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Kerstborrel in warme sferen
Uit de luidspekers galmen de bekende kerstliederen, warme glühwijn,
warme chocolademelk en de kerstman loopt door de straten.
Het beeld voor de jaarlijkse kerstborrel van de bewonersvereniging is
compleet. Op de hoek van de Lepelaar werd op zaterdag 17december
voor de 2e maal de Piccardthof-kerstborrel georganiseerd.

Ondanks dat het zo’n 10 graden boven nul was (en dit jaar geen dik
pak sneeuw) zat de kerststemming er goed in. Vele buurtbewoners
genoten van de warme dranken en de gezelligheid bij de vuurkorven.
De feestcommissie, Anita Havinga

Let op! Algemene Ledenvergadering dinsdag 31 Januari 2012
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RESCUE DUCK
Bij deze nog enige tekst voor het redden
van de Piccardthof eend. Eind november
liep ik met mijn hond langs de Ter Borchlaan, alwaar hij een gewonde eend in de
rand van de rietkraag in het water
ontdekte. De eend kon niet meer vliegen
en zwemmen. Hij fladderde met één
vleugel door het water om weg te komen
bij mijn hond, die uiteraard aangelijnd
was. Het was wel duidelijk dat deze het
niet zou redden, als er geen hulp aan te
pas zou komen. Vanuit die gedachte de
dierenambulance gebeld. Deze arriveerde vrij snel, doch konden niets
ontdekken. De volgende dag keerden
ze terug, doch konden de eend niet te
pakken krijgen. Daarom de brandweer
gebeld, die uiteindelijk met een duikteam en boot arriveerden. Met vereende
krachten is het dit 6 man tellende team
uiteindelijk gelukt om de bewuste eend
te vangen en over te brengen naar het
opvangcentrum.
Van de dierenambulance hebben we
ondertussen begrepen, dat de eend sterk
vermagerd was, doch het ondertussen
goed maakt en volledig kan herstellen.
Zie de foto’s

Kijk voor nog meer leuke foto’s op de piccardthofsite

Verslag van het jaar 2011 en de plannen voor het jaar 2012
Ook in 2011 heeft de bewonersvereniging
Piccardthofplas zich ingezet voor haar twee
hoofddoelen, de belangenbehartiging van de
bewoners van onze wijk en2het samenbrengen van deze bewoners.

Samenbrengen van de bewoners
Het verenigingsjaar 2011 werd geopend
tijdens de jaarvergadering in januari in het
Borchkwartier, waar Harry Delmarre van de
gemeente Groningen ons bijpraatte over de
activiteiten van het wijkbeheer. Met Pasen
werd de jonge traditie van het paaseierenzoeken voortgezet. In juni is er een fietstocht
door de kop van Drenthe georganiseerd. Het
4
wijkfeest op 16 en 17 september was vanouds
gezellig met een grote deelname aan alle
activiteiten. De weergoden waren ons redelijk
goed gezind, want de echte regen begon pas
toen de activiteiten zich naar de tent verplaatst hadden. Aan het eind van het jaar
was er een druk bezochte kerstborrel. Al
met al zeer geslaagde gebeurtenissen waar
bewoners van de wijk elkaar konden
ontmoeten.

6

Geluid A7
Door de Gemeente is besloten dat de
milieueffectrapportage van de aanpassing
van de zuidelijke ringweg ook betrekking
moet hebben op het deel van de A7 langs
onze wijk tot aan Hoogkerk. Hierdoor moet
de geluidsemissie vanaf de A7 naar het
noordelijke deel van de Piccardthof opnieuw
worden beoordeeld.

Kunst
In 2011 is geregeld dat op de kop van de
groene scheg, bij de bushaltes, een groot
kunstwerk geplaatst gaat worden. We hopen
dat dit medio 2012 gereed zal zijn.

