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JAARVERSLAG 2018

AGENDA

Bewonersvereniging Piccardthofplas

JAARVERGADERING
Datum: maandag 28 januari
2019 om 20 uur
Locatie: Het Familiehotel te
Paterswolde

DOOR: WIM BORGHOLS

Onderstaand wordt een beknopt overzicht gegeven van
de onderwerpen waar de bewonersvereniging zich het
afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden.

1 VERENIGING
Traditiegetrouw (afgezien van een bestuursvergadering
op 9 januari) ging het verenigingsjaar van start met de
jaarvergadering, op 29 januari, waar het voorgaande jaar
en de lopende zaken besproken werden en afscheid werd
genomen van Erik Swinkels als secretaris.
Wim Hut heeft deze positie tijdelijk waargenomen; de
inschrijving bij de KvK is hierop aangepast.
Als spreker was Lubbert Dijk van kwekerij “ de Baggelhof”
uitgenodigd om iets te vertellen over oude fruitrassen, die
in het kader van “Pluk van de Piccardthof” in de wijk
geplant zouden gaan worden. Over dat project werd ook
wat verteld. Een volledig verslag van de vergadering kan
gevonden worden op de website, www.piccardthofplas.nl.
In het kader van de privacywetgeving zal aan de leden
gevraagd worden om instemming met (het huidige)
gebruik van hun gegevens. Op de ALV 2019 zal dit
besproken worden.

THEMA: INBRAAKPREVENTIE
Hoewel het aantal inbraken in
het land al enige jaren globaal
een dalende lijn laat zien,
komen er helaas nog steeds
inbraken voor. Daarom hebben
we inbraakpreventieadvisuers
van de gemeente gevraagd om
tijdens onze jaarvergadering
over dit onderwerp met ons te
praten. Afgesproken is dat zij
vooraf in de wijk een kijkje gaan
nemen, om ons zo aan de hand
van praktijkvoorbeelden tips te
geven wat we kunnen doen om
inbraken te voorkomen.

PAASEIEREN ZOEKEN
Datum: 21 april 2019 om
10 uur
locatie: basketbalveld bij
Lepelaar

2 PLUK VAN DE PICCARDTHOF
Als direct uitvloeisel van de
jaarvergadering 2017 heeft de
werkgroep “Pluk van de Piccardthof” in
overleg met de gemeente plannen
gemaakt om op diverse plaatsen in de
wijk fruitbomen te plaatsen. Over deze
plaatsen is nauw overleg geweest met
allen in de wijk die daar over hebben
meegedacht. Op 30 maart zijn de
bomen geplant. Door de droge zomer
hebben enkele bomen het zwaar
gehad, maar leden van de werkgroep
hebben de bomen met extra water
ondersteund. Enkele bomen hebben
het helaas niet gered; deze zijn al
vervangen. Er worden volgend jaar nog
twee bomen vervangen, waarvan de
kapvergunning nog niet rond was.

3 GEVOLGEN GASWINNING
Op 16 april heeft de
bewonersvereniging een
informatiebijeenkomst georganiseerd
over de (mogelijke) gevolgen van
gaswinning voor de wijk. Op deze
avond, die druk bezocht was, hebben
twee deskundigen ons bijgepraat over
metingen aan trillingen en het
herkennen van aardbevingsschade.
Na afloop was er gelegenheid om
ervaringen uit te wisselen. Een verslag
van de bijeenkomst is te vinden in de
nieuwsbrief van december 2018 en op
de website, www.piccardthofplas.nl.

