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Algemene Ledenvergadering
Jaarverslag 2017:
Fruit, verkeer en nog veel meer
Tijdens de jaarvergadering 2017 hadden we als spreker
wijkwethouder Ton Schroor, die ons vertelde over de mogelijkheden die er zijn voor projecten in de wijk, die de wijk leuker
maken en de samenhang van de wijk bevorderen. Het verslag
van de vergadering is te vinden op de website.

Naar aanleiding hiervan is de werkgroep “Pluk van de
Piccardthof” dit jaar actief aan de gang gegaan om plannen
te ontwikkelen voor fruitbomen in onze wijk. Deze plannen
worden tijdens de jaarvergadering gepresenteerd en ter
besluitvorming voorgelegd om definitief bij de gemeente te
worden ingediend. Elders in dit nummer vindt u meer over dit
project.

Let op! ALV Maandag 29 jan. om 20.00 uur in de boerderij “de Onlandenrij“ van Natuurmonumenten
Lezing door dhr. Lubbert Dijk van de kwekerij “De Baggelhof”. Hij zal ons bijpraten over het gebiedsplan en de keuze van de fruitbomen.
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STOEPTEGELS.
Tijdens het lustrum wijkfeest op
29 augustus 2015 konden kinderen
uit de wijk stoeptegels versieren
met verf. De feestcommissie had
deze versierde stoeptegels goed
bewaard. Op woensdag 6 december 2017 hebben Harrit Wester,
Lieuwe van der Werff en Jannes
van de gemeente Groningen deze
stoeptegels verwerkt in de stoepen
van de wijk. De meeste stoeptegels
zijn op de drukste wandelroutes
naar het Jan Evenhuispad verwerkt.
Maar er zijn ook enkele stoeptegels
verwerkt in de stoep vanaf de
Paterswoldseweg naar de Lepelaar.
Daarnaast grepen we de mogelijkheid aan om stoeptegels te vervangen die kapot waren en zijn
sommige verzakte stoeptegels
opgehoogd. Hierbij willen we de
gemeente Groningen nogmaals
bedanken voor de medewerking !
Lieuwe van der Werf

.

De geplande supermarkt in Ter Borch
houdt een deel van de bewoners in de
Zuidwesthoek van Snip erg bezig. Zoals
eerder bericht, heeft de bewonersvereniging een neutraal standpunt ten
aanzien van de komst van de supermarkt, omdat de mening daarover
onder de wijkbewoners erg verschilt.
Wel is het bestuur van mening dat de
wijze waarop de gemeente Tynaarlo
het project via allerlei salamitactieken
er door drukt en hoe zij omgaat met
inspraak van betrokkenen een
bedroevend laag niveau heeft. De
bewonersvereniging heeft bij de
gemeenten Groningen en Tynaarlo
bezwaar aangetekend tegen het
gebruik van de Ter Borchlaan door
het bevoorradingsverkeer van de
supermarkt.
Meer verkeer: in het voorjaar heeft de
bewonersvereniging bij het College van
B&W en de Gemeenteraad aandacht
gevraagd voor de verkeersveiligheid op
de Paterswoldseweg ter hoogte van de
Piccardthofplas. Dit naar aanleiding van
het dodelijk ongeval dat daar op 29
januari 2017 heeft plaatsgevonden en
de vele ongevallen in de jaren daarvoor.
Naar aanleiding van de brief is een
artikel verschenen in het Dagblad van
het Noorden. Het onderwerp is ook
door Wim Hut genoemd in zijn inspraakbeurt tijdens een hoorzitting van de
gemeenteraad over verkeersveiligheid
op 23 mei, naast het fietspad aan de
noordzijde van de Paterswoldseweg
tussen de Zwaan en de rotonde bij Ter
Borch. Verder is wederom gevraagd of
de Ter Borchlaan een 30 km/h regime
kan krijgen. Dit alles heeft er mede voor
gezorgd dat de Paterswoldseweg is
opgenomen in de lijst van '24 objectief
verkeersonveilige locaties' in het
Meerjarenprogramma Verkeer en
vervoer 2018-2021 van de gemeente,
waarvoor de gemeente in 2018 een
voorstel voor prioritering en aanpak
wil maken.
De feestcommissie is bijzonder actief
geweest het afgelopen jaar met het
paaseieren zoeken, de buurtsale, het
wijkfeest en een excursie naar Hooghoudt. Allen stuk voor stuk zeer
geslaagde evenementen!
Ook dit jaar hebben we de toestand van
de wijk weer “geschouwd” en gerapporteerd aan de gemeente. Dit jaar zijn de
resultaten uitgebreid met de gemeente
besproken, waardoor we een aantal

