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Het is opvallend lang stil na de laatste rechtzaak. We zouden allang woord. Hij melde dat de eigenaar van de NVP inmiddels overleden 

een uitspraak moeten hebben! was en dat deze vertegenwoordigd werd door een plaatsvervanger, 

Waarom? die snel weer terugverwees naar de advocaat van de NVP.

Ten lange leste is er enkele maanden geleden toch weer een rechts- Na dit betoog zou de bewonersvereniging aan het woord komen, 

zaak gekomen tussen de projectontwikkelaar, de NVP, versus de ge- doch er ontspon zich een discussie naar aanleiding van de vraag van 

meente, waarin de bewoners Aalscholvers en de bewonersvereniging de jurist van de gemeente: NVP, hoever bent u inmiddels en wat wilt u 

Piccardthofplas ook partij waren. nu eigenlijk? 

Uitgerekend de NVP had deze rechtszaak aanhanging gemaakt De rechter stelde vervolgens de vraag wie nu uiteindelijk de partijen 

teneinde een vergoeding wegens gedorven inkomsten veilig te waren die gingen huren, opdat alleen dan getoetst kon worden door 

stellen. Dat bood ons weer een platform om de hele rechtsgang en de rechter of de functies van het gebouw voldeden aan de eisen en 

met name de vorderingen (geen dus) van de NVP aan de orde te stel- de daarbij horende parkeernormen. De  NVP antwoordde dat er mo-

len. menteel geen enkele huurder vastgelegd was. Daarop antwoordde de 

Tijdens  de zitting kregen eerst de bewoners Aalscholver bij monde rechter dat zij derhalve dus niet kon toetsen en rechtspreken en zij 

van Robert Porte, het woord. Daarna kreeg de advocaat van NVP het schorste daarop de zitting voor een onderhoud tussen de gemeente
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Feestcommissie en de NVP, teneinde samen met een const- wegens gedorven inkomsten, mede door de 

ructieve oplossing te komen. Zoniet, dan zou lange procedure. 

de rechter uitspraak doen en deze “zou wel Wat er vervolgens met het terrein gaat ge-

eens in het nadeel van de NVP kunnen uit- beuren ligt in de toekomst verscholen. De 

vallen”. omwonenden Aalscholver en de bewoners-

Na 20 minuten schorsing werd de zitting vereniging Piccardthof zullen dit echter voor 

voortgezet en verklaarden de NVP en ons allen weer zeer kritisch blijven volgen en 

gemeente op korte termijn met elkaar om de daar waar mogelijk zelfs initiatieven aandrag-

tafel te gaan, teneinde de zaak (in den en voor een zinvolle besteding van die 

minne?) te schikken. ruimte.

De bewoners Aalscholver en de bewoners- 

vereniging hebben aangeboden constructief Bertil Droste

mee te denken met een oplossing. Dit werd (portefeuillehouder MFG)

gewaardeerd door beide partijen. We zijn 

echter niet gebeld, doch dat verrast ons niet 

meer.

De rechter schorste daarop de zitting totdat 

er een oplossing aangedragen zou worden 

door de gemeente en de NVP. De verwacht-

ing van de bewoners Aalscholver en de 

bewonersvereniging is dat de NVP het terrein    

zou willen terugverkopen aan de gemeente, 

aangevuld met een schadevergoeding 

In het jaar voor het tienjarig jubileum heeft veel te hard wordt gereden op de route 

de bewonersvereniging Piccardthofplas weer Kuifeend-Lepelaar. Omdat de gemiddelde 

een breed scala aan activiteiten ontwikkeld, snelheid niet ver genoeg boven de wettelijke 

zowel op het gebied van de limiet van 30 km/h ligt en er nog geen 

belangenbehartiging van de bewoners van ernstige ongelukken zijn gebeurd, wil de 

onze wijk als op het gebied van het gemeente echter geen maatregelen nemen. 

samenbrengen van deze bewoners. De bewoners aan de noordkant van onze 

wijk zijn blij dat het niet tot een afsluiting is 

gekomen, voor hen zou afsluiting er toe 

geleid hebben dat ze om moeten rijden.

Verkeer

Qua verkeer in de wijk heeft dit jaar de route 

Kuifeend-Lepelaar de meeste aandacht 

gehad. Om aandacht voor het probleem van De aanpassing van de snelweg A7 ten 

de te hoge snelheid van het autoverkeer te noorden van onze wijk en de bijbehorende 
krijgen was verzocht om de Kuifeend af te geluidsschermen  heeft geleid tot een 
sluiten. Dit verzoek heeft de gemoederen van vergroting van de geluidshinder voor onze 
diverse leden flink bezig gehouden. wijk. Er is een werkgroep van de 
Uiteindelijk is aangetoond dat er regelmatig bewonersvereniging opgericht die zich 

Verslag van het jaar 2009 
en de plannen voor het jaar 2010

De feestcommissie wil alle wijkbewo-
ners een gelukkig en gezond 2010 
wensen. 2010 is een bijzonder jaar voor de 
wijk. 

