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ALV in teken van 
Martiniziekenhuis 

Paviljoen Kaap Hoorn 
binnenkort open 
Aan het Hoornsemeer zal vlak bij het 
jachthaventje binnenkort Paviljoen Kaap 
Hoorn de poorten openen. In dit lang 
verwachte cafe-restaurant zijn twee za-
len beschikbaar die ook voor feesten of 
partijen kunnen worden besproken. Vol-
gens eigenaar Bram Everards zal het 
een kindvriendelijk paviljoen worden. Hij 
nodigt de bewoners van onze wijk van 
harte uit vanaf ongeveer maart een kijkje 
te komen nemen. 

Openbaar vervoerleed 
De nieuwe dienstregeling van Arriva 
heeft enkele gevolgen voor onze wijk. 
Hoewel de frequentie nagenoeg gelijk 
blijft, veranderen de aankomst- en ver-
trektijden van bus 52 enkele minuten. 
Voor sommigen ingrijpender is de ver-
minderde dienstverlening van de zoge-
naamde stadstaxi. Deze stopt (na telefo-
nische reservering) op enkele (met bus-
halte aangegeven) punten in de Piccard-
thof en de Bruilweering. Deze stadstaxi 
brengt passagiers vanaf januari 2005 
volgens een uursdienst naar of van de 
bushalte bij het Martiniziekenhuis (was 
halfuursdienst) en rijdt niet meer in de 
avond- en ochtenduren tussen het NS-
Hoofdstation en de Piccardthof. Verder 
hebben we te horen gekregen dat de 
aanleg van een overkapte bushalte aan 
de v.m. Van Swietenlaan (bij de brugge-
tjes) weer enige tijd is uitgesteld.  

Contributie 2004/2005 
Wij verzoeken u de contributie voor 2005 
en eventueel 2004 over te maken op 
Postbanknummer 5235257. De contribu-
tie bedraagt €14,- per jaar. Hiermee 
voorkomt u de kosten van een accept-
giro.  

Vorig jaar was de Van Swietenlaan het meest besproken onderwerp als het 
ging om verkeersveiligheid rond de wijk. Inmiddels kunnen we de discussie 
vervolgen, maar dan over de Paterswoldseweg, zoals de weg nu heet. 

Overzicht activiteiten     
vereniging in 2004 

Uitslag Kerstprijsvraag 
2004 

Beleidsplan 2005             
bewonersvereniging 
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De jaarlijkse ALV wordt gehou-
den op 10 maart a.s. in het ge-
bouw van de ALO, het Corpus-
huys genoemd, aan de Van Swie-
tenlaan 1 in Groningen. De aan-
vangsttijd is 20:00 uur. 
Een belangrijk punt op de avond is de 
nieuwbouw van het Martiniziekenhuis: 
hoe is de planning, welke voorzieningen 
komen er en welke consequenties kan dit 
hebben voor het verkeer. De vergadering 
is toegankelijk voor alle leden. Aanmel-
den als lid kan ook op de avond zelf.               

Het beleidsplan voor 2005 ziet er als 
volgt uit.  

Het bestuur van de bewonersvereniging 
Piccardthofplas wil de activiteiten van 
2004 in 2005 voortzetten. Daarbij zullen 
de volgende zaken prioriteit hebben:   

1. Verkeersveiligheid. De geplande 
verkeersstromen vanuit de nieuwe wijk  

Ter Borch zullen veel aandacht blijven 
vragen. Ook de handhaving van de ver-
schillende maximumsnelheden is een 
blijvend punt van zorg, binnen de wijk. 

2. Groene karakter wijk. Geprobeerd zal 
worden een natuur- en milieuvriendelijk 
wijkbeheer te stimuleren, bijvoorbeeld 
door contacten met vereniging Natuurmo-
numenten die de ecologische zones 
beheert.  

