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Algemene Leden Vergaderi ng
Jaarverslag 2015 en plannen voor 2016
2015 was een jubileumjaar voor de bewonersvereniging

Piccardthofplas. De vereniging is al 15 actief voor de buurtbewoners om hun belangen te vertegenwoordigen en om
te proberen hen samen te brengen.
Het verenigingsjaar begon met de jaarvergadering in het
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familiehotel. Na zoals gebruikelijk het wel en wee in de wijk en
de activiteiten van de vereniging besproken te hebben, was er
een lezing van Bart Zwiers van Natuurmonumenten over de
ontwikkelingen in de natuur rondom de wijk. Deze lezing heeft
op een mooie zomeravond begin juli een vervolg gekregen in
een fietstocht van Bart met een twintigtal buurtbewoners door
de Onlanden.Ter gelegenheid van het jubileum heeft de
vereniging een'bankje'aangeboden aan Natuurmonumenten,

2 febr. om 20.00 uur in het

Familiehotel Paterswolde
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waarvan de plek bepaald is tijdens de
fietstocht. Andere momenten waarop
we bijeen konden komen waren het
traditionele paaseieren zoeken en de
kerstborrel met een heuse Santarun.
Het wijkfeest was vanwege het jubileum
groter dan andere jaren. Het weer was
ons gunstig gezind; hoogtepunten
waren onder andere het kratjes stapelen
en de circusworkshop.

Bouw GezondheidsGentÍum Ter Borch
van start.

De bouw van Gezondheidscentrum
Ter Borch start in januari 201 6 aan

de Borchsingel te Eelderwolde. ln
dit centrum zullen de volgende
diensten een plaats krijgen: huisarts, fysiothera pie, apotheek,
logopedie, diëtetiek, psychologie
en maatschappelijk werk. De
meeste van deze diensten zijn
op het moment gevestigd in een
noodgebouw aan de Borchsingel.
De planning van de oplevering van
het gezondheidscentrum is junÍ
2016.

Afgelopen jaar hebben we afscheid
genomen van Harry Delemarre als vast
aanspreekpunt b'rj de gemeente voor
wijkzaken. Hij is opgevolgd door stadsdeelbeheerder Anne Krijn Piersma,
waarmee een eerste overleg heeft
plaatsgehad. Tijdens de eindejaarsborrel
van het stadsdeel Zuid hebben we
kennis gemaakt met onze wijkwethouder Ton Schroor. Het belangrijkste
resultaat van het overleg met de
gemeente is afgelopen jaar de proef
geweest met de aanpak van de
wateroverlast bij de wadi's in een van de
straten van de Snip met behulP van
zogenaamde permeoblokken naast de
rijweg in de groenstrook. De eerste
ervaringen hiermee z'rjn positief.

Op 23 december jl. tekenden de
eigenaren van het gezondheidscentrum de koopakte van de
grond. Hierna sloegen ze symbolisch de eerste paal.
Op de foto van links naar rechts:
Marsha Westerhof ( FysiotheraPie

Medisupport ), Yvonne Beukeveld
( Huisartspraktijk Rozing Beukeveld) , Emily Rozing ( Huisartspralaijk Rozing Beukeveld ), Wim
Post ( Fysiotherapie Medisupport ),
Eric van der Snee ( Fysiotherapie
Medisupport ),Trees van derVeen
(Apotheek Eelde - Paterswolde ).

Een delegatie van het bestuur is, evenals
diverse andere wijkbewoners, aanwezig
geweest bij de voorlichtingsbijeenkomst over de komst van de noodoPvang voor asielzoekers. Een van de
wijkbewoners is lid van de"overlegcommissie noodopvang COA'en houdt het
bestuur op de hoogte van de ontwikkelingen.

