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Fruit
in de wijk ,
juni 2017
De bewonersgroep Pluk van de Piccardthof is druk bezig met
het uitwerken van de plannen om in onze wijk fruit te laten
komen. Naar aanleiding van de reacties van bewoners van de
Piccardthof op de flyer van 9 april, zijn er mogelijke locaties
voor fruit in de hele wijk bekeken, besproken en opgemeten.
Er is contact geweest met het bestuur van onze wijkvereniging
waar de plannen op de bestuursvergadering zijn uitgelegd. Op

Eerste Paasdag is er al een proefboom (walnoot) gepoot in het
groene stuk tussen Lepelaar en Snip. Helaas is het bordje wat
er bij hing alweer verdwenen..
Op 13 juni hebben we een voorstel van mogelijk geschikte
fruitlocaties besproken met de heer Stiekema van de
Gemeente Groningen, Stadsbeheer. Voorstel is om te starten

Let op! Wijksale zat. 15 juli en Wijkfeest zat. 2 september.
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Beestenboel uit
de Piccardthof

met fruitbomen en bessen op de groene
zône tussen Snip en Lepelaar. In het
voorstel zijn de drie noordelijke locaties
(de pleintjes van de Waterhoen,
Rietgans en Roerdomp) bewust nog
niet uitgewerkt. Die locaties bestaan
uit veel steen. Hier andere bomen
neerzetten vergt nogal wat werk. De
vraag is eerst hoe ver de gemeente
hierin mee wil gaan.
De heer Stiekema bekijkt de plaatsen en
doet meteen een KLIC-melding (KLIC =
kabels en leidingen informatiecentrum).
Dit om de kans op schade bij eventuele
graafwerkzaamheden te voorkomen.
Verder kijkt hij naar eigendom van
grond (gemeente/natuurmonumenten).
Op het wijkfeest op 2 september willen
we onze plannen presenteren en verder
toelichten.

inhoudelijke kant en ideeën ook
aandacht voor onderhoud. Voor het
snoeien, klein schoffelwerk en oogsten
is nog hulp nodig. Er hebben zich al een
paar enthousiaste helpers aangeboden.
Wie graag mee wil helpen kan ons
bericht sturen (pluk@piccardthofplas.nl)
en/of ons benaderen op het wijkfeest
op 2 september in onze stand.
De gemeente kan een snoeicursus
organiseren voor bewoners (theorie en
praktijk)
Er kunnen bollen in de grond gepoot
worden, als een soort markering van de
fruitlocaties.
Je leest het, we zijn een enthousiaste
club die er voor gaat om er samen een
mooie wijk van te maken.
Groet van de Pluk van de Piccardthof,

De volgende officieel te nemen stap is
dat het plan wordt besproken in het
Gebiedsteam . Dan wordt ook
duidelijker hoe de financiering er zou
kunnen zien. In dit plan is er naast de

Hans, Margriet, Francis, Tonia, Dity,
Caroline, Erno en Hinnie.

Foto's: Wim Hut en
Annemieke Wouterse
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Hoorzitting Verkeersveiligheid.
Op dinsdagavond 23 mei jl. vond er in het Stadhuis van
Groningen een hoorzitting plaats van de raadscommissie
“Beheer en Verkeer” over 'Verkeersveiligheid'. Aan besturen
van wijkorganisaties was gevraagd een drietal gevaarlijke
verkeerssituaties uit de eigen wijk te benoemen en met
mogelijke oplossingen te komen. Hieronder een samenvatting van ons betoog; de complete tekst staat op de website
van de bewonersvereniging. Namens de bewonersvereniging
Piccardthofplas hebben wij aandacht gevraagd voor:
1.) Met verwijzing naar onze brief aan het gemeentebestuur
van 18 april jl. en het krantenartikel in het Dagblad van het
Noorden van 19 mei jl., hebben wij nogmaals gewezen op de
racebaan Paterswoldseweg tussen de rotonde bij het Martiniziekenhuis en de rotonde Eelderwolde. Dit wegtraject nodigt
automobilisten uit sneller te rijden dan de toegestane maximum snelheid van 50 km per uur. De betonnen middenstrook
wordt vaak gebruikt als inhaalstrook, als een soort extra rijbaan. De afslag naar de Lepelaar wordt, in combinatie met
kruisende fietsers, door automobilisten / bewoners als gevaarlijk beschouwd. De vluchtheuvels van beide fietsoversteekplaatsen op dit gedeelte van de Paterswoldseweg zijn
te kort voor bakfietsen en fietsen met een gekoppelde
kinderkar. Wij hebben gepleit voor integrale aanpak van de
Paterswoldseweg van rotonde Martiniziekenhuis tot rotonde
Eelderwolde.
Oplossingsrichting: aanpak middenberm (bijvoorbeeld door
beplanting), inhaalverbod, bord gevaarlijke bocht, uitvoegstrook en vluchtheuvels fietsers verlengen. Maar ook handhaven!

