
De weersvoorspelling voor 21 december 2013 gaf de nodige 
discussie binnen de feestcie of de kerstborrel wel door kon 
gaan op de afgesproken datum en plaats. In het begin van de 
middag is besloten de borrel wel te houden maar dan in de 
woonkamer op Snip 63. Daar hadden we een aangename, 
warme, droge plek met voldoende glühwein en warme 
chocolademelk. Er kwamen ongeveer 25 mensen langs en het 
was heel gezellig. De laatste nieuwsberichten uit de wijk 
werden uitgewisseld onder het genot van glühwein, toast en 

chips. 
De Junior Feest Commissie heeft zelfs nog een zaklooprace 
gedaan.

De opbrengst voor giro 555 was €50,-. We hopen dat het 
volgend jaar beter weer zal zijn zodat we de borrel weer buiten 
kunnen houden.
Eerst volgende activiteit van de feestcie is het paaseieren 
zoeken op 1e Paasdag!
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Belangenbehartiging en het bevorderen 
van de 'sociale structuur' in de wijk, dat 
zijn de doelstellingen van de bewoners-
vereniging Piccardthofplas en daarmee 
worden ook de activiteiten over 2013 
goed samengevat.

Ten aanzien van de belangenbehartig-
ing heeft de vereniging een aantal maal 
gereageerd op plannen van de overheid 
die ons wijkje raken. De geluidsbelast-
ing die de A7 vormt voor met name het 
noordelijk deel van de wijk heeft aan-
leiding gegeven tot twee zienswijzen, 
namelijk ten aanzien van gewijzigde 
emissienormen en ten aanzien van de 
plannen voor de zuidelijke ringweg. 
Ten aanzien van de zuidelijke ringweg 
heeft de PVV diverse malen een plan 
gepresenteerd dat negatief dreigt uit te 
vallen voor onze wijk, maar ook voor 

anderen in de stad; de ontwikkelingen 
ten aanzien van dit plan zullen scherp in 
de gaten gehouden worden. 
Een plan dat minder in het oog valt is de 
bomenstructuurvisie van de gemeente 
Groningen. Ook hierover is een ziens-
wijze ingediend.

Het afgelopen jaar hebben we ons ook 
actief beziggehouden met de 
verbinding tussen de Snip en de voor-
zieningen in Ter Borch. Met name voor 
de bewoners van de zuidkant van de 

Snip (200 woningen) is het ergernis-
wekkend dat zij iedere keer een omweg 
van meer dan 600 meter moeten maken 
op weg naar Ter Borch, waar veel 
kinderen uit de wijk op school zitten 

en over enkele jaren misschien twee 
supermarkten komen. Daarom zet het 
bestuur zich in voor een eenvoudige 
verbinding middels een voetpad over 
een bruggetje of een duiker en heeft zij 
hiervoor ook een financiële bijdrage van 
€500 beschikbaar gesteld. Hierbij wordt 
er op gelet dat de verbinding onaan-
trekkelijk is voor scooters en dergelijke. 

Tijdens de jaarvergadering wordt aan 
de leden het voorstel voorgelegd de 
bijdrage te verhogen tot €1000.
Bij de activiteiten voor bovengenoemde 
verbinding hebben we volop gebruik 
gemaakt van onze contacten met de 
politiek, in dit geval de lokale VVD. 
Mocht u contacten met andere partijen 
hebben die u graag ten behoeve van de 
wijk in zou willen zetten, dan hoort het 
bestuur graag van u.
Met de gemeente heeft twee maal 
overleg plaatsgevonden over het 
beheer van de wijk. Daarnaast hebben 
drie bestuursleden deelgenomen aan 
de wijkschouw.
De vereniging onderzoekt mogelijk-
heden om ook het noordelijk deel van 
de wijk aangesloten te krijgen op 
glasvezel  en is hierover in overleg 
met Reggefiber en de gemeente.
De feestcommissie en de junior feest-
commissie hebben zich afgelopen jaar 
weer vol enthousiasme ingezet voor 
activiteiten rond Pasen, het wijkfeest 
en de kerstborrel. Bij Pasen was de 

Jaarverslag 2013 en plannen voor 2014Lentekriebels

LenteKriebels is de jaarlijkse 
schoonmaakactie in de gemeente 
Groningen. De actie is al jaren een 
succes. Ook van 7 t/m 26 april 2014 
ruimen duizenden Groningers hun 
buurt in de stad op. Deelnemers 
kunnen als groep een subsidie 
krijgen. De hoogte van het bedrag 
bepaalt de gemeente op basis van 
de grootte van de groep en de 
omvang van de actie. Dit doen zij 
als volgt: ze verstrekken teams tot 
tien deelnemers € 50,-. Daarna € 5,- 
voor iedere navolgende deelnemer 
tot een maximum van € 200,- per 
team.

