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Verslag over het jaar 2016
ln 201 6 heeft weer een grote hoeveelheid onderwerpen de aandacht
van het bestuurvan de bewonersvereniging gehad. Onderstaand
volgt een beknopt overzicht.
Op 2 februari vond de aftrap van het verenigingsjaar plaats met de
jaarvergadering in het Familiehotel. Als spreker was Paul Kukler
aanwezig, de wijkagent voor Groningen-Zuid.
Onze webmaster, bestuurslid Wim Bussemaker, volgt een cursus
website bouwen en heeft inmiddels de nieuwe website in de lucht.
We doen nog steeds pogingen om ook in de meest noordelijke

straten van onze wijk glasfiber te krijgen.
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Met een bijdrage van de bewonersvereniging is het"bankje" in de
Onlanden, ter gelegenheid van ons 1S-jarig bestaan, geplaatst.
Zoals ieder jaar is er met de gemeente gesproken over de toestand
van en het onderhoud aan onze wijk. Dit jaar is onder andere
gesproken over de bomen langs de Ter Borchlaan, het fietspad aan de
noordz'rjde van de Paterswoldseweg tussen de Zwaan en de rotonde
Tynaarlo, doortrekken voetpaadje aan de noordrand van de Lepelaar
naar de Paterswoldseweg, wadi's en prullenbak
Paterswoldseweg/Lepe laa r.
Er is deelgenomen aan een kick-off van een project om duuzame
energie op te wekken rondom de "Onlanderij". Streven was dat ook
bewoners van de Piccardthof hieraan deel zouden kunnen nemen.
Door de perikelen rondom de supermarkt en de doorgaande weg
doorTer Borch is dit project vanuitTer Borch op een laag pitje
komen te staan.

januari om 2o.oo uur in het Familiehotel Paterswolde
4

rof nieuwsbrief

Binnen de gemeente is gesproken over de
mogelijke invoering van Diftar, het gedifferentieerd in rekening brengen van
afualstoffenheffing, afhankelijk van de
vulling van de containers. De bewoners-
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problematiek van het niet-erkennen van
schade ten westen van de Stad beter voor
het voetlicht te kr'rjgen. ln 2017 zal nogmaals

geprobeerd worden deze problematiek ook
in de Piccardthof inzichtelUk te krijgen.

vereniging volgt dit onderwerp.
Ook dit jaar is weer gebruik gemaakt van de
subsidiemogelijkheden voor bewonersverenigingen van de gemeente Groningen,

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

De ontwikkelingen rondom de noodopvang
aan deVan Swietenlaan z'rjn gevolgd, mede

aan de hand van de bevindingen van een
wijkbewoonster in de contactgroep. De
noodopvang staat inmiddels leeg. Op deze
plek zal volgens de gemeente Groningen
geen supermarkt worden gerealiseerd.

Ditjaar hebben ook het paaseieren zoeken
en het w'rjkfeest weer op veel belangstelling
kunnen rekenen. Het wijkfeest was'budhollands" met een kleine draaimolen,
oud hollandse spelletjes, kratjeskli mmen,
pony's, pannenkoeken, suikerspin en
patatkraam. Nieuw dit jaar was de
Piccardthof Sale, waar bewoners uit onze
wijk hun tweedehands spullen verkochten
of eigen producten konden verkopen.
Mede door het mooie weer was de sfeer
heel ontspannen en plezierig.

Bestuur
overleg geweest met WIJ Corpus den
Hoorn naar aanleiding van huisgesprekken
die zij begin van het jaar in de Lepelaar
gehouden hebben en eind van hetjaar in de
Grutto. Daarbij heeft afstemming plaatsgevonden over de activiteiten van WIJ en
de bewonersvereniging.
Er is

Voorzitter Wim Borghols
voorzitter@picca rdthofp las.n
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Segetaris

Erik Swinkels
secretaris@piccardthofplas.n

l

Penningmeester Lieuwe v/d Werff
penn ing meester@picca rdthofplas.nl

Bestuursleden
Wim Bussemaker
w.r.bussemaker@ hccnet.nl

Wil Kol
wil.kol6oplanet.nl
Tonia Faber

louweentonia@hotmail.com
Wim Hut
wjhut@planet.nl

De ontwikkelingen rond de zuidel'rjke

ringweg en de mogelijke gevolgen voor
onze wijk worden gevolgd door actieve
deelname in het Platform van Aanpak Ring
Zuid.
Hetzelfde geldt voor aardbevingen. Samen
met de wijkvereniging van Buitenhof waar
meerdere aardbevingsgedupeerden zich
hebben verenigd, wordt opgetrokken om de

nfo@picca rdthofplas.n

Plannen vooÍ2077
ln2017 gaat de bewonersvereniging weer
met volle energie door met het behartigen
van uw belangen en het (laten) organiseren
van activiteiten om bewoners met elkaar in
contact te laten komen. lndien u ideeën
heeft hiervoor of hierover, dan horen w'rj het
graag!

Uitnodiging

Website Wim Bussemaker
i

De bewonersvereniging heeft de ontwikkelingen rond de supermarkt in Ter
Borch en de ontsluiting van de Borchsingel
gevolgd. In de laatste nieuwsbrief is het
standpunt van het bestuur nader toegelicht.
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Nieuwsbrief Tonia Faber

Algemene ledenvergadering maandag
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Locatie: Familiehotel Paterswolde,Groningerweg
Tiid :20.00 uur tot 22.00 uur

Column Korrie Hoekstra

januari 2017
1

9, Paterswolde

khoekstra@hetnet.nl

Agenda
Kopij naar
infoppiccardthofplas.nl
Oplage

1. Opening 17e algemene ledenvergadering
2. Notulen veÍgadering 2 februari 2016 (staat op de website;

op aanvraag ook beschikbaar bij secretaris@piccardthofplas.nl).

440 exemplaren

3. Algemeen jaarverslag 2O16
Lid worden & adreswijzigingen
ledereen die een woning (vrije kavel of
project) heeft in de wijk "Piccardthofplas"
is van harte welkom als IidDe contributie bedraaqt € 14,- per jaar.
U kunt zich aanmelden als lid door een

e-mail te sturen met uw adresgegevens
naar de secretaris.

4. Financieel jaarverslag en begrotin g 2017

Vaststelling bestuur
Er zijn dit jaar geen mutaties in het bestuur
6. Verslag van de commissies: kunst, feest, geluidsoverlast A7
7. Plannen voor 2017
5.

8. Rondvraag
9. Gesprek met de wijkwethouder,Ton Schroor
10. Sluiting

Aansluitend: Jaarborrel
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