Nieuw wijkfeest op
16 september

Nummer 2, 7e jaargang

Ingrid Bousema geeft aan welke activiteiten door het
bestuur het afgelopen jaar allemaal zijn uitgevoerd.

Excursie Piccardthofplas
op 21 mei

www.piccardthofplas.nl

Afscheid wordt genomen van Gert Vermeer als
bestuurslid. Hij zal wel onze webmaster blijven.
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3VO houdt een presentatie over het verkeer in de wijk
door de bril van kinderen onder de acht jaar.

5 REDENEN OM LID TE WORDEN
VAN DE PICCARDTHOFPLAS
BEWONERSVERENIGING
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Iedereen die een projectwoning of vrije
kavel heeft gekocht in de Piccardthofwijk
is van harte welkom om lid te worden. De
contributie bedraagt 14 euro per jaar. U
kunt zich aanmelden als lid door een email
te sturen naar info@piccardthofplas.nl met
uw naam en adresgegevens erin vermeld.
U kunt uw contributiegeld overmaken
naar Postbankrekeningnummer 5235257
ten name van de bewonersvereniging
Piccardthofplas. Hartelijk dank hiervoor!

Uitgave van de bewonersvereniging Piccardthofplas
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Natuurmonumenten

waakt

over de Piccardthofplas
Door Henny van der Windt

De Piccardthofplas kan beschouwd worden als het kapitaal van
onze wijk. Natuurmonumenten, eigenaar van de plas, zoekt vrijwilligers uit onze wijk om samen dit kapitaal te beschermen.
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atuurmonumenten en de bewoHet moet dan wel om fraaie en bijzondere
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houden op het gebruik van het gebied (bijvoorbeeld vissen, struinen, varen) en het
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tuurterreiWie nader kennis maken wil met de plas en
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soon: Henny van der Windt.

Reacties: info@piccardthofplas.nl
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Geen
gezamenlijk
onderhoud

KUNST in
de WIJK

C o l u m n

Afgelopen jaar heeft het
bestuur van de bewonersvereniging samen met enkele
actieve bewoners veel tijd
gestoken in het organiseren
van gezamelijk verfonderWie helpt mee om Kunst in het
de
houd van woningen. Onjgen van
eld te kri
geveer 20 mensen hebben
straatbe
den
uiteindelijk meegedaan
Piccardthof ? Je kunt je aanmel
waarmee ze voor zichzelf
via info@piccardtho
fplas.nl
voordeel hebben weten te
behalen. De werkzaamheden van de ﬁrma Nico Kool
voldeden geheel aan de
verwachtingen. Toch vond
het bestuur de deelname
teleurstellend. Voor komend jaar heeft het bestuur
daarom besloten hier geen
De Gemeente heeft een
De Gemeente Groningen
vervolg meer aan te geven.
plan gemaakt waarbij de
heeft toegezegd dat de PaMochten er toch bewoners
oversteek zelf niet verandert,
terswoldseweg nog dit jaar
zijn die het initiatief willen
maar wel meer zichtbaar
wordt aangepast. Het gaat
voortzetten, dan kunnen zij
wordt. Er worden extra
over het veiliger maken van
uiteraard rekenen op enige
lantaarns geplaatst. Er komt
de ﬁetsoversteek van onze
begeleiding.
een optische versmalling
wijk naar de Hoornsepark.
van de weg waardoor auto’s
langzamer gaan rijden. De
weg wordt bij de oversteek
ook iets versmald. Ook hier
heeft weer de aanhouder
gewonnen: het plan dat in
maart 2004 is samengesteld
wordt nu dan toch uitgevoerd. De verkeerscommissie zal zich blijven inzetten
om ook de andere aanpasTotaal 176 stemmen.
singen aan de Paterswoldsewww.piccardthofplas.nl
weg te laten realiseren.

Goed nieuws over de oversteek
Paterswoldseweg

S t e l l i n g W e b s i t e

Excursie
Piccardthofplas
21 mei
Wegens succes van de vorige en op veler verzoek is er
weer een excursie in de Piccardthofplas georganiseerd
samen met de Natuurmonumenten. Een deskundige
gids zal ons kennis laten
maken met de natuur in deze
vogelrijke plas. De datum
is zondag 21 mei om 9.00
uur ’s ochtends. Let op onze
website voor de verzamelplaats en opgave.