Multifunctioneel gebouw
De kavel aan de Aalscholver, waarop een
multifunctioneel gebouw (MFG) gepland was,
is teruggekocht door de gemeente. Hierdoor
is de eerder door de gemeente afgegeven
bouwvergunning niet meer toe te passen.
Een nieuwe ontwikkelaar zal een nieuwe
omgevingsvergunning (bouwvergunning)
moeten aanvragen. Er zijn nog geen nieuwe
plannen bekend voor de kavel.

Verkeer
Bertil Droste (en Djezz)

Het interprovinciaal fietspad naar Ter Borch is
8
aangepast zodat de oversteek
veiliger is,
dankzij goed contacten met zowel de
gemeenteambtenaren als de politiek.

Gemeente
De opknapbeurt voor het gras in de groene
scheg tussen Snip en Lepelaar is ondanks het
droge voorjaar toch nog goed gelukt.
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In 2011 hebben wij twee maal overleg gehad
met de gemeente over het onderhoud en
beheer van de wijk. Dit zijn vaste overleggen
waar de vereniging namens de wijkbewoners
punten in brengt. In 2011 is onder andere
gesproken over de slechte regenwaterafvoer
in de straten, dit wordt opgenomen in het
programma voor groot onderhoud in 2012.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voor onze wijk (plus
Hoornse Meer en Hoornse Park) heeft een
verplichte update gehad. De bewonersvereniging heeft veel commentaar geleverd
op de diverse concepten, waardoor
diverse foutjes gecorrigeerd zijn. In de uiteindelijke zienswijze heeft ons commentaar zich
gericht op de kavel van het multifunctionele
gebouw en de A7. Ten aanzien van de MFG
kavel is veel gelobbyd om het bestemmingsplan aangepast te krijgen. Dit is helaas niet
gelukt. De betreffende wethouder heeft wel
de toezegging gedaan dat er bij nieuwe
ontwikkelingsplannen voor deze kavel
aandacht zal zijn voor de verkeersveiligheid
en de parkeerdruk bij de invulling en dat de
buurt hierbij zal worden betrokken.

Website en nieuwsbrief
De nieuwe webmaster, Wim Bussemaker,
heeft zich ingewerkt om het beheer over te
nemen van Gert Vermeer. We danken Gert
hartelijk voor zijn grote inzet voor de website
de afgelopen jaren. Op de website van de
vereniging www.piccardthofplas.nl worden
berichten geplaatst, het is de plek waar
bewoners informatie vinden, elkaar vragen
stellen op het forum en waar de gemeente
gebruik van kan maken om informatie aan
bewoners te verstrekken. Op de site staan
ook de nieuwsbrieven en de verslagen van
de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
De nieuwsbrief is in 2011 3 keer uitgebracht
en wordt bij alle inwoners van de wijk
bezorgd.
En verder (onder andere …)
·
Is de vogelkijkplek in juli 2011 geopend;
de naam van het pad er naar toe, het
Paaipad, is bedacht door wijkbewoners.
·
Is de defibrilator bij de fysiotherapeut
aan gevel van de Kuifeend 4 geplaatst en
gelukkig nog niet gebruikt.
·
Is het budget voor het wijkfeest in 2011
goed gevolgd door een betere manier
van plannen van de activiteiten.
·
Is de financiële positie van de vereniging
gezond.

Plannen voor 2012
Wijkbewoners vertegenwoordigen
In 2011 hebben wij overleg gehad met:
- de gemeente Groningen
- Natuurmonumenten
- Vereniging volksvermaken over de viering
van 28 augustus in de stad
- Klankbordgroep Meerschap Paterswolde
over de plannen met het gebied rondom het
Paterswoldsemeer
- Platform bewoners organisaties aanpak ring
Zuid
- Raadscommissie ruimte en wonen in
verband met het bestemmingsplan
- de rechtbank; laatste zitting rondom Multi
functioneel gebouw

In 2012 zullen Leonard Jelsma en Bertil Droste
het bestuur gaan verlaten. Zij worden hartelijk bedankt voor hun inzet voor de wijk.
Lieuwe van der Werff wordt voorgedragen
als lid van het bestuur en is beoogd om het
penningmeesterschap van Leonard over te
nemen; hiertoe is hij de afgelopen maanden
ingewerkt.
In 2012 zullen we de ontwikkeling rond de
lege kavel aan de Aalscholver en de A7 blijven
volgen en waar mogelijk trachten invloed uit
te oefenen.

