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llteerwerk

Onlongs is een oontol bewoners op bezoek geweest bij Amstellond Ontwikkeling

(voorheen de Wilmo) om te proten over kwontumkortingen oP het meerwerk. Via een

enquête wqs in beeld gebrocht dqt de bewoners von Comphuysen en EkensteYn meer

meerwerk wi lden vastleggen, ols de pri lzen omloog gingen. Ondonks de goed

voorbereide orgumentotie wilde Amstellond geen duimbreed loegeven. Aon kortingen

op het meerwerk werken zij niet mee. De commissie Meerwerk von de

bewonersvereniging in oprichting goot nu offertes qonvrogen bij andere bedrijven voor

dokkopel zolderkom er, opdelen von zolder, extrq dqkromen en spuit- of stuckwerk. Op

bosis van deze off ertes wordt gekeken wot we ols bewoners collectief kunnen

oonbesteden.

Bouwcontrole

De vereniging in oprichting heeft ook een Bouwcommissie in het leven geroePen. Deze

commissie overlegt met Vereniging Eigen Huis om collectieve bouwcontroles uit te

voeren. Bewoners kunnen zich qqnmeldenvoo? gezamenlijke controle per woningtYPe.

Hiermee worden de kosten oordig gedrukt. De controles vinden ploots op drie

momenten: bouw eerste verdieping, ols heï skelet stoot en qls de woning wind en

woterdicht is. Doornqost ïeoordeelt VerenigingÊ,igen Huis het bestek endoel

oplev eri ngs- keu r i n9 en. Amst el lond O nt w i k ke I i ng heef t hoor med e w erking t oegezegd.

Het voorstel is om drie bouwcontroles te doen, per woningtype in twee series.

Terborg

De gemeente Tynoorlo heeft vanof 2005 de bouw von de woonwijk Terborg gepland.

Deze woonwijk von 1250 woningen komt ochter Eelderwolde langs deTer Borchloqn.

Uiï krantenortikelen , die de lootste weken zijn verschenen, bl;ikt dot de een deel van

plonnen nog níet helemool definitieÍ is. Minister Pronk von Ruimtelijke Ordening heeft
onlongs een streep door de bouwplonnen voor kontoren en bedrijven oqn de rond von de

wijk (richting A7) gehoold. De reden hiervoor is dot het bedrijvenpork niet goed

bereikboor is met openboor vetvoer voor de werknemers. Ook zit de gemeente

Tynoorlo in de moog met de exploitotiekosfen vqn de woonwijk. De gemeente is

joorlijks al meer don een miljoen gulden kwijt, terwíjl nog niet olle grond in bezif is.

Als de bouw von de wijk pos in 2005 beginf , kost de gemeente dit de komende joren te
veel.

Een mogelíjk gevolg is dot de bouw ol in 2003 stort of dqt de bebouwtng een onder



korokter krijgt.

Gemeente Groningen

Heï bestuur von de bewon e?s-vereniging in oprichting heeft ook ol contoct gelegd mel

de gemeente Gronin gen. Op 29 mei is er een gesprek over onder meer de ont-

wikkelingen bij Terborg ende ontsluitingswegen voor deze woon-wijk. Het bestuur

mookt zich zorgen over de oontasting von het groene kqrokter von de Piccqrdthof en

de ontwikkeling von de verkeersdrukte. fn het gesprekmet de gemeente wordt ook

geinf ormeerd noor zaken zoqls wijkverlichting, speelvoorzieningen, strootmeubiloir en

dergelijke. 
-

Morktonderzoek

l)i'l een onderzoek noqr de bewoners von de Piccordthof zíjn de volgende gegevens

gekomen. Negen von de 72 huishoudens komen niet uit de stod. Bijno driekwort von de

toekomstige huishoudens in de Piccordth of heeft een dubbel inkomen. De gemiddelde

leef tiid is 40 joor. Von de toekomstige bewoners bezit ó0 procent op dit moment een

koopwoning. Dit schijnt erg laog te zijn. Een verklqring vormt het feit dot zich onder

de kopers eenfors oontol tijdelijke huurders bevindt. Onder de groep huurders zit
ook een groep storters op de koopwoningmorkt. Veertig procent von de kopers komt uit

een rijtjeshuis, nog eens 40% uit de gestopelde bouw. De rest loot een hoekwoning of
2-onder-!-kapper ochter.De meesle kopers moken een enotme sProng in hun

wooncorrière.

Een verkloring hiervoor kon zijn dot de werkcorrière tot nu toe sneller verlopen is don

de wooncorrière.

[uit een artikel van NVrl4 Woon-boulevardJ

2e fsse

Vorige mqqnd is de verkoop von de tweede fose von de Piccardthof gesfort. De prijzen

zijn gemiddeld met ruim 25.000 gulden gesïegen. Von Kommingo hebbenwebegrepen

dot de verkoop goed loopt, moqr nog niet olle type woningen verkocht zijn. Von de

Comphuysen en Mensinghe zijn nog woningen beschikboor. Het bestuur heeft ol

contocten gelegd met kopers von de 2e fose om informotie uit te wisselen over het

meerwerk en dergelijke. Deze moond is de verkoop von de vrije kovels in de tweede

fose.

