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Veel activiteiten in de wijk

Van de voorzitter
Gluren bij de buren
We zijn onlangs op verschillende manieren opgeroepen
om te gluren bij de buren, en
liefst iets meer dan dat.
Zo was er de prachtige folder
van de kunstwerkgroep met
het leuke idee om eens te gaan
kijken wat je creatieve buurtgenoten allemaal kunnen. Of
zelf iets laten zien. Want er is
talent in de wijk, zoals we ook
van de buurtfeesten weten.
Veel buurtgenoten willen
graag hun medebewoners
beter leren kennen. En het is
waar. Als je geen kinderen of
honden hebt en als je niet van
fietsen of wandelen houdt, als
je niet op
schoolplei- ‘Tijd om de
nen van
horizon te vergangbare
breden? Ik
scholen of
supermark- denk het wel!’
ten komt,
kun je in onze wijk een vrij
anoniem bestaan leiden. Iedereen is er uiteraard vrij in daar
voor te kiezen. Ze zijn bekend, de huizen waarvan menigeen zich afvraagt of er
iemand woont en zo ja, wanneer dan. Een huis aan de
Kuifeend staat al lange tijd
bekend als ‘het spookhuis’.
Persoonlijk vind ik het leuker
om wel contact te hebben met
de buurt en ik hoop van harte

dat de Gluren bij de buren
avond van 24 mei en het
buurtfeest weer een succes
worden.
Maar er zijn inmiddels ook
veel nieuwe buren om ons
heen. Aan de Ter Borchlaan en
andere delen van de wijk Ter
Borch zijn honderden nieuwe
mensen komen wonen, voor
een deel zelfs uit onze wijk
afkomstig. Wat doen die mensen daar? Zijn ze anders, en
hebben ze bijvoorbeeld mooiere huizen dan wij? Wat krijgen
ze aan voorzieningen waar wij
ook gebruik van willen maken,
zoals de school en andere onderdelen van het buurthuisachtige gebouw met medische
praktijken? En dan is er de
Bruilweering, waar we geregeld over lezen in de krant.
Wat gebeurt daar allemaal? En
tenslotte zijn er plannen voor
nieuwbouw bij de Hoornse
plas.
Tijd om de horizon te verbreden? Ik denk het wel. Onlangs
zijn we als wijkorganisatie
uitgenodigd mee te denken
over de voorzieningen in en
om de wijk: Kunnen de velden
en gebouwen bij het sportcomplex Corpus Den Hoorn en de
oude ALO meer voor ons betekenen? Willen we nieuwe
winkels of horeca bij de nieuwe Boerhaaveschool en het
nieuwe Martiniziekenhuis? En
wat vinden we van
woningen bij de
Hoornse plas?
Misschien kunnen
we het hierover op
24 mei of op het
buurtfeest ook
even hebben.
Henny van der
Windt
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Verslag algemene ledenvergadering
Door Ingrid Bousema
2007 was een goed jaar
Er is veel gebeurd in 2007. Er
was weer een wijkfeest georganiseerd. Mede door het
mooie weer en de vele vrijwilligers was het een groot succes. In 2007 waren er veel
activiteiten op het gebied van
verkeer. Er heeft overleg
plaatsgevonden met het wijkbeheer van de gemeente onder
andere over het groenbeheer.
De speelvoorzieningen worden
aangepast, er wordt onder andere een basketbal plek gerealiseerd en het voetbalveld is op

een andere plek gekomen.
Opvallend was de commotie
over de dag waarop we Sint
Maarten wordt gevierd in de
wijk en de bijbehorende discussie op het forum.
De vereniging is nog steeds
financieel gezond. Het ledental
is vrij stabiel op 222 leden.
2007 wordt positief afgesloten.
Er zijn twee begrotingen voor
2008, een bescheiden begroting zonder subsidie van de
gemeente en een uitgebreidere
begroting die geldt als we subsidie krijgen van de gemeente.
De verwachting is wel dat wij
de subsidie gaan ontvangen.