Dit jaar zouden wij als wijk ook mee 
kunnen doen. Misschien dat u 
denkt dat er in onze wijk weinig 
zwerfafval is? Bijgaande foto’s uit 
april 2013 geven aan wat er in een 
willekeurig straatje in onze wijk 
verzameld werd.

Het bestuur zoekt contact met 
wijkbewoners die deelname voor 
onze wijk willen organiseren (met 
een groep buurtbewoners, met een 
schoolklas, etc) en/of deel willen 
nemen aan de actie. Om één en 
ander af te stemmen vragen wij 
hen contact op te nemen via 
voorzitter@piccardthofplas.nl of 
het mondeling te melden op de 
jaarvergadering.

Wim Borghols 

. 
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Column door Korrie Hoekstra

deelname groot en ook het wijkfeest  is 
erg druk bezocht. Ook dit jaar is weer 
baldadigheid van enkele kinderen ge-
constateerd. Tijdens de jaarvergadering 
willen we met u bespreken hoe we dit 
het beste kunnen voorkomen bij 
volgende feesten.

Helaas werd de kerstborrel geplaagd 
door slecht weer en was de opkomst, 
ondanks de verplaatsing naar een 
woonkamer, beperkt. Twee bestuurs-
leden van de feestcommissie hebben 
aangegeven na het komende wijkfeest 
te willen stoppen. Nieuwe leden zijn 
daarom gewenst en kunnen contact 
opnemen met Lieuwe van der Werff.
Geky in 't Hout heeft aangegeven het 
bestuur te willen verlaten. Zij heeft zich 
de afgelopen zes jaren op vele onder-
werpen ingezet voor de wijk, waaronder 
veel stukjes voor de nieuwsbrief, overleg 
met de gemeente ten aanzien van het 
wijkbeheer en de komst van een AED in 
de wijk. Het bestuur dankt Geky 
hartelijk hiervoor!

Erik Swinkels uit de Snip heeft zich 
beschikbaar gesteld voor het bestuur 
en kan tijdens de jaarvergadering be-
noemd worden. Omdat het bestuur 
graag een brede vertegenwoordiging 
van de wijk wil zijn, zou een verdere 
aanvulling welkom zijn. Op dit moment 
is er een ondervertegenwoordiging van 
bewoners van “de Staten”, d.w.z. Grutto 
en Zwaan. Zij worden met name 
uitgenodigd zich kandidaat te stellen 
voor het bestuur, maar bewoners van 
de andere straten zijn uiteraard ook van 
harte welkom indien zij zich aanmelden. 
Tot nog toe is de werkwijze dat een 

aspirant-bestuurslid eerst een tijdje 
meedraait en dan een besluit neemt 
of zij of hij zich kandidaat wil stellen. 
Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met Wim Borghols of Lieuwe 
van der Werff.

Binnen de wijk is volop ruimte voor 
nieuwe initiatieven, zoals een tuin-
werkgroep of een leesgroepje. Het 
bestuur kan hierbij desgewenst 
ondersteunend optreden. In 2014 
zou de wijk ook deel kunnen nemen 
aan de actie “lentekriebels”. Meer 
hierover in de nieuwsbrief.

Wim Borghols
Namens het bestuur van 
bewonersvereniging Piccardthofplas
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Gezonder door buren. 

Hoe heeft een buurt effect op je 
gezondheid? Ik zit midden in de MOOC 
Health & Society. MOOC staat voor 
Massive Open Online Course. Vanuit de 
Piccardthof kan ik deze cursus volgen 
van HarvardX. Week 6 gaat over ‘ 
Neighborhood Influences on Health’. 
Voor ik de video’s van die week ga 
bekijken, bedenk ik zelf welke positieve 
invloeden onze buurt op ons kan 
hebben. Groene omgeving, sportclubjes 
van buren, wijkfeest, straatfeesten, 
verjaardagsvisites in de buurt, weinig 
verkeer, geen last van de buren, op 
fietsafstand bereikbaar centrum. Het 
klinkt als de beste buurt van de wereld. 
En dat ga ik nu eens even uitzoeken. De 
cursus is echt ‘Massive’: er doen meer dan 
32000 cursisten aan mee uit 195 landen. 
Voor deze week heeft de ‘staff’ gevraagd 
om foto’s van je buurt op Twitter te 
plaatsen met #PH201x.