3. Voorzieningen. Kritisch zullen de 
ontwikkelingen in de eigen wijk 
(multifunctioneel gebouw), Ter Borch, en 
bij het ziekenhuis gevolgd worden.  
4. Sociale cohesie en zelforganisatie 
wijk. Door gezamenlijke activiteiten zal 
geprobeerd worden contacten tussen 
wijkbewoners te stimuleren. Wederom zal 
geprobeerd worden een wat grotere 
zomerse activiteit te organiseren, waarbij 
sport en spel centraal staan. Actieve 
groepen zullen waar mogelijk onder- 

steund worden, eventueel ook geldelijk. 
De vereniging moet ook een stevigere 
sociale en financiele basis krijgen. Daar-
toe is een betere organisatie van de 
contributie-inning noodzakelijk. 

5.  Kwaliteit woningen. Geprobeerd zal 
worden problemen met vocht, geluid en 
veiligheidskeurmerk krachtiger aan te 
pakken. Daarnaast is het de bedoeling 
een begin te maken met gemeenschap-
pelijk onderhoud van de woningen in de 
wijk. 
 
Verkiesbare bestuursleden Vereniging 
Piccardthofplas en hun functies/
belangstellingssferen. 
 
Ingrid Bousema,  verkeerswerkgroep; 
Frank Fokkema, secretaris/nieuwsbrief; 
Leonard Jelsma, penningmeester;    
Josien de Looze, onderhoudscommissie; 
Hans van der Molen, algemeen;                           
Gert Vermeer, website/bouwcommmissie;                                            
Henny  J. van der Windt, voorzitter/
verkeerswerkgroep. 

Mutatie Bewonersvereniging de Pic-
cardthofplas. 

Penningmeester 2004 a.i. Anita Havinga; 
kandidaat penningmeester Leonard Jels-
ma. 

10 maart a.s. Algemene Leden Vergadering in het Corpushuys 

19:45 Zaal open 

20:00 1. Opening  

 2. Notulen vorige vergadering 

 6. Beleidsplan 2005 

 7. Vaststelling bestuur 

 8. Nieuwe initiatieven  

 3. Algemeen en financieel  

 jaarverslag 

20:30 4. Martiniziekenhuis 

21:15 Korte pauze 

21:30 5. Verslag commissies en  

 actieve groepen 

22:30 10. Sluiting  

 in de wijk 

 9. W.V.T.T.K. 

Agenda ALV         Agenda ALV         
10 maart 200510 maart 2005  
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Piccardthofplas          
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Deze uitgave is bestemd voor alle leden van de  
bewonersvereniging Piccardthofplas. 

BESTUUR  

Voorzitter  

Henny van der Windt (h.j.van.der.windt@biol.rug.nl) 

Secretaris / ledenadministratie 

Frank Fokkema (frank.fokkema@home.nl) 

Penningmeester  

Leonard Jelsma (l.jelsma@vcd.nl) 

Overige leden  

Anita Havinga (a.havinga@provinciegroningen.nl) 

Josien de Looze (josien.de.looze@xs4all.nl) 

Gert Vermeer (gert.vermeer@zonnet.nl) 

Ingrid Bousema (ingridbousema@home.nl ) 

Hans van der Molen (jath.vander.molen@hccnet.nl) 

KASCOMMISSIE 

Vincent Brouwer (v.a.brouwer@12move.nl) 

Reint Ostendorf (ostendorf@kvi.nl) 

Ferdinand Foppes (foppes.jf@tkpensioen.nl) 

BOUWCOMMISSIE 

Gert Vermeer (gert.vermeer@zonnet.nl) 

VERKEERSCOMMISSIE  

Ingrid Bousema (ingridbousema@home.nl ) 

SPEELCOMMISSIE 

Marjolein van Offenbeek 
(m.a.g.van.offenbeek@bdk.rug.nl) 

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW  AALSCHOLVER 

Louise Hooghoudt (louisehl@keyaccess.nl) 

WEBSITE (www.piccardthofplas.nl) 

Gert Vermeer (info@piccardthofplas.nl) 

NIEUWSBRIEF 

Redactie: Frank Fokkema (frank.fokkema@home.nl) 

Interviews: Korrie Hoekstra (mail@tekstduik.nl) 

Kopij naar info@piccardthofplas.nl 

Verschijnt vier keer per jaar (februari, mei, september, 
december) 

Druk: Gasunie Repro 

OPLAGE  

240 exemplaren; € 0,70 per exemplaar. 

