Hele prettige feestdagen en een goed 2007!

Nummer 4, 7e jaargang

Uitnodiging
Nieuwjaarsborrel
(tevens ALV)
Op donderdag 18 januari 2007 zal weer de
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de
bewonersvereniging Piccardthofplas gehouden
worden. Ook dit keer in combinatie met een
nieuwjaarsborrel voor alle leden. De locatie is
de Stadjershal, Laan Corpus Den Hoorn 98.
Aanvangtijd is 20:00 uur.

De agenda:
19:45

Zaal open

20:00 1. Opening
2. Notulen vergadering 14
februari 2006
3. Algemeen- en ﬁnancieel
jaarverslag
4. Beleidsplan 2007
5. Verslag commissies en
actieve groepen
6. Vaststelling bestuur
7. W.v.t.t.k.
21:00 8. Thema water (gastspreker)
21:30 9. Borrel
De notulen van 14 februari 2006 kunt u lezen op
onze website www.piccardthofplas.nl. De notulen
en het ﬁnancieel jaarverslag zijn ook op aanvraag
verkrijgbaar via de secretaris. Het algemeen
jaarverslag kunt u lezen in deze nieuwsbrief.

Reacties: info@piccardthofplas.nl

december 2006

www.piccardthofplas.nl

Algemeen jaarverslag 2006
E VERENIGING
ERKEER
Er zijn dit jaar vier
Nog steeds bestaat er zorg
nieuwsbrieven
over de verkeersdruk die ontstaat
verschenen. Vanaf
na aanleg van de wijk Ter Borch.
de zomer is de nieuwsbrief in
Te vrezen valt dat de Ter Borcheen grotere oplage verschelaan drukker wordt en onveiliger.
nen zodat alle bewoners van
De Paterswoldeseweg zal ook
de wijk geïnformeerd blijven
drukker worden en mogelijk nog
over wat er speelt in de wijk en
gevaarlijker. Gelukkig is dit jaar
de omgeving. Er is een goed
een deel van het plan uitgevoerd
bezochte website, waarop
om deze problemen van deze
bewoners oproepen doen, met
weg aan te pakken. Het is voorelkaar in dislopig gelukt om
cussie gaan
het wegvallen
De Verkeerscommissie is helaas
en reageren
van het ﬁetspad
ter ziele gegaan, maar een doorstart
op stellinbij de A7 te
behoort tot de mogelijkheden
gen over de
compenseren.
wijk. Actieve commissies waren de
OORZIENINGEN
verkeerswerkgroep en de
De speelvoorzieningen
feestcommissie.
De verkeerscommissie is helaas
ter ziele gegaan.
Hierbij roepen wij
betrokken bewoners op om actief
te worden in de
verkeerscommissie en een bijdrage
te leveren aan de
verkeersveiligheid.
De feestcommisie
organiseerde weer
een zeer geslaagd
feest. Goede samenwerking is er
met de actiegroep
Multifunctioneel
gebouw. Ook is er
een kunstgroep opgericht en
moeten nu ook op de wat oudere
waren er activiteiten rond het
jeugd worden afgestemd. we hebzogenaamde waterzijdig inreben er op aangedrongen dat de
gelen, waar circa 70 mensen
kuilen voor de doelpalen op het
speelveldje worden opgehoogd.
aan meededen. Een natuurWaarschijnlijk komen er in de wijk
groep is niet van de grond
Ter Borch nieuwe voorzieningen
gekomen. Contacten zijn onvlak bij onze wijk. Zeker zal er bij
derhouden met bewonersverde Boerhaavelaan een nieuw mulenigingen van aangrenzende
tifunctioneel centrum komen.
buurten. Met Vereniging Natuurmonumenten is wederom
NDERHOUD EN KWAeen excursie georganiseerd.
LITEIT WONINGEN
Met de gemeente Groningen is
Na metingen is vastgesteld dat de
geregeld contact. De verenigeluidsoverlast bij projectwoninging heeft bezwaar gemaakt
gen binnen de norm valt. Het inititegen de plannen voor een
atief voor gezamenlijk onderhoud
multifunctioneelgebouw aan de
is afgerond.
Aalscholver.
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Beleidsplan 2007

Piccardthofplas NIEUWSBRIEF
is een uitgave van het bestuur van de
bewonersvereniging Piccardthofplas
en verschijnt vier keer per jaar.

heeft beslist dat de gemeente Groningen
alsnog de bouwvergunning moet verlenen
aan de ontwikkelaar. (Zie laatste nieuwskader hieronder.)

BESTUUR

4.

Door gezamenlijke activiteiten wordt
geprobeerd contacten tussen wijkbewoners te stimuleren. Hiertoe behoort in
principe de organisatie van een zomeractiviteit, met ontspanning, sport en spel.
Actieve groepen zullen waar mogelijk
ondersteund worden, eventueel ook
geldelijk. Een goede kandidaat hiervoor
lijkt de in het afgelopen jaar opgerichte
kunstgroep.

Henny van der Windt voorzitter
h.j.van.der.windt@biol.rug.nl
Frank Fokkema secretaris
frank.fokkema@home.nl
050 526 33 39
Leonard Jelsma penningmeester
l.jelsma@vcd.nl
Josien de Looze
jdelooze@tiscali.nl
Ingrid Bousema
ingridbousema@home.nl

5.

Kwaliteit woningen/tuinen. Geprobeerd zal worden problemen met
vocht in de tuinen aan te pakken.

Wim Bussemaker
w.r.bussemaker@hccnet.nl

JGiamcons equam, core

WEBSITE
Gert Vermeer
info@piccardthofplas.nl

NIEUWSBRIEF
Frank Fokkema redactie / lay-out
frank.fokkema@home.nl
Korrie Hoekstra interviews
mail@tekstduik.nl
Verschijnt rond februari, mei,
september en december
Kopij naar: info@piccardthofplas.nl
Oplage: 245 exemplaren
LID WORDEN &
ADRESWIJZIGINGEN
Iedereen die een projectwoning of
vrije kavel heeft gekocht in de wijk
‘Buitengoed Piccardthof’ is van
harte welkom als lid. De contributie
bedraagt € 14,- per jaar .
U kunt zich aanmelden als lid door
een e-mail te sturen met uw adresgegevens naar de secretaris en het
contributiegeld over te maken op
Postbank rekeningnummer 5235257
ten name van de bewonersvereniging
Piccardthofplas.
© 2006
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Verenigingsnieuws
Behoefte aan nieuwe
bestuursleden
We zijn op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Wilt u uw
kennis over en participatie
in de wijk vergroten, wordt
bestuurslid.

Contributie betalen
Binnenkort ontvangt u de acceptgiro in de brievenbus.

Reacties: info@piccardthofplas.nl

Verkiesbare bestuursleden
Vereniging Piccardthofplas
en hun functies
Zoals elk jaar dienen de bestuursleden hun
functies verkiesbaar te maken. Wij doen dit
tijdens de ALV van 18 januari a.s.
Twee bestuursleden zullen tijdens de ALV
gaan aftreden. Dit zijn Frank Fokkema en
Josien de Looze.
Wij zijn daarom naarstig op zoek naar
nieuwe bestuursleden. U kunt tijdens de
ALV kenbaar maken als u geinteresseerd

bent om deel uit te maken van het bestuur
of via info@piccardthofplas.nl.
De verkiesbare bestuursleden zijn:
Henny van der Windt:
voorzitter
Ingrid Bousema:
kandidaat secretaris
Leonard Jelsma:
penningmeester
Wim Bussemaker
algemeen bestuurslid
Wim Borghols:
algemeen bestuurslid.
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