punten nog weer wat beter voor het
voetlicht hebben kunnen krijgen.
Andere onderwerpen waar het bestuur
zich mee bezig heeft gehouden zijn:
aardbevingen, geluidsoverlast A7,
nieuwsbrief, al dan niet samenwerking
met Ter Borch, bomen aan de Ter
Borchlaan, de Rietgans, Lepelaar en
Snip, de website, regulier overleg met
de gemeente, WhatsApp groepen,
grondwaterstand, wateroverlast in
Wadi ‘s en nog diverse andere, kleinere
onderwerpen.
Plannen voor 2018
In 2018 gaan we op de vertrouwde voet
verder. We blijven de ontwikkelingen
rond de supermarkt kritisch volgen,
evenals het verkeer in en rondom de
wijk en we zien uit naar het planten van
fruit in de wijk. Heeft u nog ideeën voor
andere/nieuwe onderwerpen, dan kunt
u ze melden bij het bestuur via:
voorzitter@piccardthofplas.nl, of tijdens
de jaarvergadering natuurlijk.
Vacature: secretaris
bewonersvereniging Piccardthofplas
Vanwege een drukke baan en het
daardoor veel uithuizig zijn van onze
huidige secretaris, Erik Swinkels, wil
hij (helaas!) zijn activiteiten voor ons
beëindigen. Daarom is er per direct een
vacature voor een nieuwe secretaris.
Taakomschrijving: opstellen datumlijst
en agenda voor de bestuursvergaderingen (ca. 6x per jaar) en actielijst /
besluitenlijst per vergadering (mag
met de laptop tijdens de vergadering);
notuleren jaarvergadering; verzorgen
in- en uitgaande post (beide circa 5
stuks per jaar!); deelnemen aan het
jaarlijkse etentje; bereikbaar zijn via de
email: secretaris@piccardthofplas.nl.
Belangstellenden kunnen zich melden
via voorzitter@piccardthofplas.nl of
penningmeester@piccardthofplas.nl,
alwaar ook nadere informatie is te
krijgen. Bellen mag ook, zie de website.
Desgewenst kan enkele keren als proef
meevergaderd worden. Definitieve
benoeming dient door de leden te
gebeuren in de jaarvergadering van
2019.
Wim Borghols
Voorzitter
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Pluk van de Piccardthof
In de groep ‘Pluk van de Piccardthof’
is hard gewerkt. Nadat op 14 april de
proefboom (walnoot) is geplant op de
Groene Scheg zijn we met het bestuur ,
de feestcommissie en de gemeente
Groningen in overleg gegaan om vervolg
te geven aan onze fruitplannen. We
hebben op het wijkfeest op 2 september
hiervan posters gepresenteerd in de stand.
Men kon reageren op onze ideeën dat we
noten-, appel- en perenbomen en bessenstruiken op verschillende locaties in de wijk
willen laten planten. Op bijgaande fotocompilatie zijn de locaties te zien, waar we
nieuw fruit wensen en waar oude bomen
kunnen worden vervangen door fruit. Er
zijn in de wijk paaltjes met een witte kop
geplaatst om het geheel visueel te maken.
Op de Algemene Ledenvergadering op 29
januari presenteren we opnieuw onze
plannen. Men kan reageren op het fruitbomenplan op deze vergadering en men
kan natuurlijk ook via mail reageren:
info@plukvandepiccardthofplas.nl.

Op de ALV wordt het definitieve plan voor
de fruitbomen in stemming gebracht,
emailreacties tellen mee (als een duidelijk
ja of nee valt af te leiden). Als het plan
goedkeuring krijgt, gaan we verder contact
maken met de gemeente voor de realisatie.