Actieve groepen in de wijk
Naaste de Aalscholvergroep die
actief is met het Multifunctionele gebouw (zie elders in deze
krant) is er ook een kunstwerkgroep: zes mensen denken na
hoe we kunst in het straatbeeld
kunnen krijgen. In 2007 is de
huisstijl voor de wijk ontwikkeld. Als wijk hebben we nu
een beeldmerk. De kunstwerkgroep heeft vele ideeën:
• Vier windrichtingen symboliseren met keien die voor de
bouw uit de grond zijn gehaald (zie foto).

• bij de invalswegen van de
wijk kleine beelden van vogels te plaatsen, met hopelijk
input van de bewoners over
de vormgeving van deze
vogels.
• gluren bij de buren op 24
mei. Buurtbewoners maken
kennis met een hobby of
passie van buren. Een soort
atelierroute door de wijk in
groepjes van 4.
• Een openluchttheater op het
water tijdens het feest.
• Een plek om het logo in
bloembollen te planten.
Vervolg op pagina 2
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• Lichtgevende bollen tijdens
het feest op het water.
Plannen vereniging voor 2008
In 2008 wordt er weer een feest
georganiseerd. We zijn nog op
zoek naar nieuwe leden voor de
feestcommissie, waaronder een
voorzitter. Verder zal er ook in
2008 aandacht zijn voor verkeer, met name voor de hoge
snelheid in en om de wijk. Binnenkort worden er snelheidsmetingen gedaan op de Paterswoldseweg. Ook in 2008 aandacht voor groen in de wijk,
onder andere door het opnieuw
onder de aandacht brengen van
grasdaken. Verder wordt de
speelplaats aangepast en kijken
we of we een natuurspeelplaats
kunnen realiseren aan de rand
van de wijk.
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Stoere boswachters in Kaap Hoorn
Tijdens de algemene ledevergadering in Kaap Hoorn gaven
Bart Zwiers en Jakob, beiden
boswachter bij Natuurmonumenten een toelichting op hun
plannen.
Natuurmonumenten vraagt van
de bewoners om een wakend
oog op de Piccardthofplas te
houden. Er is een natuurvisie
ontwikkeld tot 2025 die is afgestemd met derden, onder
andere met de leden uit de
wijk. De plas ligt in een stedelijke omgeving, natuur in de
stad, dit veroorzaakt knelpunten en bedreigingen.

natuur, oa met de Eelder- en
Peizermaden
• natuurbeleving vergroten
• natuur en recreatie in balans
brengen
Er zijn plannen voor een natuurkijkplaats, maar het geld

(90.000 Euro) is nog niet allemaal binnen. De plannen zijn
nog algemeen, maar vermoedelijk wordt het in de stijl van de
schermen langs de plas. Als het
geld er is dan wordt in overleg
met de wijk de uiteindelijke
plek bepaald.

Natuurmonumenten wil graag:
• behouden wat er nu is, spontane natuurontwikkeling
• meer ondiep water creëren
• verbindingen maken tussen
de verschillende stukken

Verkeersperikelen
De verkeerscommissie is de
afgelopen maanden druk bezig geweest om een oplossing te vinden voor de toename van het verkeer in de wijk
en het té hard rijden. Vooral
de bewoners aan de “lange”
Lepelaar en de Kuifeend hebben het afgelopen jaar een
toename van het verkeer bij
hun in de straat ervaren.
Naast het bouwverkeer voor
de nieuwe woonwijk Ter
Borch maken ook de nieuwe
bewoners aan “het groene

lint” langs de westzijde van
de Ter Borchlaan, Piccardthof-noord en de Bruilwering
gebruik van de sluiproute
door de Piccardthof. Vorig
jaar zijn in verband hiermee
al enkele borden geplaatst om
in ieder geval het bouwverkeer te weren.
Ondertussen heeft de verkeerscommissie gesprekken
gevoerd met 3VO en de gemeente. Hieruit is gebleken
dat er geen uitvoerbare alternatieven zijn om de Lepelaar/