Even terug in de tijd….
10 jaar geleden is een groep eerste 
bewoners van de Piccardthofplas op 
zolder van café De Beurs gestart met de 
eerste vergadering van de bewon-
ersvereniging. Oorspronkelijk is deze 
groep begonnen als een soort 
“bouwvereniging” om de vordering van de 
bouw goed te volgen en om samen de 
krachten te bundelen voor de “inrichting” 
van hun omgeving, zoals de bestrating 
van de opritten en de terrassen. Direct bij 
de oprichting is
de doelstelling verbreed, het werd een 
vereniging voor alle bewoners van het
plan Piccardthof, van Roerdomp tot 
Grutto en Zwaan.
Projectontwikkelaar Amstelland heeft de 
bewoners een feest aangeboden en de 
organisatie hiervan lag in  handen van 
enkele eerste bewoners. Het feest was een 
succes en om deze reden is destijds 
besloten om het feest jaarlijks te laten 
terugkeren. 

Nu vooruit in de tijd……
De feestcommissie wil, in samenwer- king 
met de overige commissies, een bijzonder 
feest geven dit jaar om dit tweede 
lustrum te vieren. De datum is inmiddels 
ook al bekend, 11 September. Ons advies 
aan u is, noteer nu alvast deze datum in 
uw agenda of schrijf deze op de 
keukenkalender. 
In dit lustrumjaar organiseert de 
feestcommissie niet alleen het jaarlijks 
feest, maar zullen er ook andere 
activiteiten worden georganiseerd. Welke 
activiteiten dit zijn, houden we nog even 
voor ons. Deze kunt u lezen in de kalender 
die wordt uitgegeven door het bestuur.

Leonard Jelsma
De feestcommissie
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haar kaartje met de Franse brief en een De Ballonnenwedstrijd
mok met ballonnenfoto.
Gefeliciteerd Imke! 

Op het wijkfeest van 2009 werd de bal-
Hinnie Steenbruggenlonnenwedstrijd georganiseerd. 
KunstwerkgroepAlle kinderen uit de Piccardthof  konden 

meedoen met het maken van een
tekening op een kaart. Als ze op de ach-
terkant hun naam hadden ingevuld werd 
de kaart aan een ballon geknoopt.
Vrijwillige ouders schoten te hulp om alle 
ballonnen vol helium te blazen en te 
voorzien van kaartjes. 
De wind was goed. Na het startsignaal 
schoten de ballonnen omhoog, richting 
het zuiden. Via Assen, Hardenberg vlogen 
ze richting België. 
Al na een dag kwamen de eerste berich-
ten terug per email of post bij de kunst-
werkgroep. De eerste kaart van Eline 
Hofman was gevonden in het open veld 
van Gasteren en had 18.5 km afgelegd.
De volgende 4 weken kwamen nog 24 
reacties. De kaarten zagen er vaak 
gehavend uit met modderstrepen. Geluk-
kig waren ze nog goed leesbaar. Van alle 
reacties is een lijst gemaakt die op de 
jaarvergadering zichtbaar zal zijn.
Er is op te lezen van welk kind de kaart is 
gevonden en welke afstand ze hebben 
afgelegd. 
Er is een winnaar uit gekomen: de ballon 
van Imke Alkema heeft een afstand 
afgelegd van ruim 483 km!. Haar kaart is 
gevonden in Frankrijk, in het dorp Ville-
en-Selve, en teruggestuurt met een Frans 
briefje erbij van de meneer Tanet Alaim.
De kunstwerkgroep overhandigt de prijs: 

Vaarverbinding Waterwijk naar Nieuwtjes uit de 
Paterswoldsemeer

omgeving De voorbereidende werkzaamheden voor 
de aanleg van de vaarverbinding zijn in 
september gestart. Deze werkzaamheden Fietspad Madijk
omvatten o.a. het (ver)leggen van kabels Er is een fietspad aangelegd over de 
en leidingen.Madijk tot aan de Schelfhorst. Door de 
Er wordt een sluis aangelegd en twee aanleg van deze nieuwe fietsroute 
vaste bruggen. In de zomer van 2011 kan ontstaat er een mooie fietsverbinding 
dan via de sluis naar het over de dijk van het omgelegde 
Paterswoldsemeer worden gevaren. Eelderdiep. 

Gasleiding omleggen
De Gasunie heeft een hoofdtransportgas-
leiding omgelegd in Ter Borch.
Het omleggen was nodig omdat het tracé
van de gasleiding dwars door de Rietwijk
loopt.
De gasleiding is met twee gestuurde 
horizontale boringen, een van ca.187 
meter en een van ca. 204 meter onder het
omgelegd Eelderdiep doorlegd. 

