PÏCCARDTHOF

hIÏEUÏISBRÏEF
202T, TE U]TGAVE - NIEUI{S UIT DE I{IJK

'a

a

Uitnodiging onllne jaarvergadering
Sanenvatting jaarverslagen 2019-2020
Sanenvoeging bestuur e eventsconnissie
Terugbllk 2019-2020
ÍÍelkon nieuwe buren
Cadeautje
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Oproep: leefstraat!
AGENDA ALV

Graag nodigen we ju111e a11enaa1

uit

voor een onllne jaarvergadering,en
op naandag
Doorgaans

we1

I? nel 202I.

Agenda jaarvergadering 2020

Bewonersverenlging PiccardthoÍplas
trtraandag

f7 nei onllne

zien ue elkaar jaarl,ijks in

het fanl11ehote1 Paterswolde, naar

jaar kan dlt natuurlijk niet.
gaan we onl1ne! Tljdens deze

dlt

Daaron

jaarvergaderlng víi11en we, naast een
leuke brainstorn, ook onze nieure
bestuursleden

installeren,

de

jaarbegroting bespreken, en allerlel
andere interessante onderwerpen aan bod

laten konen.

Meedoen

net

jaarvergaderlng? Meld

je

I.20:00 Opening 20e algenene
ledenvergaderlng
2.Algeoeen jaarverslag 2019 en
2020, zLe nleuwsbrief
3.Flnanej.ee1 jaarverslag 20f9 en
2020, zie website
4.Begrotlng 202I, zie webslte
5.

Vaststelling bestuur:

aan via:

secretarls
6. Brainstorn
7. Rondvraag

8.Rond

en

je krljgt

de

link

benoenlng

nleuwe pennlngneester en nieuwe

de

toegestuurd.
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2f:30 Slulting

SAIi{ENVATTTNG JAARVERSLAGEN

20Í9-2020
Bestuur.
0p 28 januarl 2019 vond de tot nog toe
laatste algenene ledenvergaderlng
plaats. Naast het bespreken van de
huishoudelljke zaken 1s daarln het
prlvacyreglenent van de vereniging
vastgesteld en was er een lezlng over

lnbraakpreventie.

zlch geen kandidaten voor de
ln het bestuur hadden
geneld, is het bestuur vervolgens net
drie leden verder gegaan. Gelukkig
heeft de afgetreden pennlngneester
Lleuwe van der Werff zieh bereld
verklaard on de lopende zaken te
blljven waarnenen totdat er èen
opvolger gevonden zou worden. ÍÍlj ztjn
hen hler erg dankbaar voor. Door de
geringe onvang van het bestuur (en
uiteraard Corona) zljn er 1n 2019 en
Ondat

vacante posten

2020 welnlg nleuwe zaken door het
bestuur opgepakt. Begln 2020 ls een
traject gestart on te kljken hoe we
verder kunnen net de verenlging lndien
er geen nieuwe bestuursleden gevonden
kunnen worden. Daaron is besloten de
ALV 2020 eerst ult te stellen. Begin
naart heeft een brainstorn
plaatsgevonden net leden van de

eventsconnlssle (EC), enkele actleve
wljkbewoners (waaronder oud-leden van
het bestuur) en de drle leden van het
bestuur over de optles on a1 dan nlet
door te gaan. fn juli en septenber ls

het overleg hlerover ln kleinere kring
van eventsconnissie en bestuur

Dit heeft er toe geleid

doorgegaan.

besloten

.
.

dat

is:

Bestuur en AC gaan gezanenlljk
verder
De functle van pennlngneester en
secretarls wordt opgevuld door
respectlevelljk ïÍl11ènljn Venrooij
en Marleen Boer.
DOE

JE UEE? ITORD LTD!

je 11d wordt van de wljkvereniglng
ontvang je sowleso alle lnfornatle
vanuit de wijk via de nai1.
liiaar daarnaast help je ons oa het
uogelljk te naken on actlvltelten te
kunnen blljven organiseren!
Lid worden van de wljkverenlging kan
door €I4,- over te naken naar
A1s

Met de sanenvoeglng van het bestuur en
de eventscounlssle bestaat deze nieuwe
club nu uit:

. ÍÍin Borghols (voorzitter)
. Wl11enijn Venroolj (pennlngneester)
. Marleen Boer (secretarls)
. Bod1l Kerckhoff (hulsstijl en
vorngevlng)

.
.
.
.
.
.
.

ilarleke Kanninga
ilarleke Postna
Karien Klein Koerkanp-Bergnan
Annenleke Meljer

NL08 INGB 0005235257

t.n.v.