Kuifeend anders in te richten
waardoor het probleem kan
worden verholpen.
In januari heeft de commissie
een enquête gehouden onder
bewoners van de “lange” Lepelaar, Kuifeend en Aalscholver, om de mening te toetsen
of het een optie is om de
Kuifeend ter hoogte van de
Ter Borchlaan af te sluiten
voor autoverkeer. Het voorstel wordt door 73% van de
respondenten gesteund. De
commissie heeft bij de gemeenteraad een verzoek ingediend om de Kuifeend te sluiten voor doorgaand autoverkeer.
Naast de verkeersproblematiek zoals hierboven beschreven heeft de commissie de
gemeenteraad ook geïnformeerd over de gevaarlijke
verkeerssituatie op de Ter
Borchlaan. Deze straat is een
veel gebruikte route voor
scholieren, woon-werk verkeer maar ook als recreatieve/

Reacties: info@piccardthofplas.nl

sportieve route. Het gedrag
van de automobilist is hier
niet op afgestemd. Tot nu toe
zijn alleen twee reeën de dupe van de hoge snelheid van
automobilisten.
In de toekomst is het de bedoeling om de Ter Borchlaan
in te richten als 30 km zone.
Bij de gemeenteraad is het
verzoek ingediend om hiermee niet te wachten maar dit
zo snel mogelijk uit te voeren.
De verkeerscommissie hoopt
op een snelle en positieve
reactie van de gemeenteraad.

Fietspad langs de A7
De gemeente gaat het fietspad
langs de A7 tussen Vos en
Bruilwering verbeteren. Dit
voorjaar wordt het pad over de
gehele lengte drie meter breed.
Het eerste deel van het pad, ter
hoogte van de wegwerkzaamheden aan de A7, is vorig jaar
reeds verbreed.
Uitgave van de bewonersvereniging Piccardthofplas

3

NIEUWSBRIEF

Column

Duurt het nog lang?
Hoorzitting multifunctioneel gebouw op 27 maart 2008
Door Ingrid Bousema

Vanaf 2004, en volgens sommigen zelfs vanaf 2003, zijn
meerdere mensen in de wijk in
de weer tegen de plannen voor
een multifunctioneel gebouw
aan de Aalscholver. Dat is al
een hele lange tijd.
Op 27 maart 2008 waren zowel het bestuur van de bewonersvereniging als de omwonenden in de Aalscholver uitgenodigd voor een hoorzitting
bij de gemeente Groningen.
Het draait allemaal om het wel
of niet verlenen van een
bouwvergunning. Een vergunning voor een gebouw van
drie etages (een laag meer dan
in het oorspronkelijke bestemmingsplan) met vele functies.
Door de vele functies verwachten zowel de omwonenden als het bestuur dat het
verkeer in de wijk zal toenemen. Ook denken wij dat er te
weinig parkeerplaatsen op het
terrein zijn gepland waardoor
er elders in de wijk auto’s
geparkeerd zullen worden.
Na de uitspraak van de Raad
van State van 26 september
2007 was de gemeente weer
aan zet. Zij moest de situatie
opnieuw bekijken en een beslissen of de bouwvergunning
wel of niet zou worden verleend. En de betrokkenen zouden worden gehoord. Dat was
dus op 27 maart jl. Een boeiende en serieuze bijeenkomst

Gluren bij de Buren
Door de kunstwerkgroep

Op 24 mei aanstaande tussen
20:00 en 23:00 uur zal er een
Gluren bij de Buren wandeling
georganiseerd worden.
Het programma bestaat uit een
gezamenlijke kick-off met
welkomstdrankje om 20:00
uur. Na de uitleg over de opzet
van de avond gaan er vier
groepen gluurders afzonderlijk
op weg naar elk hun eerste
Reacties: info@piccardthofplas.nl