(...)

Een paar uur later.
Er is een aanname dat de omgeving waar 
iemand woont meer invloed heeft op het 
persoonlijk welbevinden dan dat het 
individuele niveau heeft. Allerlei onder-
zoeken worden aangehaald. Diep denk-
werk. En daar zit ik dan in mijn eentje uit 
te zoeken welke positieve invloed mijn 
buurt op mijn gezondheid heeft. Welke 
effect heeft dat op mijn gezondheid, 
vraag ik me opeens af. Alleen op de bank 
achter mijn laptop, is dat nu zo welzijn 
bevorderend? Ik ga nu een mail sturen 
naar mijn vaste clubje hardloopbuur-
vrouwen met de vraag wie wanneer zin 
en tijd heeft om een rondje te rennen. En 
een what’s app naar een buurvrouw voor 
een theeafspraak. Zonder de uitkomsten 
van al die onderzoeken te snappen, voel 
ik aan wat goed is. En ik denk dat mijn 
buurvouwen er net zo over denken.

PS. Los van deze column is de genoemde 
cursus aan te bevelen. Wie weet als we 
met z’n allen de MOOC ‘Health & Society’ 
volgen dat we dan nog gezonder 
worden. ;) Zie: www.edx.org .

bron afbeelding: gemeente Groningen



Maandag 27 januari                             Algemene Leden Vergadering
Zondag 20 april (1e Paasdag)       Paaseieren zoeken
Zaterdag 6 september                     Wijkfeest
Zaterdag 20 december                    Kerstborrel

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

Bestuur

Voorzitter  Wim Borghols    
     voorzitter@piccardthofplas.nl

Secretaris  Ilse v/d Waaij  
     secretaris@piccardthofplas.nl

Penningmeester  Lieuwe v/d Werff  
     penningmeester@piccardthofplas.nl

Bestuursleden
Wim Bussemaker
     w.r.bussemaker@hccnet.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  
     khoekstra@hetnet.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

                       

                      Algemene ledenvergadering 
                              Maandag 27 januari 2014
                    Locatie: Familiehotel Paterswolde,
                      Groningerweg 19, Paterswolde
                         Tijd : 20.00 uur tot 22.00 uur
Agenda

1. Opening 14e algemene ledenvergadering

2. Notulen vergadering 29 januari 2013 

3. Algemeen jaarverslag 2013

4. Financieel jaarverslag en begroting 2014 (wordt ter plaatse gepresenteerd)

5. Vaststelling bestuur
                               Geky in ‘t Hout trekt zich terug uit het bestuur
                                Erik Swinkels stelt zich kanditaat voor het bestuur

6.Verslag van actieve groepen; geluidsoverlast A7, kunst, feest

7.Beleidsplan 2014 

8. Workshop: “Maak je wijk leuker”
    Graag willen wij via een brainstorm met de aanwezigen kijken hoe we de wijk
    nog leuker kunnen maken, bijvoorbeeld de woeste kavel aan de Aalscholver.
    Na een inventarisatie van ideeën gaan we gezamenlijk kijken hoe we deze             
   ideeën zouden kunnen realiseren en wat daarvoor zouden moeten doen.
   Ideeën die SMART genoeg zijn kunnen met steun van de vereniging verder    
   uitgewerkt worden. SMART wil zeggen: Specifiek (duidelijk bepaald),    
   Meetbaar (kunnen we zien of het lukt),  Acceptabel (voor veel wijkbewoners),  
   Realistisch (ook financieel) en Tijdgebonden (binnen 1 of 2 jaar bereikbaar).
   Om  onze creativiteit te prikkelen zal als eerste Fronique Oosterhof haar idee        
   voor een buurtmoestuin presenteren.

9. Sluiting

 
      Aansluitend zijn alle wijkbewoners uitgenodigd voor de nieuwjaarsborrel

 Uitnodiging 
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