REACTIES  

Al  uw vragen, op– en/of aanmerkingen kunt u mailen 
naar info@piccardthofplas.nl.                                     

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 
bovenstaande bedrag over te maken op Postbank 

rekeningnummer 5235257 ten name van Bewonersver-
eniging Piccardthofplas.  

Laatste bericht      
Multifunctioneel           
gebouw (MFG) 

Van alle bezwaren die tegen het MFG 
zijn ingebracht (parkeren, verkeer, 
vorm) is er een misschien gehono-
reerd. Omdat de precieze invulling 
van het MFG niet duidelijk is, is de 
parkeerbehoefte dat evenmin. Wat 
dat betekent voor het oordeel over de 
aanvaardbaarheid van het gebouw is 
op dit moment onbekend. 

Kort nieuws 

Traditioneel wordt voor de jaarlijkse ALV 
van de vereniging Piccardthofplas een 
overzicht van activiteiten geschreven. De 
werkzaamheden van het verenigingsbe-
stuur en haar commissies komen aan de 
orde en kwesties die voor de nieuwe wijk 
van belang zijn. Voor details en meer 
nieuws wordt verwezen naar onze websi-
te www.piccardthofplas.nl of een van de 
door de vereniging uitgebrachte nieuws-
brieven.  

Opbouw vereniging  

De vereniging is duidelijk in een stabilisa-
tiefase gekomen. Er zijn dit jaar vier 
nieuwsbrieven verschenen die verluch-
tigd worden middels interviews met wijk-
genoten. Ook dit jaar waren diverse com-
missies actief. De bouw- en speeltuin-
commissie leiden een slapend bestaan. 
De verkeerswerkgroep en feestcommis-
sie zijn zeer actief. Nieuw is een werk-
groep die zich wilt inzetten voor kunst in 
het straatbeeld van de wijk en een onder-
houdscommissie, die onderzoekt welke 
vormen van collectief onderhoud van de 
huizen mogelijk zijn. Nog steeds wordt 
goed samengewerkt met actieve groepen 
naast de vereniging: de actiegroep Multi-
functioneel gebouw en de groep ‘Ruimte 
maken’. Voor de communicatie tussen 
bestuur en leden is de  website nog 
steeds van groot belang. Deze is grondig 
vernieuwd, veel gebruikersvriendelijker 
en mooier geworden. De website is  uit-
gebreid met onder meer een bedrijven-
gids. 
Externe contacten  

Contacten zijn onderhouden met 
Wilma/Amstelland (via een formeel over-
leg), de wijkraad Hoornse wijken (via een 
formele vertegenwoordiging), bewoners-
verenigingen van aangrenzende buurten, 
vereniging Natuurmonumenten en de 
gemeente Groningen. Veel aandacht is 
geschonken aan het verzilveren van de 
afspraken die gemaakt zijn met het colle-
ge van B&W gedurende het bezoek dat 
zij in 2003 aan de wijk brachten. Met de 
gemeentelijke instanties stadsdeelcoordi-
natie en het buurtbeheer is verscheidene 
malen overleg geweest over speel- 

voorzieningen, rommel, verkeer en het 
afronden van de inrichting van de wijk. 
De vereniging heeft bezwaar gemaakt 
tegen de plannen van een multifunctio-
neel gebouw vanwege parkeer– en ver-
keeroverlast en tegen een deel van de 
plannen van woonwijk Ter Borch. 

Verkeersproblematiek 

Nog steeds bestaat er enige zorg over de 
verkeersdruk die zal ontstaan na de aan 
te leggen nieuwe wijk Ter Borch. In het 
definitieve bestemmingsplan voor deze 
wijk is er geen doorgaansroute door de 
wijk (tussen Ter Borchlaan en Van Swie-
tenlaan, nu Paterswoldseweg geheten). 
Toch blijft allertheid noodzakelijk. De 
Paterswoldseweg zal veel drukker wor-
den.  