waar zowel de gemeente, de
bewoners alsook de ontwikkelaar met zijn advocaat aanwezig waren.
De bewoners lieten met mooie
plaatjes van Google Earth zien
hoe de situatie was: een smalle
straat met veel modder en
gras, zonder stoep, waar je
niet echt nog extra auto’s kunt
parkeren. Het gebouw staat
gepland tussen drie speeltuinen! Pal aan een druk fietspad
waar al onze nieuwe buren
van plan Ter Borch langs komen op weg naar school en
werk. Het gebouw in zijn huidige opzet moet er niet komen.
De bewonersvereniging heeft
gesproken over de leefbaarheid: rust, ruimte en groen
bepalen het huidige aangezicht
van de wijk. Dat moet vooral
zo blijven. Er kan dus geen
sprake zijn van het opofferen
van openbare ruimte om de
parkeerproblemen op te lossen
die het gevolg zijn van de
komst van dit grote gebouw
met al zijn functies. Onze wijk
is een kindveilige wijk. De
wijk wordt gekenmerkt door
grotere ruimten waar kinderen
en jeugd kunnen spelen. De
spelende kinderen zullen last
hebben van het extra
‘wijkvreemde’ verkeer dat we
verwachten en de vele geparkeerde auto’s. De hulpdiensten
zullen door de extra geparkeerde auto’s met moeite door
de straten kunnen rijden. Een
gluuradres. Na een half uur te
hebben gegluurd gaan de groepen elk weer op weg naar het
volgende adres. In totaal zullen vier adressen bezocht worden. Elke keer een groep per
adres. Aan het einde van de
avond is er nog een ervaringuitwisseling met drankje. Tijdens de avond worden er fotos genomen. Hiervan zal een
boekje gemaakt worden die
gepubliceerd gaat worden op
onze website.
U kunt zich nog steeds opge-

brandweerauto moet dan ‘al
slalommend’ naar zijn bestemming rijden. Wij vinden de
ontsluiting van het gebouw
ongelukkig en vinden dat alle
auto’s op het eigen terrein van
het gebouw moeten parkeren.
Maar voor de 64 parkeerplaatsen die nodig zijn is toch echt
geen plek op de kavel.
De commissie had maar één
conclusie: we kunnen geen
advies geven, er zijn te veel
nieuwe stukken over tafel
gegaan. En er moet nog te veel
worden uitgezocht. Er is geen
termijn genoemd, er is tijd
nodig om tot overeenstemming te komen over het aantal
benodigde parkeerplaatsen.
Dan moeten er nieuwe tekeningen komen van het parkeerterrein. Zijn er onvoldoende parkeerplaatsen op het terrein dan volgt een onderzoek
naar parkeren in openbare
ruimte. Dan pas kan kunnen
alle belangen worden afgewogen en kan er worden beslist
over de bouwvergunning. Zonodig komt er nog een extra
hoorzitting.
Duurt het nog lang? Ja, ik
denk dat het nog vrij lang
duurt. En misschien komt het
gebouw er in de voorgestelde
omvang wel nooit. En wat er
dan wel komt? De tijd zal het
leren.

ven om uw talenten aan wijkbewoners te laten zien via het
emailadres glurenbijdeburen@home.nl.
Vermeld dan uw naam en
adres en of u zich als adres of
als gluurder wilt opgeven. U
krijgt dan snel een reactie met
een bevestiging.
Wij hopen dat we er een zeer
inspirerende avond van kunnen maken, waarbij het talent
in onze wijk (eindelijk) zichtbaar wordt.

Een blik in de
bijkeuken
In het kader van de voorjaarschoonmaak was ik vorige
maand in onze bijkeuken bij
de plank aanbeland met
‘jarenlang houdbaar overschot van de wekelijkse
boodschappen’: tien blikken
bruine bonen, drie blikken
soep, acht pakken macaroni en
vijf potten appelmoes. Systematisch één dag per week een
recept gegoogled met bruine
bonen en één dag per week
macaroni op het menu gezet.
De soep en de appelmoes zijn
geopend en genuttigd waar het
enigszins culinair verantwoord was.
Vandaag pak ik het laatste
blik bonen. Tevreden kijk ik
naar de
‘Soep en appelzee van
moes genuttigd
opgeruimdheid
waar het enigsdie is ontzins culinair
staan. Als
verantwoord
de bonen
was’
in de pan
zitten, heb ik even tijd om de
brievenbus te legen.
Zit er uitgerekend vandaag de
Risicowijzer van de gemeente
in, met daarin opgesomd allerlei mogelijke rampen die
ook mij in de Piccardthof kunnen treffen. Zoals het advies
om voor minstens drie dagen
lang houdbaar eten in huis te
hebben…
Korrie Hoekstra
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De gemeente, Hanzevast Parkmanagement en de Bedrijvenvereniging Corpus den Hoorn
hebben op 6 maart een symposium georganiseerd met als
doel een visie te ontwikkelen
voor het bedrijvenpark voor de
komende 10 jaar. Het bedrijvenpark, dat loopt vanaf het
Noord-Willemskanaal
(Samenwerkingsverband
Noord Nederland) tot aan de
voormalige ALO en tot aan de
Piccardthofplas
(Frieslandbank) heeft een revitalisering nodig omdat enkele
panden sterk verouderd zijn.
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Een aantal gebouwen is niet
meer in gebruik als bedrijfspand maar staat leeg of wordt
gebruikt door anti-kraak wachten. Met het aanleggen van de
Paterswoldseweg (voorheen
Van Swietenlaan) naar onze
wijk (en verder) is ook een
bijzonder beeld ontstaat omdat
enkele panden hun achterzijde
aan deze weg hebben. De
kunst is nu om het totale beeld
in positieve zin te wijzigen.
Voor de leegstaande panden
moet een goede invulling komen.