Column

door Korrie Hoekstra

FOUTE FOCUS
Op zoek naar verbeteringen focussen
we op fouten en dat is fout. Ik merk het
steeds beter: wat je aandacht geeft
groeit. Waarom neemt die rommelige
boekenkast meer ruimte in mijn hoofd in
dan die bank met netjes gerangschikte
kussens? Omdat ik niet lekker op die
bank kan zitten zonder te denken dat ik
mijn kast op moet ruimen. Het foute
wordt door aandacht groter en verdringt
wat goed is.
Met Nieuwjaarsvoornemens is iets
opvallends aan de hand: ze gaan steevast
over foute dingen die we niet meer
willen doen. Terwijl we druk bezig zijn
om die fouten op te heffen, is de energie
die we erin steken rechtevenredig met de
aandacht ervoor. Dat zorgt in de meeste
gevallen voor een ongewenst evenwicht.
Naast energie heb je ook wilskracht
nodig om vol te houden. Laat die
wilskracht nu net omgekeerd evenredig
zijn met het tijdstip op de dag met als
gevolg dat je in de avond vervalt in de
fouten die door al die attentie al je
gedachten in beslag hebben genomen.
Daarbij opgeteld het feit dat 95% van de
mensen in meer of mindere mate aan
uitstelgedrag lijdt, is het logisch dat
niemand halverwege januari nog naar
de status van je goede voornemens
informeert.
Omdat ik tot die 95% behoor, formuleer
ik pas eind januari mijn voornemens van
dit jaar. Ik ga me daarbij richten op
dingen die ik goed doe, zodat de groei
daarin gaat zitten en mijn sterke punten
sterker worden. Ik ga geen zelfhulpboeken kopen, omdat daar vast in zal
staan wat fout is aan mijn nieuwe
aanpak.
En omdat mijn boekenkast daar nog
rommeliger van wordt.

De feestcommissie zal begin september een
wijkfeest organiseren. Ook wordt het paaseieren zoeken weer georganiseerd en de
kerstborrel.
De kunstcommissie is van plan om vier activiteiten te organiseren, wat zij gaan doen is
nog een verrassing. We hopen dat het beeld
dit jaar geplaatst zal worden.
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Zuidelijke Ringweg

KIJKERS GEZOCHT
Ook zo nieuwsgierig wat zich allemaal
afspeelt achter de gesloten deuren in
onze wijk? Het is nu je kans om daar
achter te komen! Vier wijkbewoners
zetten hun voordeur open op zaterdag
21 april a.s. tussen 19.30 en 23.00 uur.
De huiskamers liggen allemaal op loop/fietsafstand van elkaar.
Je kunt je opgeven via e-mailadres
kunstwerkgroep@home.nl Deelname is
gratis!
We gaan in vier groepjes bij de
verschillende wijkbewoners langs. Bij
elke huiskamer zullen we gedurende een
half uur worden vermaakt, verrast en
verbaasd. Er zijn drankjes vóór en ná de
huisbezoeken.
Nadat je je hebt opgegeven, zul je een
bevestiging krijgen met details over het
totale avondprogramma. Geef je snel op
want er zijn maar een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar!

