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De weersvoorspelling was erg slecht en dat was ook zo. Door
de wind en regen waren we genoodzaakt om naar binnen te
gaan, maar de vuurkorven en gluhwein gaven voldoende

ledereen een goed en gezond 201 5 gewenst.

warmte om er toch een geslaagde kerstborrel van te maken
met de aanwezige buurtbewoners. Met een kleine opbrengst
voor Serius requist was het een geslaagde middag.

paaseieren zoeken op

Let

Eerst volgende activiteit van de feestcommissie is het

le Paasdag,5 april!

Friso Hoexum, feestcommissie

opl ALV dinsda g 27 Jan. om 20.00 uur in het Familiehotel Paterswolde
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Houtkachels en
haarden.
Een houtvuur is gezellig. Maar een

houtkachel of open haard vespreidt
veel meer luchtverontreiniging dan
een verwarming op aardgas, wat
schadelijke gevolgen kan hebben
voor de gezondheid van uzelfen
uw buren.
Ook kan er overlast ontstaan door
stank en rook. Daarom heeft de gemeente de volgende regels opgesteld voor het gebruik:
Regels voor goed stookgedrag

Houd rekening met (klachten
van) buren. Voorkom dat zij pal in
de rook komen te zitten.
1.

houtbriketten of
hout dat één oftweejaar gedroogd
is (ook voor uw eigen gezondheid).
2. Gebruik alleen

3. Stook niet als er

Jaarverslag 2014 en plannen voor 2015
De aanleg van de verbinding tussen de Snip
gebeurtenis in de wijk
die het meest in het oog liep in 2014. Deze
en Ter Borch was de

verbinding, waarvoor de bewonersvereniging zich jaren heeft ingezet en die inmiddels
de naam Jan Evenhuispad'heeft gekregen,
biedt voor een deel van onze wijk een
snellere verbinding met het centrumgebied
van Ter Borch, waarin niet alleen twee
basisscholen, een crèche en een sportzaal
gevestigd zijn, maar ook een medisch
centrum met o.a. een huisarts en een
íysiotherapeut. Daarnaast biedt het een
kortere verbinding tussen het middelste
deel van onze wijk met het zuidelijke deel
met de Grutto en de Zwaan. Vanwege al
deze belangen heeft dejaarvergadering op
27 januari 2014 besloten dat de vereniging
een (bescheiden) financiële bijdrage zou
leveren aan de realisatie van de verbinding.

weinig wind

staat of als het mistig is, omdat de
concentraties van schadelijke rookdeeltjes dan hoog kunnen oplopen.

houtkachel niet als
hoofdverwarming.

4. Gebruik de

voldoende
luchttoevoer en vermijdt zo veel
mogelijk het smoren van de kachel.

5. Zorg voor

6. Zorg ervoor dat de capaciteit van

de kachel past bij de ruimte waarin

gestookt wordt.
Verbod op het stoken van afvalstoffen, zoals:
* Snoeihout, sloophout, geverfd of
gebeitst hout, geïmpregneerd of
verduurzaamd hout, multiplex of
spaanplaat
" huishoudelijk afval (textiel,
ku nststoí overige afu almaterialen) en oud papier

Op de jaarvergadering op27 ianuaÍi2O14,
is in het algemene deel onder andere gesproken over baldadigheid van jeugd in
de wijk tijdens het wijkfeest. Als speciaal
onderdeel van deze jaarvergadering is
een mini-workshop'maak je wijk leuker'
gehouden. Hierin is gesproken over
mogelijkheden om gezamenlUk iets te
doen met een strook grond. bijvoorbeeld
om groente te kweken. Andere ideeën om
de wijk leuker te maken werden er niet
naar voren gebracht. De ontwikkeling van
plannen om gezamenlijk iets met grond in
de wijk te doen is helaas niet verder van de
grond gekomen.

bestuur zich actief ingezet. Zo zullen ter
hoogte van het Stadspark de geluidsschermen aan de noordzijde niet terug
komen, hetgeen in gereflecteerd geluid
scheelt, en zal stil asfalt aangebracht worden
vanafen tot aan Hoogkerk.
De feestcommissie heeft dit jaar weer het
paaseieren zoeken , het wijKeest en de
kerstborrel georganiseerd. Als voorbereiding
op het wijKeest is er een cursus schminken

gehouden. Dankzij deze cursus met enthousiaste deelnemers waren er voldoende
schminkers tijdens het wijkfeest. Al de
evenementen werden druk bezocht en
waren zeer geslaagd. Tijdens het wijkfeest
was er helaas wel weer sprake van baldadigheid. Zoals besproken tijdens de jaar-

vergadering zijn de betreffende kinderen
en de ouders van een van hen hierop direct
aangesproken. Geconstateerd moet worden
dat e.e.a. helaas nog niet heel effectief is.
Daarnaast zijn er tijdens het wijkfeest enkele
gehuurde apparaten gestolen, hetgeen een
financiële strop voor de vereniging heeft
opgeleverd.