4

GEMEENTE GRONINGEN EN VERKEER

Met de gemeente heeft overleg plaatsgevonden over de
inrichting van de wijk. Er is onder andere gesproken over
de verdwijning van twee speeltoestellen en over de
plaatsing van permeoblokken voor de afwatering van twee
straten in de Lepelaar.
Het kleine speeltuintje aan de Aalscholver is verwijderd
i.v.m. overlast van hangjongeren; van dit speeltuintje werd
weinig gebruik gemaakt. Het terrein wordt ingezaaid met
gras en voorzien van drie fruitbomen.
Het kleine glijbaantje en een bankje worden verplaatst
naar de andere speelvoorzieningen aan de Lepelaar.
Er is budget aangevraagd voor een nieuw speeltoestel
voor grotere kinderen ter vervanging van het verwijderde
toestel op de hoek van de Aalscholver en de Lepelaar.
Er is ook gevraagd een afvalbak te plaatsen bij de ingang
van de Lepelaar. Er is aandacht gevraagd voor de elzen
langs de groene scheg, de 'lange Lepelaar' en de 'lange
Snip' en de bomen langs de Ter Borchlaan.
Aan de Ter Borchlaan 1 wordt nieuwbouw gepland. Het
plan is dat er een appartementengebouw komt in de vorm
van een boerderij. De ontwikkelingen worden gevolgd; in
dit kader is wederom gevraagd om een
tweerichtingsfietspad aan de noordzijde van de
Paterswoldseweg tussen de Zwaan en de rotonde van
Eelderwolde.
Ook is er overleg geweest over de gevolgen van de
verkeerssituatie rondom het Martiniziekenhuis voor onze
wijk en de evaluatie die daarover heeft plaatsgevonden.
Daarbij is ook de fietssituatie rond het nieuwe
TopsportZorgCentrum aan de Laan Corpus Den Hoorn ter
sprake gekomen. Dankzij de aandacht die we er telkens
voor vragen is het feit dat er door veel auto’s te hard wordt
gereden op de Paterswoldseweg langs de Piccardthofplas
(en soms uit de bocht vliegen) op de lijst van het
meerjarenprogramma verkeer van de gemeente geplaatst.
Voor hier concreet iets aan gaat gebeuren zal er eerst een
analyse van de situatie plaatsvinden door de gemeente.
In de wijk zijn 30 km/h stickers uitgedeeld voor op de
containers om wijkbewoners te attenderen op de
maximum snelheid.
Ook de geluidsoverlast van de A7 blijft onze aandacht
vragen, er zit helaas weinig schot in de opstelling van de
autoriteiten: het aanbrengen van extra geluidwerend asfalt
wordt uitgesteld tot het eind van de ombouw van de
zuidelijke ringweg.

5 FEESTCOMMISSIE
Ook afgelopen jaar heeft de feestcommissie hard gewerkt om diverse leuke activiteiten te organiseren
voor de wijk. Zoals ieder jaar was ook dit jaar het paaseieren zoeken weer een groot succes. Veel
kinderen uit de wijk zijn hard op zoek gegaan naar alle verstopte eieren. De buurtsale op 7 juli was weer
erg gezellig, net als het wijkfeest op 1 september met als thema ' Cirque du Piccardt'.
De feestcommissie zal voortaan verdergaan onder een nieuwe naam: 'de activiteitencommissie'.
De activiteitencommissie beraadt zich nog op de activiteiten voor het nieuwe jaar: het paaseieren zoeken
zal in dezelfde vorm voortgezet worden, over andere activiteiten wordt hard gebrainstormd. Hierbij is het
een streven om meer activiteiten voor verschillende leeftijdscategorieën te organiseren. Ideeën hiervoor
zijn welkom op Events@piccardthofplas.nl.

PRIVACY
Uw privacy is belangrijk, daarom gaat de
bewonersvereniging Piccardthofplas zorgvuldig om met
uw persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe
privacywet, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). U heeft hier waarschijnlijk al
veel over gehoord.
De bewonersvereniging beschikt over een ledenbestand.
Hierin staan uw naam en adres, sinds wanneer u lid bent, de
wijze van betalen van de contributie en uw betaalhistorie.
Indien u dit heeft doorgegeven staan ook de achternaam
van uw eventuele partner, uw telefoonnummer, uw
banknummer voor een eventuele automatische incasso en
de ingangsdatum daarvan, uw e-mailadres en de
onderwerpen waarover u e-mails wilt ontvangen er in.
De ledenlijst wordt uitsluitend gebruikt voor de
administratie van de vereniging en het verzenden van emails. Gegevens worden niet aan derden verstrekt. Om te
weten te komen welke gegevens we van u opgeslagen
hebben kunt u een e-mail sturen aan de penningmeester
van de vereniging, penningmeester@piccardthofplas.nl.
Indien u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw
gegevens voor bovenbeschreven doeleinden verzoeken
wij u dat per mail aan de penningmeester te melden.
Over het omgaan met uw gegevens heeft de vereniging
een concept privacyreglement en een privacybeleid
opgesteld. Deze kunt u vinden op de website. Ze zullen
tijdens de ALV aan de orde komen en vastgesteld worden,
desgewenst na aanpassing.
Wim Borghols

6 OMRINGENDE VERENIGINGEN
Met de ATV Piccardthof (de
volkstuinen) is overleg geweest
over de fietsroute door het
huisjespark gedurende het
zomerseizoen. Deze dreigde
afgelopen voorjaar ineens
gesloten te worden.