Decennia lang wordt er al gesproken over
het aanpakken van de drukste verkeersader
in Noord- Nederland: de zuidelijke ringweg
van Groningen. De zuidelijke ringweg
Groningen is onderdeel van de A7 en daardoor een rijksweg, terwijl de drie andere
delen van de ringweg -noord, oost en westprovinciale wegen zijn. Al deze ringwegen
lopen echter door en om de stad Groningen.
Dit verklaart waarom zowel rijk, provincie
als gemeente Groningen gezamenlijk
optrekken en in 2010 het projectbureau
Aanpak Ring Zuid in het leven hebben
geroepen. Het heeft al met al even geduurd,
maar sinds september 2011 ligt er een voorlopig ontwerp dat door het projectbureau
onder leiding van projectdirecteur Jos Hillen
-in dagelijks leven tevens directeur van
Airport Groningen Eelde- aan de bevolking
is gepresenteerd. Het bestuur van de
wijkvereniging is vertegenwoordigd in
het één van de vier in het leven geroepen
platform: het platform bewonersorganisaties. Daarnaast zijn er platforms van
bewoners, bedrijven en professionele
weggebruikers zoals vervoersmaatschappijen, brandweer en politie. Periodiek
vindt er separaat overleg plaats met de
verschillende platforms. Het is verheugend
te constateren dat de aan-dachtspunten
vanuit onze wijk door het projectbureau
serieus worden opgepakt en dat dit heeft
geleidt tot aanpassing van het tracé. Het
tracé zou oorspronkelijk aanvangen ter
hoogte van de afslag Corpus den Hoorn,
maar is inmiddels terug-geschoven naar
Hoogkerk. Ook zal de maximum snelheid bij
Hoogkerk omlaag gaan van 120 naar 100 km

per uur en bij de afslag Corpus den Hoorn
naar 80 km per uur. Bij het gereedkomen van
het omvangrijke project -naar verwachting in
2020- gaat de snelheid op de gehele ringweg
rondom de stad Groningen omhoog van 70
naar 80 km per uur. Opschuiving van aanvang van het tracé heeft als positief gevolg
dat onze wijk Piccardthof, evenals Buitenhof,
ook wordt meegenomen in een milieueffectrapportage. Eén van de deelonderwerpen van dit onderzoek is “Kwaliteit
Leefomgeving”: geluid, lucht (fijnstof ),
bodem, natuur en water. Dit bredere
onderzoek leidt vervolgens tot een
milieueffectrapport (MER). Als het MERonderzoek niet tot ingrijpende aanpassing
van voorliggende plannen leidt, kan onze
minister van Infrastructuur nog in de
zomermaanden van 2012 een Ontwerp
Tracébesluit (OTB) nemen. Over het MERrapport en het OTB moet wettelijk een inspraakperiode in acht worden genomen.
Daarover in een latere editie van deze
Nieuwsbrief meer.
Op de komende ALV van 31 januari a.s. zullen
de projectleider en de verkeerskundige van
het projectbureau Aanpak Ring Zuid een
korte toelichting geven op het Voorlopig
Ontwerp zoals dat eind 2011 is vastgesteld.
Ook zullen zij een schets geven van het
vervolgtraject.

Wim Hut,
Bestuurslid wijkvereniging / lid platform
bewonersorganisaties

Agenda
Tot dan !
Kunstwerkgroep
de Piccardthof

Dinsdag 31 januari
Zaterdag 10 maart
Medio voorjaar
Zondag 8 april
Zaterdag 21 april
Zaterdag 15 september

Algemene ledenvergadering locatie vv G.R.C.
CBK expositie van Hinnie Steenbruggen
Excursie Gasunie
Eerste paasdag eieren zoeken
3e editie Kijk in de Wijk
Wijkfeest
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Introductie en afscheid van bestuursleden