Bewonersvereniging

Piceardthofplas o.v.v. naan, adres en
nalladres of door je aan te melden op
onze website: www.piccardthofplas.nl

Nanda Boekhoudt

lÍi1
lÍin

Ko1

Bussenaker (websj.te)
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In 2019 heeft de AC dlverse
actlvltelten georganlseerd. fn 2020
zljn er twee tasjes-acties geweest en
heeft er op 3 juli een gezellige

tenconplex aan de Aalscholver over de
uitrlt. Vanwege het beperkte
uitzicht op de Aalscholver ter hoogte
van het ongelukkig geplaatste
elektriclteit-verdeelstatlon en de
nogelljke gevolgen voor Íietsers op
de fietsroute rlchtlng Ter Borch is
bepleit een andere pJ,ek te kiezen.

sanenzlt-op-afstand net snackkraan

Uitelndelljk 1s deze uitrit

plaatsgevonden.Het ïegu1lere ovèr1eg
net de geneente heeft op een lager
pltje nog steeds plaatsgevonden, oedè
door enkele personele wissellngen bij
de geueente.Van afstand rerden en
worden de ontwikkellngen rondon de
eventuele supernarkt ln Ter Borch
gevolgd.
Er loopt een initiatlef on te konen tot
een extra AED 1n de wijk, hetgeen door
de vereniglng gesteund wordt. Door de
coronaperikelen is dlt vertraagd.

verplaatst naar de Lepelaar.

OVERIGE ACTIVÏTEITEN

2019

plek van

a 2020

Er is overleg geweest uet de
projectontwikkelaar van het appartenen-

WELKOM

r.'DE
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Er

is

contact gelegd net een
die zlch bezlg gaat

werkgroep

houden

net energletransltle 1n Groningen
Zuldwest. Ook dlt

ls

door Corona

vertraagd.
De bewonersverenlglng gaat

in

202I

verder door net het vertegenwoordlgen
van de belangen van de wijkbewoners
zoals ze dat ook in 20f9 en 2020 en
voorgaande jaren heeft gedaan.

Volgens de plannlng van de
projectontwlkkelaar betrekken onze
nleuwe buren nog voor het einde van
dlt jaar hun nleuwe woning.

BUREN!

Hler vlnd je een klelne lnpressie:

OEIIERBORCH'

De bouwwerkzaanheden aan de nÍeuwbouw
blj de Aalscholver zljn in vo11e gang!
Maar wat kont er nou precies? Het

gebouw, de '0everborch', wordt een
apparteuentenconplex uet B
appartenenten. Er konen 4 appartenenten
op de ïe en 2e verdieplng, en daar
bovenop nog 2 penthouses. Zoals je a1
kunt zien aan de bouw op dlt nonent,
1lgt het gebouw iets verzonken t.o.v.
de ongevlng.
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dat vroeger een boerderlj was. De
woning die bij de boerderij hoorde
b1ljft staan. Deze wordt 1n het

In de 2 gebouwen
ln totaal 13 woningen worden

bouwplan opgenonen.

zuLlen

gebourd

(f2 appartenenten en het

bestaande voorhuis).
Naar verwachting zal de bouw

jaar van start

2.

'TER BORCHLAAN

Ï'

Ook koaen ex nleuwe buren op de Ter
Borehlaan I!
Het bestenningsplan naakt het bouwen
van 2 gebouwen mogelijk op het pereeel.
Ter Borehlaan I in Groningen. Deze 2
gebouwen vervangen

het bestaande

q*

gebouw

OPROEP: MAAK VAN

CADEAUTJE!

cadeautje voor de vogel§ in onze
tuinen! Voor e1k huis van onze
bewonersverenlging staat er een
uniek vogelhuisje k1aar.
Wi1 je ook graag zo'n leuk
vogelhulsje? Stuur even een mail
naar secretari-sopiccardthofplas. n1
en dan ïeserveren we er I voor je!
Die kun je dan binnenkort afhalen.

je

nog geen

JE

STRAAT

EEN LEEFSTRAAT

Deze keer voor onze leden een

Ben

dlt

gaan.

1id, naar wi1 je

De gemeente

Gronlngen bledt

straten ln

de

zonervakantle de
gelegenheid on

helenaal autovrij

te worden, voor I, 2, 3 of 4 weken.
zet je tuinstoelen 1n de straat,

zwenbadjes, bloenpotten, noen eaar op!

ook graag zo'n leuk

Ïíil je net je straat

vogelhuisje?

proef? Zorg dan voor afstenning net

l{a11

dan even naar

secretarlsGplccardt

hofplas.nl en je
ontvangt

een

inschrljffornulier
en dan natuurlljk
ook een
vogelhuisje

ook wi.j

wonen

1n de
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Dus

needoen

net

deze
de

bewoners in je straat en laat het ons
weten voor 26 april! ÍÍij helpen je dan
dlt sanen net de geneente ult te voeren!
Meedoen? Stuur een nall naar
secretaxisepiccardthof plas. n1.
Meer info op onze website of op
https :,/,/geueente. groningen. n1,/

experinent-1eef straat-groningen-zuid
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