Feestcommissie
organiseert wijkfeest
op 16 september
Zaterdag 16 september zal
er weer een wijkfeest georganiseerd worden. Noteert u
deze datum alvast. Nadere
berichtgeving zal volgen.
Reacties: info@piccardthofplas.nl

70 bewoners
hebben hun
CV laten
optimaliseren
Na alle berichten op de site
en in de nieuwsbrief tot en
met de regionale media kunnen we nu al zeggen dat het
project waterzijdig inregelen van de CV-installaties
in onze wijk een succes is
geworden. In totaal hebben ruim 70 (!) huishoudens
hun CV-installatie laten
optimaliseren door de ﬁrma
Wolter&Dros in het kader
van dit project. Naast positieve reacties over verbetering
van het comfort zijn we nu
benieuwd naar de feitelijke
besparing die het ook nog
zou moeten opleveren. Mits
de meterstanden tijdig doorgegeven worden verwachten
wij hierover september/oktober te kunnen berichten.
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Deelnemers aan het project
die hun ‘’beginmeterstanden’’
nog niet hebben doorgegeven worden dan ook verzocht dit zo spoedig mogelijk
alsnog te doen! Sander
Berkepas van MFGroningen
zorgt voor een goede registratie en is bereikbaar onder
tel. 313 08 00 of via
s.berkepas@
mfgroningen.nl
Binnenkort zal
aanvullend aan
alle ruim 70 deelnemers gevraagd
worden de ‘’eindstanden’’ door te
geven, waarna
de berekeningen
gedaan kunnen
worden.
Volg hiervoor de berichtgeving op de website en in de
(mail)box. Al met al kunnen
we vaststellen dat we als
jonge wijk voorloper zijn bij
nieuwe, positieve, ontwikkelingen! Het projectteam.

Wijkbewegingen

L

os van de vreugde van
de tuinarbeid wil de
gemiddelde tuinbezitter ook
graag genieten van de aanblik
van een fraai georganiseerde
tuin. Eindelijk zondagmiddag
de tuin op orde en dan dient
de maandag zich al aan.
Groot is de kans dat iemand
zich dan afvraagt: waar doe
je het voor: de vrijdag daarop
is het gras weer lang en het
onkruid groeit toch op plekken waarvan je dacht dat ze
onderhand wel permanent
onkruidvrij zouden zijn.

Voor al diegenen die de
komende weken twijfelen aan
het nut van weekenduren
tuinwerk is het motiverend
om te weten dat elke doordeweekse dag onze wijk
overspoeld wordt door zo’n
veertig, vijftig
lunchwanOnze
delaars. Zij
wijk
genieten van
wordt
uw lichaamsbewegingen
overin het weekspoeld
end terwijl zij
door zo’n zelf aan de
veertig,
Nederlandse
Norm Gezond
vijftig
Bewegen willunchlen voldoen.
wandeEn die is 30
laars
minuten matig
intensief
bewegen per
dag. U haalt die norm als u
in uw tuin werkt, maar u

kunt natuurlijk ook de tuin
de tuin laten en op zondagmiddag een wandeling maken om te gaan
genieten
van al die
fraai georganiseerde
tuinen – en
natuurlijk
van die
tuinierende
medewijkbewoners.

Korrie Hoekstra
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Colofon

Metingen zeggen: geluid binnen de norm

Piccardthofplas NIEUWSBRIEF
is een uitgave van het bestuur van de
bewonersvereniging Piccardthofplas
en verschijnt vier keer per jaar.

Vanaf het begin duiken er
klachten op over geluidsoverlast in de projectwoningen. Met de projectontwikklaar Amstelland is daar
meermalen over gesproken.
Het vermoeden bestond namelijk dat Amstelland of de
bouwer misschien fouten had
gemaakt en de huizen niet

BESTUUR
Henny van der Windt voorzitter
h.j.van.der.windt@biol.rug.nl
Frank Fokkema secretaris
frank.fokkema@home.nl
050 526 33 39
Leonard Jelsma penningmeester
l.jelsma@vcd.nl
Josien de Looze
jdelooze@tiscali.nl

Daar deze richtlijnen niet
heel streng zijn en geluidsoverlast mede bepaald door
inrichting, gedrag en gevoeligheid van bewoners, tonen
deze metingen niet aan dat
de geluidsoverlast niet zou
bestaan. Het is echter niet zo
dat Amstelland aantoonbare
fouten heeft gemaakt.

