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Komt allen!

Hondenpoep enzo.

Algemene Ledenvergadering op 24 januari bij Kaap Hoorn
Aanvang 20:00 uur - Na afloop borrel - Spreker van Natuurmonumenten

Natuurlijk werd op een bestuursvergadering het onderwerp ‘Hoornse Plas en loslopende honden besproken’.
Iedereen heeft er wel een mening over. Een hondenbezitter
heeft waarschijnlijk een andere mening dan een hardloper
of wandelaar.
In onze wijk wonen ook veel
hondenbezitters en hardlopers.
Ik behoor tot de laatste categorie. Als ik de berichten in
de media mag geloven moet ik
dus wel last hebben van honden en -poep.
Bijna elk week-end loop ik
wel een rondje Paterswoldsemeer. Een prachtige route. Nu
zou je denken dat ik
‘Meestal
dus regelaangelijnd’
matig last
heb van
loslopende honden die het op
mijn kuiten hebben voorzien.
Zeker na de nodige media
aandacht ben ik extra alert.
Mijn prachtige looproute is
volgens de krant gevaarlijk.
Het toeval wil dat ik waarschijnlijk veel vroeger hardloop dan de baasjes hun hond
uitlaten want ik zie maar
zelden honden bij het Hoornse
meer.
Als ik honden wil zien kan ik
beter vanuit de kamer naar
buiten kijken. Dan zie ik wel
trotse baasjes met hun viervoeter. Die baasjes hebben in
de meeste gevallen hun hond
aangelijnd en laten hem keurig in de slootwal poepen.
Mijn indruk is dat we in onze
wijk geen last hebben van
hondenpoep.
Voor ik dit stukje ging schrijven heb ik wel eerst even ex-

Reacties: info@piccardthofplas.nl

Het jaar 2007 en de bewonersvereniging
De Bewonersvereniging heeft
een goed jaar achter de rug. Er
is een enthousiaste groep actieve leden en er verschenen
drie fraaie nieuwsbrieven.
Ook de website is druk
bezocht en gebruikt. Vooral de discussie over de
vraag op welke dag St
Maarten gevierd moest
worden leverde veel discussie op.
De verkeerscommissie
maakte een doorstart en de
feestcommissie organiseerde weer een prachtige dag
vol sport, spel en plezier.
Daarnaast nam de kunstgroep initiatieven waarvan
het nieuwe wijklogo het
meest zichtbaar was. Ook
de actiegroep rond het Multifunctionele Gebouw was heel
actief en bracht de zaak voor
de Raad van State. Gevolg is
dat de besluitvorming weer
opnieuw begint.
Contacten met de gemeente
hebben bijgedragen tot de
aanpak van de overlast bij de
Hoornse plas, geleid tot verbodsborden voor bouwverkeer
tra opgelet en geen hondenpoep gezien behalve dan net
op de stoep bij het hoekhuis.
Misschien van een hond met
hoge nood die net de slootwal
niet kon bereiken. Honden
hebben ook wel eens last van
buikloop en de griep ging
rond. Wie weet…….
Geky in ‘t Hout

en het initiatief opgeleverd tot
aanpak van de speelvoorzieningen. De vereniging heeft
eind 2007 bij de gemeente een

voor de huidige hoge snelheden
op de Paterswoldse weg, de
Lepelaar, de Kuifeend en de
Ter Borchlaan als de verwachte
verkeers- en parkeerdruk bij een eventueel
Multifunctioneel Gebouw. Samen met andere betrokkenen is
gepleit voor veiliger
fietsroutes nabij het
Martini ziekenhuis.
De aandacht voor het
groene karakter van de
wijk kreeg vorm door
nauwe contacten met
de gemeente en Natuurmonumenten over de
inrichting van de plas
en het groenbeheer.

subsidie aangevraagd die beschikbaar is voor bewonersorganisaties.
Met het waterschap is afgesproken het waterbeheer in de
wijk meer af te stemmen op
onze wensen.
Traditiegetrouw was er veel
aandacht voor verkeer, zowel

De water- en vochtoverlast in
en rond de woningen bleek niet
in die mate te leven dat de geplande acties van de vereniging
door hoefde te gaan.
Het bestuur van de
bewonersvereniging wenst
alle wijkbewoners een
mooi, rustig, vreedzaam en
inspirerend 2008!