sium was al een enquête gehouden waarbij onder andere
onderzoek is gedaan naar de
beleving om als medewerker
op een dergelijk park te werken. Zowel vanuit de enquête
als tijdens het symposium
bleek dat er behoefte bestaat
aan ontspanningsmogelijkheden. Ook blijkt er behoefte te
zijn aan een lokatie waar een
lunch kan worden gebruikt,
een lunchroom waar je altijd
naar binnen kunt lopen dit in
tegenstelling tot Doppler of
Kaap Hoorn. Vanuit de medewerkers is een duidelijke wens
naar voren gekomen voor fitness.
Conclusie na het symposium
is dat de gezamenlijke eigenaren hun voortuinen opnieuw in
willen richten. De bedrijvenvereniging is zich meer bewust geworden van contacten
met bewonersverenigingen. In
de toekomst wil zij dan ook af
en toe een gezamenlijke borrel
organiseren. Misschien kan de
bewonersvereniging ook profiteren van een door de bedrijveneigenaren zo gewenste
lunchroom of een fitnesscentrum.

Ontsluiting
Ter Borch
Voor de bouw van de nieuwe
woonwijk, is een noodweg
aangelegd naar de Ter
Borchlaan. Deze noodweg had
vooral een functie voordat de
weg rond de wijk (de Borchsingel) klaar was. De wijk is
nu goed ontsloten en woonrijp
ingericht. Vorige week is
noodaansluiting daarom verwijderd. Wel blijft er een mogelijkheid bestaan voor fietsers
en voetgangers om ter hoogte
van de Aalscholver de nieuwe
wijk in te gaan.

Voorafgaande aan het sympoOok dit jaar zal het wijkfeest
georganiseerd worden. Het
thema zal binnenkort bekend
worden gemaakt, maar zal in
ieder geval interactief zijn.

Zaterdag 6 september
Wijkfeest 2008 Piccardthofplas
Bezoek daarom ook eens de
spot op Hyves: piccardthofplas.hyves.nl en word lid door
de geheime vraag juist te beantwoorden!
Zoals het nu staat zullen de
bekende vaste onderdelen van
het feest ook dit jaar niet ontbreken, denk aan:

•
•
•
•
•
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Gebouw Ankerplaats
Het eerste gebouw dat je tegen
komt vanaf onze wijk is
“Ankerplaats”. Hierin zal het
Openbaar Ministerie zich vestigen. De reden dat er ogenschijnlijk nog veel verbouwd
moet worden is dat destijds
alleen de buitenkant van het
gebouw afgemaakt is; de gehele binnenkant is nooit eerder
afgemaakt!

Voor een goede organisatie
zoeken we nog naarstig naar
uitbreiding van de feestcommissie. Het is een leuke activiteit die je als bewoners van de
Piccardthofplas dichterbij elkaar brengt. Er is een draaiboek van vorige feesten, dus
het hoeft niet (al) teveel tijd te
kosten.

Het straatvoetbal
de 4-mijl
talentenjacht
luchtkussen
schminken
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