De ophogingen op de kruisingen in Snip 
en Lepelaar zijn definitief aangebracht. 
Het effect op het verkeersgedrag van de 
automobilisten is redelijk te noemen. 
Geconstateerd is dat er op de Ter Borch 
laan ook veel te hard wordt gereden: 
enkele ongelukken waren het gevolg. 

De verkeerssituatie op de Paterswoldse-
weg blijft zorgelijk. Er wordt te hard gere-
den, het is druk en het is onveilig, met 
name bij de ‘uitgangen’ uit de wijk en de 
verschillende oversteekplaatsen. De 
gemeente heeft in overleg met de betrok-
ken wijkorganisaties een heel aardig plan 
ontwikkeld maar geldgebrek staat uitvoe-
ring in de weg. 

Indien er een multifunctioneel gebouw 
komt bij de Aalscholver zal dit zonder 
aanvullende maatregelen tot een vergro-
ting van de parkeerdruk in de omgeving 
van het gebouw en een toename van het 
autoverkeer in de hele wijk leiden. 

Speelvoorzieningen/inrichting wijk 

De speelvoorziengen zijn ‘af’, zij het niet 
geheel volgens de wensen van de buurt. 
Ook zijn de bestrating en beplanting in de 
meeste delen van de wijk gereed. De 
langverwachte bruggetjes tussen fase 1 
en 2 liggen er nu. Wel moeten nog de 
paden van en naar de bruggetjes verder 
afgewerkt worden met grind.  

Winkels/scholen/kinderopvang/overige 
voorzieningen  

Binnen de vereniging wordt verschillend 
gedacht over de wenselijkheid van meer 
scholen, kinderopvangcentra, winkels, 
horeca en medische voorzieningen in en 
om de wijk. Het bestuur is van mening 
dat enige uitbreiding mogelijk is. De ont-
wikkelingen op dit punt zijn onzeker te 
noemen. Wellicht komen er in de wijk Ter 
Borch en bij het nieuwe ziekenhuis nieu-
we voorzieningen. Vrijwel zeker zal er bij 
de Boerhaavelaan een nieuw multifuncti-
oneel centrum komen. 

Buurtfeest en andere cultuur  

Gelukkig is er dit jaar weer een zeer 
geslaagd buurtfeest geweest. Een ver-
volg kan niet uitblijven, maar dan moeten 
er wel nieuwe vrijwilligers opstaan om 
deel te nemen aan de organisatie van 
een feest. Ook zijn er ideeën om het ene 
jaar een sportdag te organiseren en het 
jaar daarop een feestdag. Ook wordt 
getracht  meer culturele activiteiten te 
organiseren. 

Bouw en kwaliteit projectwoningen  

De bouw van de projectwoningen is gro-
tendeels gereed. Van fase 1 en 2 zijn 
echter nog steeds niet alle opleverings-
punten afgehandeld. Ook de nazorg bij 
onderhoud laat soms te wensen over. 
Aanhoudende klachten zijn er over onder 
meer vochtigheid en geluidsoverlast. Het 
toegezegde keurmerk veilig wonen is ook 
nog steeds niet toegekend, al zijn of 
worden de verplichte lichtpunten nu ein-
delijk aangelegd. Met de alarminstallatie 
zijn soms ook weer problemen. In overleg 
met Wilma/Amstelland wordt gezocht 
naar oplossingen. 

Onderhoud door eigenaren 

Er is een initiatief gestart om schilderwerk 
gezamenlijk te laten verrichten, in princi-
pe is dit initiatief gericht op de gehele wijk 
en alle type woningen. Er zijn offertes 
opgevraagd en deze worden beoordeeld. 
Er wordt een keuze gemaakt voor de 
meest interessante offerte. De prijs is 
afhankelijk van het aantal deelnemers.  

1.   snip  23 

2.   lepelaar 62 

3.   aalscholver 10 

4.   roerdomp 9 

5.   grutto 15 

6.   lepelaar 21 

De vereniging Piccardthofplas in 2004De vereniging Piccardthofplas in 2004  

De bewoners die in aanmerking komen voor een bios-
coopbon krijgen deze in de brievenbus aangeboden. 

Veel plezier ermee! 

Colofon 