Feestcommissie zoekt nieuwe leden
Na het organiseren van een
aantal succesvolle feesten
heeft de feestcommissie afscheid genomen van de commissieleden Allan Varkevisser,
Edith van den Akker en Judy
Schoonhoven. Daarom is de
feestcommissie op zoek naar
enthousiaste, bevlogen en ge-

zellige buurtgenoten die samen
met ons het feest van 2008 willen organiseren. Voor meer
informatie of om je aan te melden kun je contact zoeken met
Korrie Hoekstra
(khoekstra@hetnet.nl) of
Henny Buitendijk
(hh.buitendijk@hetnet.nl).
Uitgave van de bewonersvereniging Piccardthofplas
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Piccardthofplas N I E U W S B R I E F
is een uitgave van het bestuur
van de bewonersvereniging Piccardthofplas en verschijnt ongeveer vier keer per jaar.

1. Het hard rijdende verkeer
door en rond de wijk blijft
zorgelijk. Met kracht zal
geprobeerd worden de rijsnelheden te beïnvloeden,
bijvoorbeeld door de mogelijkheden van de afsluiting
van de Kuifeend te onderzoeken.
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U kunt zich aanmelden als lid
door een e-mail te sturen met uw
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Extra Openbaar
Vervoer
Vanaf zondag 6 januari 2008
rijdt lijn 5 van Arriva via
de Ketwich Verschuurlaan
naar het nieuwe Martini Ziekenhuis (van Swietenlaan)
en vervolgens via de Paterswoldseweg naar de nieuwe
woonwijk Ter Borch. Er
komt een bushalte op de
Borchsingel en de bus draait
ter hooge van de Hayo
Ripperdalaan.
Reacties: info@piccardthofplas.nl

2. Het groene karakter van
de wijk krijgt mogelijk een
nieuwe dimensie doordat
Groningen hogere ambities
heeft geformuleerd op het
gebied van duurzaamheid.
Geprobeerd zal worden de
wijk hierin een rol te laten
spelen, bijvoorbeeld door het
ondersteunen van het grasdakenproject en de aanleg van
een natuurspeelplaats.
3. Het streven is de ontwikkelingen rond het Multifunctionele gebouw zo te sturen
dat de baten van een eventueel gebouw (meer voorzieningen in de wijk) de lasten
(meer verkeer en parkeerproblemen) zullen overtreffen.
4. Ook dit jaar wil het bestuur een aantal activiteiten
organiseren of stimuleren die
de leefbaarheid en cohesie
bevorderen, zoals feesten en
culturele activiteiten.

5. De vereniging zal nauwe
contacten onderhouden met
overheden en andere organisaties teneinde het beheer en
de inrichting van de wijk te
optimaliseren. Concreet betekent dit vooral veiliger verkeer, betere speelvoorzieningen en een goed groen- en
waterbeheer.
6. De vereniging staat een
open communicatie voor met
haar leden en belangengroeperingen in relatie tot onze
wijk. Zo zal de vereniging de
gemeente en de politie meer
gelegenheid geven informatie via onze website te verstrekken, al zal de vereniging
zelf de regie houden over de
inhoud van de site.

24 januari 20:00
Nieuwjaarsborrel en
algemene ledenvergadering
bewonersvereniging voor
alle leden bij paviljoen
Kaap Hoorn.
Spreker is Bart Zwiers van
Natuurmonumenten. Natuurmonumenten heeft grootse
plannen voor de ontsluiting
van de plas voor recreatie.
Ander belangrijk punt is de
besteding van de financiële
middelen van de vereniging.
Het bestuur wil de leden
tijdens de vergadering een
voorstel ter goedkeuring
voorleggen.

Waarom een aangepaste snelheid belangrijk is
Sommige mensen vragen wel
eens waarom een snelheid
van 50 km per uur in een
woonwijk te hard is. Onderstaande plaatje illustreert het
verschil tussen 30 km per uur
en 50 km per uur: bij 50 km
per uur is de remweg meer
dan tweemaal zo lang!
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