
twee jaren duren. Zo niet dan gaat in 2004 de eerste spade de grond in.

Bouw fase 3 gestart
Zoals velen al zullen hebben gemerkt is Wilma onlangs gestart met de bouw van de 24
projectwoningen in de derde fase. Begin mei gaat naar verwachting de eerste paal de
grond in. Over het einde van de bouw doen we maar geen mededelingen.

Colofon
UITGAVE
Deze Nieuwsbrief is bestemd voor alle leden van de Bewonersvereniging Piccardthofplas.
HET BESTUUR
Voorzitter
Henny van der Windt (h.j.van.der.windt@biol.rug.nl)
Secretaris
Stefan ten Cate (s.ten.cate@12move.nl)
Lepelaar 33, telefoon 050 3600579
Penningmeester / Ledenadministratie
Jose Keuss (jose@keuss.nl)
Leden
Frank Fokkema (frank.fokkema@home.nl)
Anita Havinga (a.havinga@prvgron.nl)
Oscar Kuipers (o.p.kuipers@biol.rug.nl)
Josien de Looze (josien.de.looze@xs4all.nl)
Gert Vermeer (g.s.vermeer@zonnet.nl)
BOUWCOMMISSIE
Gert Vermeer (g.s.vermeer@zonnet.nl)
VERKEERSCOMMISSIE
Henny van der Windt (h.j.van.der.windt@biol.rug.nl)
Yvonne Bos (bos.dejong@`wanadoo.nl)
SPEELTUINCOMMISSIE
Fronique Oosterhof (froosterhof@hetnet.nl)
BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW AALSCHOLVER
Louise Hooghoudt (louisehl@keyaccess.nl)
FEESTCOMMISSIE
Stefan ten Cate (s.ten.cate@12move.nl)
NIEUWSBRIEF
Frank Fokkema en Anita Havinga,
Verschijnt ongeveer vier keer per jaar
WEBSITE (www.piccardthofplas.nl)

Bedrijfsverzamelgebouw Aalscholver
Een projectontwikkelaar heeft een plan ingediend voor een bedrijfsverzamelgebouw aan
de Aalscholver. Het gebouw geeft ruimte aan maar liefst acht functies (kinderdagverblijf,
apotheek, restaurant, vier medische functies en een woonhuis). Het betreft de driehoekige kavel (ca. 3000 m2) tussen (het water bij) de Snip, de Ter Borchlaan en de Aalscholver. Een aantal bewoners zijn inmiddels geruime tijd in overleg met de gemeente en projectontwikkelaar om dit enorme gebouw terug te brengen naar een kleinschalige voorziening zoals deze ook eerder in de communicatie naar de bewoners is aangegeven. Helaas heeft dat tot nu toe nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het spreekt voor
zich dat het huidige plan voor vele bewoners een ontoelaatbaar hoge verkeers- en parkeer-druk zal geven. Wordt vervolgd.

Feestcommissie zomer 2003
Het voornemen is om tijdens de aankomende zomer weer enkele feestelijke wijkactiviteiten te organiseren. Welke sport- en spelactiviteiten, muziek, culinaire uitspattingen en
wat dan ook, waar en op welke schaal er zullen komen, staat nog open. Voor de organisatie wordt nog gezocht naar enthousiaste leden die de feestcommissie meer gestalte
kunnen geven. Aanmelden kan bij de Feestcommissie (zie de Colofon).

Herman Pannen (h.a.pannen@r.c.rug.nl )
Gert Vermeer (g.s.vermeer@zonnet.nl)
Frank Fokkema (frank.fokkema@home.nl)
REACTIES
Voor al uw vragen, op– en/of aanmerkingen kunt u terecht
bij de Secretaris van de vereniging.
OPLAGE
450 exemplaren (speciale editie voor alle bewoners)
LID WORDEN
Iedereen die een projectwoning of vrije kavel heeft gekocht
in de wijk 'Buitengoed Piccardthof' is van harte welkom als
lid. De contributie bedraagt 14 Euro en wordt per kalenderjaar geïnd. U kunt zich aanmelden als lid door een Email te sturen met uw adresgegevens naar de Penningmeester en het bovenstaande bedrag over te maken op
rekeningnummer 87.36.57.012 ten name van J. Keuss in
Groningen.
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