De website draait nog altijd onder een
'light' versie. Onze webmaster Wim
Bussemaker volgt momenteel een
cursus website ontwerpen. Er z'ljn drie

nieuwsbrieven uitgegeven.
ln 2016 gaat de vereniging op dezelfde
voet voort. Getracht wordt om een
ontmoeting met de wijkwethouder te
regelen. Onderwerpen die dan mogelijk
aan bod kunnen komen zijn de stagnerende ontwikkeling van de Aalscholver-kavel en het fietspad aan de
noordzijde van de Paterswoldeseweg
tussen de Zwaan en de gemeentegrens.
Wijkbewoners worden uitgenod igd aanvullende ideeën te melden bij het bestuur (via voorzitter@picca rdthofplas.nl).
Wim Borghols
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Het bestuur heeft deelgenomen aan de
gemeentelijke borgschouw en aan een
woonvisie symposium. ln verband met
een persbericht over vuurwerkvrije
zones in de stad is b'rj raadsleden beklag

gedaan over het (wederom) niet goed
gebruiken van de namen van de diverse
stadswijken.
Op het gebied van verkeer is contact
gezocht met wethouder Paul de Rook
om aandacht te vragen voor gevolgen
voor onze wijk en de inwoners van de
bussluis in deVan Swietenlaan, waarb'rj
specifiek is ingegaan op de verkeeropstoppingen op de Paterswoldseweg en
de veiligheid voor fietsers op de Van
Swietenlaan. Verder heeft het bestuur
de wens dat het fietspad aan de noordzijde van de Paterswoldseweg tussen de
Zwaan en de gemeentegrens verbreed

wordt.
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Verkeerssituatie rond het Martiniziekenhuis
Het bestuur van de vereniging heeft aan wet-

houder Paul de Rook aandacht gevraagd voor
de gevolgen voor onze w'rjk van de afsluiting
van Van Swietenlaan ter hoogte van de
parkeergarage van het Martiniziekenhuis
(MZH) voor verkeer in noordelijke richting.
Deze maatregelen zijn genomen om de
doorstroming op de Laan Corpus den Hoorn
(LCdH) vanaf de A7 naar het MZH te bevorderen. Als buurtbewoners kunnen we constateren dat de maatregelen 's ochtends succes
hebben, op dit deel van de LCdH komen vrijwel geen files meer voor, wat ook de doorstroming op de botonde bij de 47 enorm
heeft verbeterd. We hebben echter ook
belangrijke nadelen van deze oplossing
geconstateerd. Zo heerst er regelmatig chaos
op het stuk weg tussen de bussluis en de
rotonde bU het MZH. Het gebeurt ook dat

veiligheid voorfietsers in gevaar komt. Onder
deze fietsers bevinden zich ook de kinderen
uit onze wijk die van sportpark Corpus den
Hoorn komen ofdaar naar toe gaan.
Daarnaast is het zo dat autoverkeer komend

uit zuidelijke richting regelmatig de Paterswoldseweg verstopt. Dit leidt er's ochtends
regelmatig toe dat de file doorloopt langs
onze wijk tot in Eelderwolde, waardoor auto's
onze wijk noch bij de Lepelaar nog bij de Snip
kunnen verlaten.

Swietenlaan over het fietspad of links langs
de bussluis tegen het verkeer in rijden. Er is
zelfs geconstateerd dat dit laatste ook door
politieauto's wordt gedaan. Met name in de

Wij hebben aangegeven dat wU als wijkbewoners veel overlast ervaren van de gekozen
maatregel. Waar de wegen eerst redelijk overzichtelijk en ruim waren zijn ze nu vol en druk.
Velen van ons vragen zich af of deze kunstmatige drukte noodzakelijk is. Graag zien wij
datonze bevindingen in een evaluatievan de
maatregel worden meegenomen. Verder
denken wij graag mee over een oplossing
die de problemen bestrijdt, zonder deze te
verplaatsen naar een ander deel van de wijk.