7 SUPERMARKT
De ontwikkelingen rond de
geplande supermarkt in Ter Borch
worden gevolgd. Zoals eerder
gemeld neemt de vereniging hier
bewust geen positie is. Wel is in
een zienswijze bezwaar
aangetekend tegen gebruik van
de Ter Borchlaan door het
bevoorradingsverkeer vanwege
de verwachte geluidsoverlast (ook
’s avonds en ’s nachts) en de
effecten voor de
verkeersveiligheid voor fietsers en
voetgangers.

PLANNEN VOOR 2019: NIEUWE BESTUURSLEDEN GEZOCHT!
In december hebben het bestuur en de feestcommissie samen gezeten om plannen te maken voor 2019.
In het bestuur nemen drie van de zes leden afscheid: Lieuwe van der Werff, Wim Hut en Tonia Faber. Door
het vertrek van Lieuwe heeft de vereniging een nieuwe penningmeester nodig, door het vertrek van Tonia
aan een nieuwe redacteur van de nieuwsbrief. Wim nam het afgelopen jaar de functie van secretaris waar.
Bodil Kerckhoff heeft aangeboden zich voor de nieuwsbrief in te willen zetten.
Er lopen oriënterende gesprekken voor de opvulling van de vacature van penningmeester.
Voor de reeds langer bestaande vacature voor secretaris hebben zich nog geen kandidaten gemeld; alle
leden worden dringend gevraagd te overwegen of ze deze taak voor hun wijk op zich zouden willen
nemen. Nadere informatie kan verkregen worden bij de voorzitter, alwaar kandidaten zich ook kunnen
melden: voorzitter@piccardthofplas.nl.
De bewonersvereniging gaat in 2019 verder door met de vertegenwoordiging van de belangen van de
wijkbewoners zoals ze dat ook in 2018 in voorgaande jaren heeft gedaan.

COLOFON
Piccardthofplas nieuwsbrief is een
uitgave van het bestuur van de
bewonersvereniging Piccardthofplas
en verschijnt ongeveer vier keer per
jaar.
BESTUUR
Wim Borghols:
voorzitter@piccardthofplas.nl
Wim Hut:
secretaris@piccardthofplas.nl
Lieuwe v/d Werff:
penningmeester@piccardthofplas.nl
Wim Bussemaker:
w.r.bussemaker@hccnet.nl
Wil Kol: wil.kol@planet.nl
Tonia Faber:
louweentonia@hotmail.com

LID WORDEN
Lid worden van de wijkvereniging kan
door €14,- over te maken naar
NL08 INGB 0005235257
t.n.v. Bewonersvereniging
Piccardthofplas o.v.v. naam, adres en
mailadres of meld je aan op onze
website: www.piccardthofplas.nl

AGENDA JAARVERGADERING 2019
01.
02.
03.
04.
05.

Opening 19e algemene ledenvergadering
Notulen ALV 29 januari 2018 (zie website)
Algemeen jaarverslag 2018 (zie nieuwsbrief)
Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019
Vaststelling bestuur
- Lieuwe van der Werff, Tonia Faber en Wim Hut
treden dit jaar af en stellen zich niet opnieuw
verkiesbaar.
- Wim Borghols en Wim Bussemaker treden dit jaar
af en stellen zich opnieuw verkiesbaar.
- Eventuele benoeming nieuwe penningmeester
en nieuwe secretaris
06. Vaststellen van het privacy beleid
07. Verslag van actieve groepen: geluidsoverlast
A7, activiteitencommissie
08. Plannen voor 2019
09. Rondvraag
10. Pauze 20.45 - 21.00 uur
11. Lezing over inbraakpreventie - door een
inbraakpreventie-adviseur van de gemeente
12. Sluiting
Na afloop:

NIEUWJAARSBORREL

WEBSITE: WWW.PICCARDTHOFPLAS.NL
FACEBOOK: PICCARDTHOFEVENTS