Hoewel niet in onze wijk, hebben wij extra punt de rotonde
bij het Martiniziekenhuis benoemd. Op deze drukke rotonde
hebben fietsers voorrang, doch ze krijgen die vaak niet. Dit ligt
voornamelijk aan onwetendheid bij automobilisten. Sinds
invoering van éénrichtings-verkeer op de Van Swietenlaan
is de verkeersdrukte op deze rotonde enorm toegenomen.
Fietsers waaronder veel schoolkinderen gaan er vanuit dat
ze voorrang krijgen omdat ze voorrang hebben, helaas wijst
de praktijk anders uit. Vaak gaat het goed, soms gaat het maar
net goed, maar het gaat ook regelmatig mis. Hoogste tijd hier
passende maatregelen te treffen.
Wij hebben aangegeven dat wij als bewonersvereniging graag
met de gemeente meedenken over -oplossingen van- de door
ons genoemde knelpunten.
Wim Hut
Bestuurslid bewonersvereniging Piccardthofplas.

2.) Het fietspad naast de Paterswoldseweg richting Piccardthof
is vanaf het Martiniziekenhuis tot aan de oversteek bij de ingang van de Hoornse Plas een 2-richtingen fietspad, daarna tot
de rotonde Eelderwolde is het ineens een enkel fietspad. In
Eelderwolde wordt het fietspad bij de rotonde vervolgens
weer een 2-rchtingen fietspad. Wij hebben gepleit dat dit
stukje fietspad van ongeveer 250 meter ook een 2-richtingen
fietspad gaat worden.
3.) De Ter Borchlaan: deze weg wordt gebruikt door het hele
pallet van weggebruikers: automobilisten, vrachtverkeer,
scooters, hardlopers, wandelaars en fietsers … veel fietsers,
waaronder schoolgaande kinderen. De Ter Borchlaan stond
jaren geleden al op het prioriteitenlijstje van de gemeente
maar tot op heden zijn nog steeds géén maatregelen getroffen
deze weg veiliger te maken. De oplossing is even doeltreffend
als simpel: met een dergelijk divers gebruik van deze weg én
het ontbreken van uitwijkmogelijkheden moet de snelheid
eruit. Dus 30 km per uur i.p.v. de huidige 50 km per uur en
vervolgens handhaven.
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Reactie van de gemeente op vragen uit de wijk
Voorafgaand aan het bezoek van onze wijkwethouder Ton
Schroor aan onze jaarvergadering hebben we hem en zijn
medewerkers wat vragen voorgelegd. Afgesproken is dat deze
schriftelijk beantwoord zouden worden. Onderstaand wordt
een beknopte weergave gegeven van de vragen die tot op dit
moment beantwoord zijn en de bijbehorende antwoorden
(cursief ).
Hoe denkt de gemeente/ de wijkwethouder over onze wijk?
Worden voorzieningen tussen de gemeenten Groningen en
Tynaarlo met elkaar afgestemd?
Piccardthof is een wijk aan de rand van Groningen die voor zijn
voorzieningen gebruik kan maken van de in de Hoornse wijken
gevestigde voorzieningen. Uiteraard staat het de bewoners ook
vrij gebruik te maken van voorzieningen van aanliggende
gemeenten. De gemeente Groningen heeft met de gemeente
Tynaarlo gesprekken gevoerd over de vestiging van supermarkten.
De gemeente Tynaarlo heeft hierin aangegeven ruimte te willen
bieden aan de ontwikkeling van een supermarkt in Ter Borch.
Ook hier geldt dat de bewoners van Piccardthof gebruik kunnen
maken van een dergelijke voorziening. Mocht u bezwaar hebben
tegen deze ontwikkeling dan kunt u daartegen bezwaar maken
bij de gemeente Tynaarlo.
De app “meldstad” lijkt momenteel een groot zwart gat: je kunt
van alles invoeren, maar het is onduidelijk wat er mee gebeurt.
Zou het niet beter werken indien de melder altijd een
terugmelding krijgt wat er met zijn melding gedaan is?
Binnen de gemeente werken we op dit moment aan de invoering
van het zaakgericht werken. Onderdeel van het zaakgericht
werken is het onderbrengen van de Meldingen Openbare Ruimte
in een nieuw systeem. We onderzoeken hierbij ook of de MeldStad
app verbeterd kan worden en/of vervangen moet worden.
“Aalscholverbos”: Bij de meest zuidelijke kavel aan de
Aalscholver is nog steeds sprake van een bouwkavel voor
gemengde dienstverlening volgens het bestemmingsplan.
Er gebeurt echter al jaren niets, na protesten van de omwonenden tegen een project dat alle grenzen probeerde op
te rekken. Ook ligt er nog steeds (na 15 jaar) een bouwweg in
plaats van afgewerkte bestrating. Zouden we gezamenlijk
(gemeente, omwonenden, bewonersvereniging) naar een
oplossing of passende invulling voor deze kavel kunnen
zoeken, desnoods als twee bouwkavels voor woningen?
De kavel van het Aalscholverbos is in eigendom van de gemeente
Groningen. De gemeente kent op dit moment geen initiatieven
voor deze kavel.