Oplevering

Binnenkorï houdt Amstellond Ontwikkeling informofieovonden voor de kopers. Elk

woningtype krijgt zijn eigen ovond, Amstellond zol u hiervoor uitnodigen. Tijdens deze



qvonden zijn oonwezig de orchitect , de verkoop-monoger en'begeleide? en de notqris.

* Hier kunt u terecht voor vrog en en krijgt u meer te horen over de oplevering. Vio

Amstellqnd hebben wij de volgende doto voor oplevering vernomen; vonof :

September 2000: Groenesteyn

Oktober 2000: Mensinghe

December/jonuori 2OOO/Ot: Ekensteyn

Februori 2001: ComPhuysen

April 2001: Hovickshorst

De woningen worden opgeleverd op volgorde vqn bouwnummer met circo vier woningen

, pe? week. Von de Koninckshof en De Stoeten zijn geen opleverdqto bij ons bekend.

Algemene vrogen

ïijdens de eerste bijeenkomsten met bewoners von Comphuysen en Ekensteyn en von

Mensinghe is een oontql vrdgen gesteld over algemene zaken zools droinage,

brievenbussen, gorogevlo eren en grondrente. Door volt het volgende over te melden.

Grondrente: de grond is weliswqqr no ougustus t999 verkregen, moqr de rente moet

wel voor die period e worden betoold door de project-ontwikkeloor. De kosten worden

dus doorberekend oon de kopers. fn het koopcontrqct is dit vostgelegd en door hebben

we voor gelekend. Het bestuur goot nog bekijken of het juridisch is oqn te vechten.

Droinoge: olle woningen die door Amstellond worden gebouwd, worden voorzien von

droinoge. Dit geldt niet voor de tuinen, moqr uit novroog bij de gemeente bliikt diï ook

niet nodig te zijn.

Garage: de goragevloeren zijn net ols de woningen gefundeerd met heipolen.

Verzokking door inklinking von de grond is niet oon de orde. Dit geldt overigens niet

voor de gsrages van Groenesïeyn.

Kwestie brievenbus: : !s woningtypen Ekenstein en Comphuysenhebben stondoord een

binnenbrievenbus, op ons verzoek wordt door Amstellond nogegoon of dit ook nog

mogelijk is voor type Mensinghe.

Thermostost: de stondoord thermostoot is volgens Ámstellond niet gevoelig voor

kortstondige tochtvlagen. De geplonde plootsing vlok noost de gangdeur zou geen

probleem moeten zijn.

Collecïieve verzekering: het bestuur von de bewonersvereniging in oprichting goat een



oontol aff ertes opvrogen bij verzekeringsmootschoppijen voor een collectieve
opstolverzekering.

Oprichtín gsvergadering verenígíng

Het bestuur von de Bewonersvereniging Piccardthofplos in oprichting ís momenteel
bezig met de opstelling von de verenigtngsstotuten . Zodra deze op popier stoon,
worden olle ospircnt-leden enbewoners uitgenodigd voor de oprichtings-vergodering.
Dit zol nog voor de zomervokontie zijn.

Hef besfuur bestoot nu uít voorzitter Henny von der Windt (Mensinghe); secretoris
Stefon ten Cote (Comp-huysen); penningmeester Jose Keuss (Ekensteyn); Ron Fijn
(Ekensteyn); Jules von Rooy (Comphuysen); Henmon Ponnen (Ekensteyn) en Aníto
Hovingo (Comphuysen).

Íedereen die een bijdroge wil Jeveren of zitting wil nemen in het bestuur von de

bewonersvereniging is meer don welkom.Heeft u bijvoorbeeld bouw-technische kennis

of nuttige en leuke ideëen, wij kunnen uw bijdragen en hulp goed gebruiken.

Áonme ldin g bew onersvereniging

Bewoners die lid willen worden von de bewonersvereniging kunnen zich oonmelden vio

onze website www.piccqrdthof .myweb.nl of bij de secretoris Stefcn ten Cote (050 -
3600579 of s.ten.cate@l2move.nl). Tedereen is vsn horte welkom, olle woningtypen en

notuurlijk ook de vrije kqvelbewoners. We vragen reder nieuw lid een 'entreebijdrage'

von f 30,--, onder meer bedoeld om de oprichtings-kosten van f 500,= ïe finoncie?en..

Dit bedrog kon ove?gemaokt worden op een hiervoor speciool geopende rekening:
87.36.57.0t2te nome von J. Keuss ín Eelde.

Websíte

fnmiddels beschikken we ook ql over een eigen website. Hier stoot informolie over de
bewonersvereniging Ín oprichtíng en kunnen bewoners terecht met ideeën, informotie
en initiotieven.

Het odres is: www.piccordthof.myweb.nl

Colofon

Uifgave van besfuur bewoners-vereniging Piccardthofplas in oprichfing. Bedoeld voor
alle bewoners van de woonwijk Píccardthof.


