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Verslag van het jaar 2010 en de
plannen voor het jaar 201 I

n 2010 heeft de bewonersvereniging
Piccardthofplas haar l0jarig bestaan
gevierd. DaaÍnaast heeft de vereniging
zich net als andere jaren ingezet voor haar
twee hoofddoelen, de bela ngen beha rtig
ing van de bewoners van onze wíjk en het
samenbrengen van deze bewoners.

Samenbrengen van de bewoners

Hoofdonderdeel van de sociale activiteiten
van de vereniqing vormde het wijkfeest
op l0 en I I september. Het feest werd
qeopen- end door wethouder Jannie
VisseÍ. De feestcommissie had het qroots
aanqepakt en een breed scala aan
activiteiten georganiseerd, waar mede
door het primà weer door veel
buurtgenoten aan werd deelgenomen.
Omdat het eenlubileum jaarwas vonden
er dit jàaÍ nog diverse kleiner activiteiten
plaats, zoals het zoeken naar paaseieren,
kanovaren, ATB tocht en een kerstborÍel.
A met al zeer geslaagde gebeurtenissen
waar bewoners van de wijk elkaar konden
ontmoeten.

Verkeer

Qua verkeeÍ is ditjaar met name gezocht
naar mogeJijkheden om het fietspaadje
nddr ler Borah en de oveÍsreek vdn de ler
Borchlèèn veiliger te maken. Tot op heden
is dat niet gelukt, de acliviteiten worden
volgend laar vervolgd. We werken hierin
sàmen met de bewoners vàn Ter Borch

Kunst

Hoogtepunt was de Kijk'in-de-wijk
activiteit in het najaaÍ waaraan een

dertigta wijkbewoners geleerd hebben
over de veelzijdigheid van hun medebe
woners. De kunstcommissie had al e

bewoners ook al getrêkteerd op een j,

kdlendeÍ 2010 met rfoo e foto 5 van de-
wijk.

Multifunctioneel gebouw

De problematiek rond het multifunc
tionele gebouw (op het braakliggende
stuk gÍond aan het eind van de
Aalscholver) is nogn'raals bijde gemeente
aangekaart tijdens een informeel overleg
over het opfrissen van het bestemmings-
plan van de wijk. De gemeente heeft de
grond van de kavel van het beoogde
multifunctionele gebouw teruggekocht
van de projectontwikkelaar en streeft
ernaar om in goede harmonie tot een

op ossing te komen voor deze kavel. De
gemeente za hierover contact op nemen
met de vereniging.

Gemeente

Ook dit jaar heeft reqelmatiq over eq met
de gemeente plaatsgevonden betreffende
ruimtelijke ordening. Belanqrijk punt
hierbij was de opknapbeurt voor het gras
in de groene s.heg tussen Snip en
I êpelddr. Door een n'riqverstànd sdt,' -

afgelopen voorjaar niet gebeurd. Ever _ k

het er op dat dit in septembeÍ wel zou
gebeuren, maàr toen dit door de natte
ondergrond niet mogelijk was is besloten
orn de opknapbeurt uit te stellen naar
voorjèèr 201 1 om niet de gehe e winter
met een niet afgewerkt terrein te zitten.
De heer Delemarre van de gemeente za

op de jaarvergadering een overzicht
geve^ vdn do b^heersd(tivrtê ïen die zU

Horen en gehoord worden

Zoals boven is aangegeven heeÍt met de
gemeente informeel overleg plaatsgehad
over een vooTgenomen update van het
bestem min g spla n. In het komend jaaÍ zal
dit een formeel vervoig kri.jgen. Verder
hebben wij actief deelgenomen aan de
evaluatie van het convenant tussen d.
gemeente en de wijkorganisaties.
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Geluid A7

D ,,en project voor de lange adem. De
colrÍmissie geluidsover ast A/ probeert op
ve e rnanieren contact te leqgen met
bestuurders van betrokken instanties
(Provincie, Gemeente, Rijk, RWS) en vindt
steeds weer gelegenheden op de
problematiek aan de kaart te stellen. Mede
daardoor kreeg dit probleem in 2010 veel

aandacht, ook in de medla. Helaas heeft dit
nog toe geen concrete resultaten
opgeleverd, maar we hebben goede hoop
dat de aanhouder zal winnen.

. ls een bijdrage geleverd voor de aanschaf
van een defjbrilator biJ de fysiotherapeut
aan de Kuifeend.

. ls het budqet voor het wijkfeest ruirn

overschreden. Het tekort moet (en kan)
worden aangevu d uit de reserves van de
vê -n g - g. Mer de .ee)tLo.r.nts\te 1J^
afspraken gemaakt om een herhaling te
voorkomen.

Plannen voor 2010

In 2011 zu en een aantal bekend
onderwerpen de aandacht blijven vragentde
fietsverbinding naarTêr BoÍch, de ege kavel
aan de Aalscholver en de geluidsover ast van
de A7. Daarnaast zal de veÍeniging actief
gebruik rnaken van de wette ilke
'-\o 

""ll-ole I'l ^ede oi. dê \ern;ê-v\ -g
van het bestemrningsplan.

Website en nieuwsbrief

Op de website van de vereniging
www.pi<<ardlhoÍplas.nl wordt nog
regelmatig berichten geplaatst, het is de plek
waar bewoners informatie vinden, elkaar
vraqen stel en op het for!m en waar de
gemeente gebruik van kan maken om
inÍorrnatie aan bewoners te verstrekken. Op
de site staan ook de nieuwsbrieven en de
verslaqen van de jaarlijkse algemene
edenverg ade rin g.

De nieuwsbrieÍ is in 2010 3 keer u itge
bra.ht in een nieuwe lay out. De nieuws
b r'ordt bijalle inwoneÍs van de wjjk
beàrgd.

En verder (onder andere ..,)

. Heeft overleg plaatsgevonden met
natu u rmon u menten over de

le kijkplek en is h erover een
\-óorlichtingsavond geweest rn et dê
bewoneÍs die het meest dichtbijwonen.

De feestcommissie za onder leiding van
twee nieuwe vooÍzitters een wijkÍeest
organlseren op de tweede zaterdag in
septembeÍ. Ook wordt het pààseieren zoeken
weer georganiseerd en de kerstborrel. De
| -_ .lcor'rm ..il. /èl oninold\dndereJd en
vast weer veTTas5en n'ret nog andere
kunstacties.

Al deze activiteiten worden mogelijk
gemaakt door de contributie van de leden en
de subsidie voor bewoneÍsorganisaties van
de gemeente Groningên.

Het bestuur
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Stoeptegels gemaakt op het wijkfeest krijgen hun bestemmin
aan dê Snip
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