Introductie kandidaat bestuurslid
In de winter van 2009 ben ik, met mijn
gezin, verhuisd van de wijk Hoorse Meer
naar Kuifeend 4. Al snel voelden we ons
thuis op ons nieuwe stekje. Enige tijd
geleden heeft de voorzitter van de wijkvereniging, Wim Borghols, mij gevraagd
of ik ook belangstelling had voor een
bestuursfunctie. Omdat ik het leuk vind
om leuke activiteiten te organiseren en
graag wat meer mensen uit de wijk wou
leren kennen, heb ik me kandidaat gesteld
als nieuwe penningmeester. Om wat thuis
te worden in het bestuur heb ik de
bestuursvergaderingen vanaf juli 2011
bijgewoond. De sfeer in het bestuur is goed
en er wordt in het bestuur goed nagedacht
over de belangen van de wijkbewoners
m.b.t. diverse zaken. Vandaar dat ik de
komende jaren graag wat tijd beschikbaar
stel voor dit bestuur.
Met vriendelijke groet,
Lieuwe van der Werff

Column
Stadsmarkeringen

door Korrie Hoekstra

in een eendrachtige- en gezellige sfeer.
Met name zaken rondom veiligheid en
woonplezier stonden daarbij centraal, met
als een van de hoogtepunten ons 10-jarig
buurtjubileum. Persoonlijk heb ik me het
meest bezig gehouden met de portefeuille
Multi Functioneel Gebouw, dat aan de
Aalscholver gebouwd zou worden. Na vele
interventies, procedures en besprekingen
met gemeente, bewoners en private partijen
weten we dat de Bewonersvereniging in
samenwerking met de bewoners Aalscholver
dit traject succesvol heeft afgerond en dat de
projectontwikkelaar de grond heeft terug
verkocht aan de gemeente. Ook voor mij was
dit een zeer bevredigende uitkomst. Na 5
jaar als bestuurslid vind ik het tijd om me
weer met andere zaken bezig te houden
en daarom stop ik als bestuurslid. Met veel
plezier denk ik aan de resultaten die behaald
zijn en wens ik onze buurt en de bewonersvereniging succes in de jaren die voor ons
liggen.

parameters. Ondanks dat het voor de

Met vriendelijke groet,
Bertil Droste

zijn op basis van deze kaarten de

HET MASTERPLAN VAN DANIEL LIBESKIND

‘ The Books of Groningen’
Het project Stadmarkeringen werd in
1990 georganiseerd ter viering van het
950-jarig bestaan van Groningen.
Architect Daniel Libeskind werd gevraagd om het masterplan voor het
project te schrijven. Van elk plan voor de
stad verschijnen kaarten: verkeersplannen, structuurplannen of economische
ontwikkelingsplannen. Ook Daniel libeskind maakte een kaart voor zijn
masterplan. Een kaart met kromme en
rechte lijnen, aangevuld met formules en
meesten een compleet raadsel zal zijn,
opdrachten geformuleerd voor de

Bijna tien jaar geleden kwamen wij, Leonard,
Yvonne en onze kinderen Susanne, Bas en
Leonie, als één van de eerste bewoners van
de Snip in de Piccardthofplas wonen.
Destijds nam ik me voor nooit meer te
verhuizen! Maar wie had dat gedacht, toch
gaan we dit jaar de stad uit, de provincie
uit… naar Eelderwolde.
We kijken terug op een hele leuke periode
van ons leven, ook als penningmeester van
de bewonersvereniging en als lid van de
feestcommissie. Ik heb gemerkt dat het nog
meer je eigen wijk wordt als je actief bent in
een commissie of bestuur en kan het
iedereen aanraden. Ik kan eigenlijk alleen
hoogtepunten bedenken, zoals het midden
in de nacht in de druilerige regen waken over
een indianenkamp of een kanowedstrijd
eindigend in een nat pak voor verschillende
deelnemers. Ik wil iedereen bedanken voor
de fijne tijd en ik weet nu al dat ik vaak
toevallig in de buurt zal zijn als er wat te
doen is in de Piccardthofplas!
Met vriendelijke groet,
Leonard Jelsma

