
 

“Noodeditie” Nieuwsbrief 17 november 2016 

Omdat het op korte termijn niet gaat lukken om een standaard nieuwsbrief uit te brengen en we u 
toch graag deelgenoot willen maken van een paar ontwikkelingen, verschijnt deze nieuwsbrief met 

een vereenvoudigde layout. 

 

Bankje Onlanden 

Ter gelegenheid van ons 15-jarig bestaan heeft de vereniging tijdens de jaarvergadering in januari 
2015 besloten een bijdrage te leveren aan een bankje voor Natuurmonumenten in de Onlanden. Dit 
voorjaar is er een bankje geplaatst aan het eerste paadje aan je linkerkant, net voorbij de Onlanderij, 
als je in het verlengde van het Bakkerslaantje richting Peize fietst of loopt. Zoals op bijgaande foto is 
te zien, is het zeker geen standaard bankje geworden en levert het een prachtig uitzicht over de 
Onlanden op, zonder dat je zelf opvalt en vogels afschrikt. Het naar boven klimmen lijkt een hele 
klus, maar valt enorm mee. Een aanrader!  

Wim Borghols 

 

 



 

 

Beestenboel: betrapt!  

De zomer van 2016 is ten einde, de herfst heeft haar intrede inmiddels gedaan. De bladeren vallen 
van de bomen, evenals de appels en de peren van onze fruitbomen. Hoogste tijd de dit jaar 
tegenvallende opbrengst te oogsten. De drie appel- en drie perenbomen leveren een aantal emmers 
vruchten op. De gevulde emmers worden onder de overstekende veranda geplaatst, zodat weer en 
wind géén invloed hebben en wij zo nu en dan de fruitschaal gemakkelijk kunnen aanvullen. Het was 
ons al opgevallen dat vooral merels bijzondere interesse voor onze appels hadden; uit voorzorg de 
gevulde emmers toch maar iets dichter bij het huis onder een bankje gezet. Probleem opgelost … zou 
je denken. Maar dan liggen er onverwachts een appel en een peer naast de emmers op het terras. 
Op zich al vreemd, maar des te merkwaardiger wordt het als we zien dat zowel de appel als de peer 
minutieus zijn aangevreten en bijkans volledig zijn afgekloofd. Bijzonder, maar ook wel weer 
interessant. Welk dier of dieren zijn hier verantwoordelijk voor. De dader(s) laat zich helaas in géén 
velden of wegen zien … totdat na ruim twee weken ineens vanuit een ooghoek beweging op het 
bankirai wordt waargenomen. Verhip, het is een muis … en hij/zij zit ongegeneerd overdag 
pontificaal een appel af te kloven en laat het zich kennelijk ook nog eens heel goed smaken. Betrapt 
en op de foto gezet.  

Wim Hut 

 

Noodopvang 

Het COA heeft besloten om het huurcontract van de noodopvang voor asielzoekers aan de Van 
Swietenlaan niet te verlengen. Het huurcontract is op 15 oktober 2016 afgelopen. Inmiddels is de 
toestroom van asielzoekers afgenomen. Daarom is de noodopvang niet meer nodig voor de opvang 
van asielzoekers. 

De gemeente wil, in overleg met pandeigenaar en de buurt onderzoeken of het pand aan de Van 
Swietenlaan ingezet kan worden als tijdelijk onderdak voor statushouders die in de stad gehuisvest 
moeten worden, als overgang naar een permanente oplossing. Naast deze locatie worden ook 
andere locaties onderzocht. 

Overigens is inmiddels duidelijk geworden dat de gemeente Groningen op deze plaats geen 
supermarkt wil hebben en daarvoor het bestemmingsplan ook niet wil wijzigen. 

Wim Borghols 

 



Het WIJ team 

Diverse bewoners van de Lepelaar zijn in april bezocht door medewerkers van WIJ Corpus den Hoorn 
(CdH) om uit te vinden wat de behoefte van de bewoners was aan ondersteuning door WIJ. WIJ is het 
samenwerkingsverband van organisaties die sinds enige tijd in Groningen de maatschappelijke 
dienstverlening verzorgt. In de verslaglegging die daarover door WIJ aan alle bewoners van de 
Lepelaar is gestuurd leek er een bepaalde overlap met de activiteiten van de bewonersvereniging te 
zijn, met name voor wat betreft de zorg om de leefomgeving en de contacten daarover met de 
gemeentelijke instanties. Verder bleek dat WIJ naar de mening van het bestuur geen volledig juist 
beeld van de buurt had. Om een en ander te verduidelijken heeft een gesprek plaatsgevonden tussen 
een delegatie van het bestuur en twee medewerkers van Wij CdH. Uit het gesprek bleek dat WIJ zich 
met name richt op de individuele vraag om ondersteuning in de buurt (en daarom een beeld van de 
buurt wilde hebben) en niet op de collectieve belangenbehartiging van de wijk. Als vanouds kunnen 
de bewoners hiervoor terecht bij de bewonersvereniging. Met WIJ CdH is afgesproken dat we elkaar 
op de hoogte houden.  

In september heeft een vergelijkbaar bezoek aan de Grutto plaatsgevonden. In het verslag dat 
daarvan is gemaakt zijn bovenstaande afspraken duidelijk terug te vinden. 

Wim Borghols 

 

Supermarkt Ter Borch 

Nu de emoties rondom de komst van een supermarkt in Ter Borch steeds hoger oplopen wordt mij 
regelmatig gevraagd de positie van de bewonersvereniging nog eens toe te lichten. Wij houden het 
proces rondom de komst goed in de gaten en zijn (voor zover wij weten) aangesloten bij alle groepen 
die hun stem in deze laten horen. Uit contacten met onze leden weten wij dat er in onze wijk zowel 
tegen- als voorstanders van een supermarkt zijn. Daarom hebben wij al in een vroeg stadium 
besloten om in deze geen standpunt in te nemen. Tijdens de jaarvergadering afgelopen januari is dit 
onderwerp uitgebreid aan de orde geweest en hebben de aanwezige leden dit standpunt 
ondersteund. Wij begrijpen dat er buurtbewoners zijn die graag een supermarkt in de wijk willen 
hebben, maar vragen ons met de tegenstanders ook af of de omvang die nu gepland is niet al te 
groot is. Verder hebben wij grote zorgen over de wijze waarop de gemeente Tynaarlo in deze zaak 
met haar burgers en die in onze wijk omgaat. Wij hebben niet het idee dat er echt geluisterd wordt 
naar argumenten. Wij hebben de gemeente Tynaarlo verzocht om ook de bewoners van de 
Piccardthof te betrekken in het proces en een wethouder heeft ons toegezegd dat dat zal gebeuren. 
Wij zullen het proces blijven volgen en, indien wij menen dat de stem van onze wijkbewoners minder 
zwaar weegt dan die van de inwoners van Tynaarlo, ons inzetten om een gelijke behandeling te 
bepleiten. 

Wim Borghols 

 

Voor nadere informatie over de vereniging: zie www.piccardthofplas.nl 

 