Het voorstel van het concrete plan is:

Column

a

1 In de bocht van de Kuifeend komen 6
nieuwe fruitbomen.
2 Tussen de cipressen aan de Aalscholver
komen drie fruitbomen.
3 Op de Groene Scheg komt aan de
slootkant in het verlengde van de
beukenhaag een lage haag van minitrees
en bessenstruiken ( max 1.50 hoog).
Aan de kant van de weg komen daar
tussen de elzen, ongeveer 3,5 m van de
straat, 8 nieuwe hoogstam fruitbomen.
De proefboom kan nog verschuiven en/of
worden opgenomen in deze rij.

indicatie van grootte en hoogte
van hoogstamfruit ca. 2 jaar na planten

4 Aan het begin van de "lange" Lepelaar
naast nr. 1 worden de bomen vervangen
door fruitbomen wegens ziekte.
5 Aan het eind van de Snip naast nr. 175
worden de bomen door fruitbomen
vervangen wegens ziekte.
6 Op het gras van de Staeten , aan het
eind van de lange Snip aan de kant van
de Paterswoldseweg komt een tamme
kastanje.

Beeld van situatie met volgroeide fruitbomen
en hagen. (grootte van kroon en hoogte van
haag zijn door snoei zelf te bepalen).

oude els
beukenhaag

fruit- en bessenhaag
in verlengde van
beukenhaag
(hoogte is met snoei
zelf te bepalen)

cypres

ca. 8 hoogstam
appel- en perenbomen
(stamhoogte 2 à 2,5 m
omtrek en kroondichtheid
is met snoei zelf te bepalen)
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voorgestelde locaties

Sfeervol en sportief wijkfeest 2017
De groenstrook tussen Snip en Lepelaar
vormde op 2 september 2017 het decor
van een sfeervol, gezellig, goedbezocht
en actief wijkfeest. Dit jaar stond het
middagprogramma van het wijkfeest in
het teken van een wedstrijd waarin
kinderen met hun ouders streden om
de eervolle titel ‘Mijn vader/moeder is
de beste’. Boogschieten, lopen met
water, buikschuiven en hardlopen; er
werd volop gestreden, aangemoedigd
en meegedaan. Ondertussen liep het
sportiefste deel van onze buurt mee
met de 4 Mijl, konden kinderen
knutselen, schminken en ponyrijden
en was er ook aandacht voor de fruitbomen in onze wijk.
Na een officiële prijsuitreiking voor alle
sportieve prestaties schoof de Piccardthof gezamenlijk aan voor een sfeervol
en buitengewoon smaakvol avondeten,
dit jaar voor het eerst geserveerd door
de uitbaters van de ‘Onlanderij’.
Tijdens het diner genoten we van het
verbluffend goede optreden van Jim
van der Zee, inmiddels bijna al wel een

van de titelkandidaten van The Voice of
Holland. En bovenal was er op het
wijkfeest, en zeker in de avond, volop
tijd om gewoon gezellig bij te kletsen.
Met een wijntje, een hapje en gezellige
buren erbij.
We willen de vele vrijwilligers en de
leden van de jeugd-feestcommissie
bedanken voor het mogelijk maken van
het wijkfeest. Heel fijn om te zien dat we
er weer een echt gezamenlijk feest van
hebben kunnen maken.
Suggesties en ideeën voor het feest van
volgend jaar? Laat het ons vooral weten
op feestcie@piccardthofplas.nl of
benader iemand van de feestcie (adres
gegevens zijn te vinden op:
www.piccardthofplas.nl/vereniging)
De Feestcommissie

Meer foto's op
onze website en
facebookpagina
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Response op hartfalen!
In de Nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Piccardthofplas van juni 2014
hebben wij ook al eens aandacht besteedt
aan de AED. Nu echter uit een analyse van
het Rode Kruis is gebleken dat Nederland
weliswaar volhangt met hartdefibrillators
maar dat de meeste ervan voor het grote
publiek onvindbaar zijn of alleen tijdens
kantooruren beschikbaar, leek het ons een
goede zaak de inwoners van Piccardthof
opnieuw te informeren over de huidige
AED’s in / bij onze woonwijk.