Groningse stadsmarkeringen.
Het masterplan was letterlijk een boek,
twaalf zware aluminiumplaten waren
met stevige bouten op elkaar geschroefd.
Om het boek te lezen moest het
gedemonteerd worden. Uitgangspunt
voor het masterplan was de naam
Cruoninga, die voor het eerst is
vastgelegd in 1040. Op elk blad van het
boek stond een letter en voor iedere
letter werd een teken opgericht. Daarna
bevatte elk blad een suggestie bestaand
uit zes parameters die het rijke leven van
de stad weerspiegelen.
Een choreograaf, historicus, toneelschrijver, kunstenaar, econoom, architect en
een filosoof werden uitgenodigd om een
ontwerp te maken.

Afscheid Bestuursleden
De afgelopen 5 jaar heb ik me met veel
plezier verdiept in de zaken die onze jonge
buurt beter kunnen maken. Met een gedreven bestuur hebben we vele zaken
opgepakt en ook afgerond. Dat gebeurde
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Uitnodiging
Algemene ledenvergadering
Bewonersvereniging Piccardthofplas
Dinsdag 31 januari 2012

Colofon
piccardthofplas nieuwsbrief is een
uitgave van het bestuur van de
bewonersvereniging Piccardthofplas en
verschijnt ongeveer vier keer per jaar.

Bestuur

Locatie:
Bestuurskamer vv GRC op sportpark Corpus den Hoorn
(vanaf de Laan Corpus den Hoorn door het hek, rechtdoor,
laatste gebouw rechts)

Voorzitter Wim Borghols
voorzitter@piccardthofplas.nl
Secretaris Ingrid Bousema
secretaris@piccardthofplas.nl
Penningmeester Leonard Jelsma
penningmeester@piccardthofplas.nl
Bestuursleden
Wim Bussemaker
w.r.bussemaker@hccnet.nl
Bertil Droste
drostedemmer@home.nl
Geky in ‘t Hout
g.inthout@home.nl
Tonia Faber
louweentonia@hotmail.com
Wim Hut
wjhut@planet.nl
Website Wim Bussemaker
info@piccardthofplas.nl
Nieuwsbrief Tonia Faber
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 naar
secretaris@piccardthofplas.nl
met uw adresgegevens.

Tijd : 20.00 uur tot 22.00 uur
Agenda
1. Opening 12e algemene ledenvergadering
2. Notulen vergadering 24 januari 2011
3. Algemeen jaarverslag 2011
4. Financieel jaarverslag en begroting
5. Vaststelling bestuur
Leonard Jelsma en Bertil Droste trekken zich terug uit het bestuur
Lieuwe van der Werff stelt zich kandidaat voor het bestuur.
6. Verslag van de commissies: verkeer, kunst, feest
7. Beleidsplan 2011
8. Sprekers:
A. Fokke van der Veer en Roelof Jan Pierik van de gemeente Groningen over
de plannen met de Zuidelijke Ringweg. De projectleider en de verkeerskundige van de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid zullen een korte toelichting geven op het Voorlopig Ontwerp dat eind vorig jaar is vastgesteld.
Dit Voorlopig Ontwerp is de basis voor de start van de onderzoeken in het
kader van de zogenaamde Milieu Effect Rapportage (MER).
De resultaten van deze onderzoeken zijn in de loop van dit voorjaar beschikbaar. Bij de presentatie van het Voorlopig Ontwerp zal ook een
schets worden geven van het vervolgtraject.
B. De heer R. Otten van woningbouwvereniging Nijestee gaat vertellen over
de bouwplannen op de Semmelweislocatie, hoek Boerhaavelaan en Laan
Corpus den Hoorn.
Hier wordt op dit moment druk gebouwd aan een complex voor de nieuwe
basisschool met appartementen.
9. Sluiting

Aansluitend zijn alle wijkbewoners uitgenodigd voor de nieuwjaarsborrel
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