Kalender
2010 is het jaar dat de bewoners-
vereniging Piccardthofplas tien jaar
bestaat.
Tien jaar waarin de vereniging zich samen 
met vele bewoners heeft ingezet voor de 
belangen van de wijk en het 
samenbrengen van haar bewoners.

Wie jarig is trakteert
Als cadeau van de vereniging heeft u een 
mooie jaarkalender van onze wijk
gekregen. De foto’s op de kalender
zijn gemaakt door deelnemers aan de 
fotoworkshop die tijdens het wijkfeest 
in september is gehouden.
 Tonia Faber heeft in opdracht van het
bestuur er een mooie kalender van 
gemaakt.
Het leuke van kalender is, dat u gelijk 
kunt zien wat er dit jubileum jaar 
allemaal staat te gebeuren.
Op Zaterdag 11 September is er een 
groots wijkfeest gepland. Daarnaast 
zullen er  verspreid over het jaar diverse 
andere activiteiten georganiseerd 
worden.
Wij hopen dat u de kalender al een mooie 
plek in uw huis heeft gegeven.

Deze kalenderactie is tevens mede- 
mogelijk gemaakt door
www. goedidee.groningen.nl
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piccardthofplas nieuwsbrief is een 
uitgave van het bestuur van de 
bewonersvereniging Piccardthofplas en 
verschijnt ongeveer vier keer per jaar.
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redactie/lay-out/nieuwe foto’s

Column Korrie Hoekstra  
     mail@tekstduik.nl

Kopij naar
     info@piccardthofplas.nl

Oplage 
440 exemplaren

Lid worden & adreswijzigingen
Iedereen die een woning (vrije kavel of 
project) heeft in de wijk  “Piccardthofplas”
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.

Colofon

houden van sommige deelnemers, een hond Fotoworkshop Wijkfeest
en van de natuur in de wijk.

Prijswinnaars fotoworkshop worden 
De foto’s worden getoond op de ALV , 26 

bekend gemaakt tijdens ALV.
januari. Ook worden er ansichtkaarten van 
gemaakt die bezorgd worden bij alle huis-

De fotoworkshop die georganiseerd was 
adressen in de wijk. Met dank aan Goed Idee 

tijdens het wijkfeest in september heeft drie 
Groningen die dit allemaal mogelijk heeft 

prijswinnaars opgeleverd. De winnaars 
gemaakt.

krijgen hun door de jury geselecteerde foto 
op canvas uitgereikt. De prijswinnaars 

Frank Fokkema
krijgen van te voren een bericht van de 

Kunstwerkgroep
kunstwerkgroep om hun prijs op te halen 
tijdens de ALV.

 

 Tijdens het afgelopen wijkfeest heeft de 
kunstwerkgroep twee fotoworkshops geor-
ganiseerd van elk twee uur. De professionele 
fotograaf Josha Beukema (www.jmbfoto.nl) 
heeft de twee groepen begeleid. Iedere 
deelnemer kon op aanwijzingen van de foto-
graaf in de wijk foto’s nemen van bepaalde 
objecten. In de praktijk betekende dit dat 
iedere deelnemer objecten in de wijk heeft 
gefotografeerd vanuit zijn of haar eigen 
perspectief. Als deze foto’s vergeleken 
werden met elkaar was het resultaat vaak 
verbluffend. Naast het fotograferen van 
bepaalde objecten werden er ook korte 
fotosessies op centrale punten in de wijk ge-

De bedoeling is dat vier groepjes van Gluren bij de buren
ongeveer 10 personen bij vier huisadressen 
langs gaat om het talent of hobby te komen 
bewonderen.

Heb je een goede stem en wil je optreden De sessies duren elke keer maximaal 30 
in een klein gezelschap? minuten.
 Wil je vertellen over een bijzondere reis en Na afloop vindt er nog een nazit plaats met 
dat met foto’s en/of attributen illusteren? een drankje en kunnen de ervaringen 
Bespeel je een instrument en wil je je uitgewisseld worden.
kwaliteiten presenteren? 
Schrijf je gedichten en wil je deze voor - GEZOCHT zijn mensen die hun TALENT 
dragen? willen tonen en mensen die een HUISKAMER 
Schilder je of ben je anderszins bezig met of ander vertrek in huis beschikbaar willen 
een bijzondere hobby of talent? stellen om deze inspirerende avond mogelijk 
En wil je dit delen met wijkgenoten in een te maken.
kleine groep in een huiskamer? U kunt reageren via mailadres 
Dat kan tijdens de nu al geplande bijeen- glurenbijdeburen@home.nl
komst GLUREN BIJ DE BUREN op 5 juni 
2010. De kunstwerkgroep
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