Greenwheels
Green
wheels in de Piccard
Piccardthof
thof

Ingrid Bousema
ingridbousema@home.nl

Woon je in of bij de Piccardthof en twijfel je of het wel nodig is een (tweede of derde) auto te bezitten, steun dan het initiatief voor een standplaats van een Greenwheels-auto. Zulke auto’s zijn voor de gebruiker aanzienlijk goedkoper en leiden
tot een meer autoluwe en dus leefbaarder Piccardthof.
Door Marjan Koopmans

Wim Bussemaker
w.r.bussemaker@hccnet.nl
VERKEERSCOMMISSIE
Yvonne Bos
bos.dejong@wanadoo.nl

D

FEESTCOMMISSIE
Astrid Bakker
a.l.h.bakker@med.umcg.nl
WEBSITE
Gert Vermeer
info@piccardthofplas.nl
NIEUWSBRIEF
Frank Fokkema redactie / lay-out
frank.fokkema@home.nl
Korrie Hoekstra interviews
mail@tekstduik.nl
Verschijnt rond februari, mei, september en december
Kopij naar: info@piccardthofplas.nl
Oplage: 450 exemplaren
€ 0,70 per exemplaar

LID WORDEN &
ADRESWIJZIGINGEN
Iedereen die een projectwoning of
vrije kavel heeft gekocht in de wijk
‘Buitengoed Piccardthof’ 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 en het
contributiegeld over te maken op
Postbank rekeningnummer 5235257
ten name van de bewonersvereniging
Piccardthofplas.
© 2006
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voldeden aan de richtlijnen.
Eerst zijn door Amstelland en
onlangs ook in opdracht van
de bewonersvereniging metingen uitgevoerd in een aantal huizen van verschillende
woningtypen. Deze metingen
laten zien dat soms ruim,
soms nipt, de huizen alle
voldoen aan de richtlijnen.
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e organisatie
Greenwheels heeft
voor haar abonnees in heel Nederland
auto’s staan. Als je af en
toe een (extra) auto nodig
hebt, biedt Greenwheels
je hetzelfde gemak als
een eigen auto tegen veel
lagere kosten. Je hebt
geen gedoe en kosten
van verzekeringen, belastingen, onderhoud en
schoonmaak. Je betaalt
alleen abonnementskosten (al vanaf 5 euro per
maand), benzinekosten en
in sommige gevallen een
uurtarief. Als NS-klant krijg
je korting en er staan bij
vrijwel alle Intercitystations
in Nederland auto’s van
Greenwheels.
Er zijn nu al 25 Greenwheels-auto’s in de stad
Groningen. De dichtstbijzijnde staat momenteel
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de verrassende uitkomst.)

Wat heeft het bestuur al
gedaan in 2006?
Via het project ‘waterzijdig inregelen’ hebben
meer dan 70 huisbezitters
hun verwarming optimaal
laten inregelen voor meer
comfort en besparing. Ook
is er een geluidsmeting
geweest in de projectwoningen. (Zie berichtgeving
in deze nieuwsbrief voor

Wat gaat het bestuur nog
doen in 2006?
In 2006 komt er weer
een feest, dit keer op
16 september. De feestcommissie is al met de
voorbereidingen bezig en
kan altijd nog hulp gebruiken van buurtgenoten
(u kunt zich opgeven via
info@piccardthofplas.nl).
De verkeerscommissie

Reacties: info@piccardthofplas.nl

aan de S.O.J. Palmelaan,
voor Picardthofbewoners
misschien net wat te ver om
het gemak van een auto te
ervaren. Bij voldoende abonnees en/of geïnteresseerden
overweegt Greenwheels
een standplaats in de wijk,
bijvoorbeeld op een van de
parkeerhavens aan de Paterswoldseweg. Ben je nog
niet overtuigd, maar steun
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zal zich in 2006 verder sterk
maken voor een verkeersveilige wijk. De oversteek
naar Hoornsepark over de
Paterswoldseweg wordt nog
dit jaar aangepast en daardoor veiliger. Er wordt gestart
met een project om vochtigheid in de huizen en tuinen
te lijf te gaan. En er komen
nog projecten met Natuurmonumenten: een excursie en
het beheer rondom de plas.
Enkele actieve leden starten

je het initiatief, vraag dan
toch informatie aan via
www.greenwheels.nl of
tel. 0900-2100100. Ook
vragen om informatie
weegt Greenwheels mee
bij de keuze voor nieuwe
standplaatsen! Meer
informatie kun je krijgen
bij initiatiefneemster
Marjan Koopmans, email
koopmans@kvi.nl.
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dit jaar een project voor
kunst in de wijk.
Zelf actief worden?
Dat kan altijd. Heel graag
zelfs! Nieuwe leden voor
het bestuur zijn van harte
welkom. Vindt u het leuk
om een keer aanwezig
te zijn bij een bestuursvergadering of wilt u een
stukje schrijven in de
nieuwsbrief: mail ons naar
info@piccardthofplas.nl.
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