ln november werd bekend dat de gemeente
van plan was de vrije bouwkavel aan de Aalscholver te ontdoen van de daar inmiddels
opgeschoten beplanting, omdat niet duidelijk genoeg zou zi)n dat de kavel beschikbaar
is voor verkoop. Omdat het leek alsof de gemeente dat plan ieder moment kon uitvoeren is vanuit het bestuur direct aan de gemeente verzocht dit niet te doen, omdat de

beplanting door kinderen uit de wijk als
avontuurlijke speelplek gebruikt wordt en de
begroeiing de kavel ?angekleed'houdt. De
gemeente heeft hierop positief gereageerd
en aangegeven de kavel niet leeg te zullen
halen. Later kwam via de gemeente het
bericht dat enkele bewoners van de Aal-

Zie de website van de gemeente
voor meer informatie.

Wim Borghols

Ten aanzien van de geluidsoverlast van de
A7 zijn het afgelopen jaar enkele positieve

ontwikkelingen geweest, mede in het kader
van de verbouwing van de zuidelijke

ru

ringweg. Hiervoor hebben leden van het

scholver hadden aangegeven te wensen
dat de kavel wel aangepakt wordt. ln het
hierop volgende overleg is besloten de
kavel wel op te ruimen (o.a. te ontdoen
van illegaal gedumpt tuinafual), maar het
begroeide karakter wel grotendeels in stand
te houden. De gemeente heeft dit aan alle
betrokken doorgegeven en tevens verzocht
om geen tuinafual meer te dumpen op de
kavel. Naar aanleiding van dit gebeuren wil
het bestuur bewoners vragen om, indien zij
aan de gemeente aangeven een andere
mening te hebben dan het bestuur, die

piccardthof nieuwsbrief I-2015

mening niet alleen aan de gemeente te laten
weten maar ook aan het bestuur. Het bestuur kan de wijk immers uitsluitend goed
vertegenwoordigen indien ze op de hoogte
is van alle meningen in de wijk.

aanspreken mogelijk te maken. Mensen díe
ideeën hebben om ook (met name) jongens
tussen 1 1 en l5jaarte betrekken bij het
feest worden uitgenodigd deze ideeën te
delen met de feestcommissie (email:
penni ngmeester@piccardthofplas.nl)

Vanwege gebrek aan animo in de wijk is niet
deelgenomen aan de actie "lentekriebels".
Wel is wederom deelgenomen aan de "borgschouw", waarin bewoners van de wijk zelf
de staat van onderhoud van de wíjk opnemen en volgens een voorgeschreven format
rapporteren aan de gemeente. Verder heeft
het reguliere overleg met de gemeente over
het beheer van de wijk plaatsgevonden.

De gebruikelijke activiteiten ten aanzien van
overleg met de gemeente over het beheer
van de wijk zullen worden voortgezet,
evenals de deelname aan de borgschouw.

Nationale vogeltelling
weekend 17 en 18ianuari'15
Postcode 9728
Top 10 - ln de buurt

ln 20 1 5 zal getracht worden nader kennis
met de wijkwethouder te maken. Deze heeft
aangegeven zich graag voor projecten in te
willen zetten. Een van de mogelijke onderwerpen voor een gesprek zou de lege kavel
aan de Aalscholver kunnen zijn, met als doel
een eind te maken aan de onzekere status
van de kavel. Graag hoort het bestuur uw
mening hierover tijdens de jaarvergadering.
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llse van der Waaij heeft aangegeven uit het
bestuur te stappen en te stoppen met het
secretariaat, omdat dat de werkzaamheden