avondspits is de Swietenlaan verstopt tot aan
de rotonde MZH. Dit zorgt er dus voor dat
naast de overlast voor de auto's de verkeers-

Wim Borghols

auto's rechts langs de bussluis in de Van

Nieuwe vrijwilligers voor de kiosk op
landgoed De Braak in Paterswolde.
De huidige groep bestaat uit zeven
vrijwilligers die gemiddeld een keer per
maand een dagdeel de kiosk van landgoed De Braak in Paterswolde "uítbaten".
Dat doen we op zondagochtend (1 1.0014.00 uur) of -middag (14.00-17:00 uur).
Ze proberen om gedurende het helejaar
open te zijn op zondagen, maar bij slecht
weer houden we de kiosk gesloten.
De uitbaters schenken thee, koffie,
cappuccino, latte macchioto, espresso
warme chocolademelk, verse appelsap,
ranja, mars, snickers, zouthout en
serveren zelfgemaakte tul band,
appeltaart, muffins en ook soep.
De huidige gastheren- en vrouwen
vinden het leuk werk dat veel voldoening
geeft, vooral ook omdat we er veel
enthousiasme en hartelijkheid voor

terugkrijgen.
Natuurmonumenten is op zoek naar
twee of drie nieuwe collega's om het
rooster wat gemakkelijker te kunnen
vullen. Als je interesse hebt of vragen
dan kun je contact opnemen met Booi
Kluiving van Natuurmonumenten:
e-mail:B.Kluiving@Natuurmonumnten.nl.
Of u mag mij (Tonia Faber, een van de
vrijwilligers van de kiosk) ook benaderen.

Mobiel 06 200i 98 66 of
louweentonia@hotmai l.com.

Kerstborrel
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Ook dit jaar is er weer een kerstborrel

georganiseerd voor iedereen van onze
wijk. Omdat het een lustrum jaar was,
was de borrel gecombineerd met een
heuse Santa Run voor kinderen.
Dit bleek een schot in de roos gezien de
hoge opkomst. Wellicht dat het mooie
weer ook heeft bijgedragen.
Na het startschot van de voorzitter,
begon de Santa Run. Zo'n 30 kinderen
hebben, getooid met een mooie
kerstmuts op, 1 of meerdere rondjes
gerend in het middendeelvan de wijk.
Uiteraard deed de kerstman ook mee.
Na inlevering van de stempel kaart
werd een presentje uitgereikt. Er z'rjn

meerdere kinderen die meer dan 10
rondjes hebben gerend, een top
prestatie!
Na afloop konden er marshmallows
worden geroosterd in het vuur. De
volwassenen genoten ondertussen
van een hapje en een drankje.
De Santa Run is door de Junior Feest

Commissie bedacht en georganiseerd
en zal zeer waarschijnlijk een vervolg
krijgen in 20161
Tijdens de borrel is € 82,15 gedoneerd
aan Stichting Groningen Verwelkomt
(www.groningenverwel komt.n l)
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piccardthofplas nieuwsbrief is een
uitgave van het bestuur van de
bewonersveren iging Piccardthofplas en
verschijnt ongeveer vier keer perjaar.

Bestuur
Voorzitter Wim Borghols
voorzitter@picca rdthofplas.n
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Secretaris Erik Swinkels
secretaris@piccardthofplas.nl

Penningmeester Lieuwe v/d Werff
penningmeester@piccardthofplas.nl

Bestuursteden
Wim Bussemaker
wr.bussemaker@hccnet.nl

WilKol
wil.kol@planet.nl
Tonia Faber

louweentonia@hotmail.com
Wim Hut

wjhut@planet,nl

Website Wim Bussemaker
info@picca rdth ofplas.n
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Column Korrie Hoekstra
khoekstra@hetnet.nl
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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.
De contributie bedraagt€ "14,- per jaar.
U kunt zich aanmelden als lid door een
e-mail te sturen met uw adresgegevens
naar de secretaris.
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