Waar zijn AED’s beschikbaar in
onze woonomgeving?
(www.hartslagnu.nl)
Op de navolgende adressen is een AED
beschikbaar:
Fam. Van der Snee, Kuifeend 6
(beschikbaar 24/7, bevestigd aan de gevel
links),
Fam. M.E. Sietsma, Roerdomp 11 (tel. 0505281720: AED in woonhuis, altijd eerst
bellen)
Tandartsenpraktijk Beugeling,
Groningerweg 93-95, Eelderwolde (tel.
050-5254248: tandartsenpraktijk, niet altijd
geopend, regelmatig ’s avonds geopend
tot 21:00).
Indien u te ver verwijderd bent van één
van deze locaties kunt u gebruik maken
van de gratis App: AED4.EU (Apple en
Android). Die geeft op basis van GPS een
kaart van uw omgeving met de locaties
van AED’s die zijn aangemeld. Per AED
locatie zijn aanvullende gegevens
geregistreerd: Adres, (bedrijfs)-naam,
beschikbaarheid en een telefoonnummer.
Indien u zelf of uw bedrijf een AED bezit,
kunt u overwegen uw AED bij AED4.EU te
registreren.
Over HartslagNu
HartslagNu is een speciaal alarmeringssysteem waarbij vrijwillige hulpverleners
ingezet kunnen worden wanneer een
medeburger in de directe woon/werkomgeving van deze vrijwilligers een
hartstilstand heeft.
Dit systeem kan via het SMS berichtensysteem de vrijwilliger alarmeren en
vragen gericht om een reanimatie op te
starten, indien de persoonlijke omstandigheden van de vrijwilliger dit toelaat.
De oproep gebeurt volledig automatisch
en wordt opgestart vanaf de Meldkamer
Noord-Nederland (Drachten), als opvolging van een oproep naar 112 in
geval van een hartstilstand. U kunt zich
aanmelden als reanimatie hulpverlener
bij HartslagNu.

Procedure
Er wordt gealarmeerd naar de standaarden
van de Meldkamer Noord-Nederland. Bij
een reanimatie worden er 2 ambulanceteams en 1 potentieel AED-Reanimatieteam van maximaal 30 vrijwilligers
gealarmeerd. Het kan voorkomen dat in
geval van meerdere calamiteiten en/of
extreme drukte er niet gealarmeerd wordt
of kan worden. Oproepen kunnen 24 uur
per dag, 7 dagen per week plaatsvinden.
Vragen over niet gedane alarmering
kunnen alleen bij de Stichting Groningen
HartVeilig ingediend worden.
Goedkeuring en registratie
Stichting Groningen HartVeilig (GHV)
beheert voor de provincie Groningen de
database van HartslagNu. Alarmering
middels de meldkamer en HartslagNu
vindt plaats nadat u bent aangemeld bij
HartslagNu www.hartslagnu.nl én bij GHV.
Vul hiervoor het aanmeldingsformulier in
dat u vindt op de website:
www.groningenhartveilig.nl. Alleen vanaf
dan staat u geregistreerd als vrijwillige
burgerhulpverlener en kunt u een noodoproep per SMS op uw mobiele-telefoon
ontvangen. U ontvangt hierover een
bevestigingsmail van GHV.
Na uw aanmelding wordt u uitgenodigd
voor een voorlichtingsbijeenkomst en
een 6 minutentraining van Stichting
Groningen HartVeilig. Deelname hieraan
is niet verplicht, maar wel wenselijk.
Tijdens deze training ontvangt u een
reanimatiehesje, inclusief beschermende
handschoenen en mondmasker, zodat u
herkenbaar bent als hulpverlener.
Oproepverplichting
Het gaat om een vrijwillig systeem en u
verleent alléén hulp als u daartoe in staat
bent. Mocht u om persoonlijke omstandigheden geen burgerhulp kunnen verlenen
(bijvoorbeeld: u bevindt zich niet in de
directe omgeving; u kunt uw huis niet
verlaten; u hebt alcohol gedronken; óf u
bent op het moment van de oproep niet in
staat door ziekte om hulp te verlenen), dan
reageert u niet op de oproep. Er zullen
steeds meerdere vrijwilligers tegelijkertijd
gealarmeerd worden. De kans is groot dat
er altijd wel iemand in de gelegenheid is
om hulp te bieden. Tenslotte zal altijd al
met spoed een ambulance aangevraagd
zijn.