hiervoor zich slecht laten combineren met
haar werk en andere activiteiten. Wij danken
llse hartelijk voor haar inzet voor de vereniging de afgelopen jaren! Erik Swinkels heeft
aangeboden het secretariaat van llse over
te nemen en wordt daartoe voorgedragen
door het bestuur tijdens de jaarvergadering.
Tevens wordt Wil Kol voorgedragen als bestuurslid. Wil is als bewoner van het zuidelijke deel van de wijk een zeer welkome
aanvulling van het bestuur en heeft het
afgelopen jaar al informeel deelgenomen
aan de activiteiten. Daarbij is tevens 9ebleken dat haar kennis en ervaring als exEr is 3 keer een
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Vlak voor kerst is kennis gemaakt met onze
wijkwethouder, Ton Schroor.
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Plannen voor 2015

stadsduir23

ln 201 5 gaan we door met het streven naar
zo min mogelijk geluidsoverlast van de 47.
We hopen te bereiken dat de snelheidslimiet
vanaf en tot aan Hoogkerk naar 80 km/u
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gebracht kan worden.

ontsierd zal worden door baldadigheid.
Mocht dit wel gebeuren, dan zullen
betrokken hierop aangesproken worden,
evenals hun ouders. Hierbij wordt de
mogelijkheid open gehouden om van
de baldadigen foto's te maken om het

41

is

Sinds het najaar van 201 4 heeft ieder stadsdeel van Groningen een "wijkwethouder".

ln 2015 zullen we ook weer enkele sociale
activiteiten organiseren, waaronder het
wijkfeest. We hopen dat het feest niet

vink51

roodborstje

"tf

medewerker van de gemeente erg nuttig
zijn voor het bestuur.

nieuwsbrief uitgegeven.

Helaas is de website dit najaar"gehackt'i

waardoor hij uit de lucht is genomen. Het
streven is om hem op zo kort mogelijke
termijn weer in de lucht te brengen.

Wmpetmeesse

ir

Wim Borghols
Namens het bestuur van

bewonersvereniging

Picca

rdthofplas
Bronl

wwwtuinvogeltelling.nl/Íesultaten/resultaten-20'l 5
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Algemene ledenvergadering
Dinsdag 27 januafiz0l4.

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

Locatie: Familiehotel Paterswolde,
Groningerweg 1 9, Paterswolde
Tijd :20.00 uur tot 22.00 uur
Agenda
1.

Opening 15e algemene ledenvergadering

Bestuur

2. Notulen vergadering 2Tjanuari 2014
(op aanvraag beschikbaar bij secretaris@piccardthofplas.nl).

Voorzitter Wim Borghols

3. Algemeen

voorzitter@picca rdthofplas.nl

jaarverslag 2Ol4

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

Secretaris llse v/d Waaij
secreta ris@picca rdthofp Ias.n

I

5.

Vaststelling bestuur
llse van der waa'lj trekt zich terug uit het bestuur
Erik Swinkets wordt voorgedragen voor de functie van secretaris
Wil Kol wordt voorgedragen als lid van het bestuur

Penningmeester Lieuwe v/d Werff
penningmeester@piccardthofplas.nl

6. Verslag van actieve

Bestuursleden
Wim Bussemaker
w.r.bussema ker@hccnet.nl
Erik Swinkels
erik.swinkels@gmail.com

groepen; geluidsoverlast A7, kunst, feest

7. Plannen voor 201 5
8. Rondvraag

ïonia Faber
Iouweentonia@hotmail.com
Wim Hut

wjhut6lplanet.nl

9. Lezing door Bart Zwiers van Natuurmonumenten over ontwikketingen in de
natuur in de omgeving van de wijk in recente jaren.
Bart Zwiers is boswachter bij natuurmonumenten en staat bekend om zijn
enthousiaste manier van vertellen over de natuur ( zie als preview: Youtubg
zoek op "Bart Zwiers Natuurmonumenten").

Website Wim Bussemaker
info6piccardthofplas.n

Nieuwsbrief ïonia

I

10. Sluiting

Faber

redactiellay-out/nieuwe foto!

Aansluitend zijn alle wijkbewoners uitgenodigd voor de nieuwjaarsborrel

Column Korrie Hoekstra
khoekstra@hetnet.n
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440 exemplaren
Lid worden & adreswijzigingen
ledereen die een woning (vrije kavel of
project) heeft in de wijk "Piccardthofplas"
is van harte welkom als lid.

+§

Agenda

De contributie bedraagt € 1 4,- per jaar.

-Dínsdag 27 januari

U kunt zich aanmelden als lid door een
e-mail te sturen met uw adresgegevens
naar de secretaris.

Zondag 5 april (1e
Zaterdag 29
Zaterdag 19

Paasdag)

aug.ustus
december

i
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Algemene Leden Vergadering
Paaseieren zoeken
Wijkfeest
Kerstborrel
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