30
KM sticker!
Column
a

De bewonersvereniging Piccardthofplas
krijgt met enige regelmaat te horen dat
er te hard gereden worden in onze wijk.
In de nieuwsbrief is hier wel eens aandacht aan besteed maar die oproep
bereikt b.v. niet de verkeersdeelnemers
buiten onze wijk. Het effect van dergelijke oproepen in nieuwsbrieven is helaas
zeer beperkt. Het bestuur vind het echter
wel van belang dat verkeersdeelnemers
zich aan de geldende verkeersregels
houden om op die manier de wijk zo
veilig mogelijk te houden voor iedereen.
NB: Te hoge autosnelheden in 30 km/u
straten en wijken is een veelgehoorde
klacht in de stad Groningen. Handhaving
door de verkeerspolitie vind niet of
nauwelijks plaats.
Daarom heeft het bestuur van de bewonersvereniging besloten om gratis 30
km/u stickers uit te delen aan bewoners
die de snelheid van voertuigen in hun
straat te vaak te hoog vinden. Per
woonhuis worden maximaal 4 stickers
uitgedeeld voor beide zijden van een
grijze en een groene kliko. Op deze
wijze worden verkeersdeelnemers eens
per week eraan herinnerd dat er een
maximum snelheid van 30 km/u van
toepassing is. Wij hopen dat dit bijdraagt
aan een veiliger wijk.
De stickers zijn af te halen bij de bestuurleden thuis (zolang de voorraad strekt).
De adressen van de bestuursleden zijn
gegeven op de volgende pagina;
www.piccardthofplas.nl/vereniging
Daarnaast willen we graag weer een
verkeerscommissie in het leven roepen
die nadenkt over (toekomstige) ontwikkelingen in de infrastructuur en
mogelijkheden om de verkeersveiligheid
in onze wijk en straten te vergroten.
Wie belangstelling hiervoor heeft kan
zich melden bij een bestuurslid.
Met vriendelijke groet,
Lieuwe van der Werff
Penningmeester Bewonersvereniging
Piccardthofplas

Lieuwe van der Werff & Wim Hut
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Uitnodiging

Algemene ledenvergadering
Maandag 28 januari 2018
Locatie: Boerderij “de Onlanderij”,
Madijk 1, Paterswolde
Tijd : 20.00 uur tot 22.00 uur

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

Agenda
Bestuur

1. Opening 18e algemene ledenvergadering

Voorzitter Wim Borghols
voorzitter@piccardthofplas.nl

2. Notulen vergadering 2 februari 2017
(staat op de website; op aanvraag beschikbaar bij voorzitter@piccardthofplas.nl).

Secretaris Erik Swinkels
secretaris@piccardthofplas.nl

3. Algemeen jaarverslag 2017

Penningmeester Lieuwe v/d Werff
penningmeester@piccardthofplas.nl
Bestuursleden
Wim Bussemaker
w.r.bussemaker@hccnet.nl
Wil Kol
wil.kol@planet.nl
Tonia Faber
louweentonia@hotmail.com
Wim Hut
wjhut@planet.nl

4. Financieel jaarverslag en begroting 2018 (wordt ter plaatse gepresenteerd)
5. Vaststelling bestuur
Er zijn dit jaar geen mutaties in het bestuur
6. Verslag van actieve groepen; geluidsoverlast A7, kunst, feest
7. Plannen voor 2018
8. Rondvraag
9. Lezing door dhr. Lubbert Dijk van de kwekerij “De Baggelhof”. Hij zal ons
bijpraten over het gebiedsplan en de keuze van de fruitbomen.
10. Sluiting

Website Wim Bussemaker
info@piccardthofplas.nl

Aansluitend zijn alle wijkbewoners uitgenodigd voor de nieuwjaarsborrel

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.

Agenda
Maandag 29 januari
Algemene Leden Vergadering
Zondag 1 april (1e Paasdag) geen grap Paaseieren zoeken
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