Een tijdelijke invulling is mogelijk voor een periode van max. 10
jaar. Het moet aannemelijk zijn dat de activiteit kan en zal worden
beëindigd aan het einde van de termijn zonder onomkeerbare
gevolgen.
Regelmatig overleg van de gemeente met de bewonersvereniging: hoe functioneert de één-loket-gedachte? Wij
hebben het idee dat de contactfunctionaris van de gemeente
zo’n grote regio heeft met zoveel wijken dat hij tot niet veel
meer zaken kan komen dan het doorverwijzen naar andere
afdelingen. Verder is ons contact door zijn werkbelasting
gereduceerd van 2x per jaar naar 1x per jaar en dat vinden wij
jammer.
De Stadsdeelbeheerder is geen contactfunctionaris van de
gemeente Groningen. Hij coördineert onderhoud en beheer in
het stadsdeel. Klachten en vragen kunnen via de website van de
gemeente gesteld worden.
Kunst in de wijk. Is er niet nog ergens een leuk beeld over dat
in de wijk geplaatst kan worden?
In de gemeentelijk kunstopslag staan een klein aantal kunstwerken die geschikt zijn voor herplaatsing. Het kunstwerk ‘Zonder
titel’ (Peren) van Gert Jan Mulder dat sinds april 2012 uw wijk
Piccardthof siert, is hieruit afkomstig. De andere werken in opslag
komen in aanmerking voor andere buurten/ wijken in de stad.
Uw verzoek is doorgegeven aan het CBK Groningen.
In de wijk worden door sommige ouders voorzieningen voor
pubers gemist, waardoor deze door de wijken gaan zwerven
en dit tot lichte tot matige overlast leidt, zoals vuurwerk in de
laatste weken van het jaar en klieren tijdens het wijkfeest. Is
hier iets op te bedenken?
De Semmelstee kent een aantal activiteiten voor jongeren in de
wijken Corpus den Hoorn, Hoornse wijken en Piccardthof. Hieraan
kan deelgenomen worden door jongeren uit uw wijk. Ook kunt u
zelf contact opnemen met Semmelstee om te kijken of in overleg
en samenwerking met u extra en of andere activiteiten
georganiseerd kunnen worden.
Groningen profileert zich als ICT-hoofdstad van NoordNederland. Bepaalde delen van onze wijk zijn echter nog niet
aangesloten op snel internet, terwijl andere delen dat wel zijn.
Zou de wethouder zich ervoor in kunnen en willen zetten dat
ook de bewoners van Piccardthof-Noord en de Ter Borchlaan
zo snel mogelijk een hoogwaardige glasvezel aansluiting
krijgen?

Uw vraag inzake twee woningen: Qua wonen is binnenplans op
de kavel alleen één dienstwoning mogelijk met een inhoud van
maximaal 600 m3. Voor twee woonkavels zou een buitenplanse
(uitgebreide) procedure gevolgd moeten worden.
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Wijksale !
Aansluiting op internet is een private
markt, internet wordt niet als nutsvoorziening gezien. Dat betekent dat de
gemeente niet kan helpen, het is aan de
providers (KPN, Ziggo en anderen) om
markt te zien en te investeren. Volgens de
Eu is er geen sprake van marktfalen in Nl,
we mogen dus niet ingrijpen.
Een optie, als KPN etc niet in actie willen
komen is zelforganisatie. Geen enkele wet
verbiedt het om zelf een glasvezel-net aan
te leggen, en er zijn genoeg partijen die
het beheer en de activatie van zo’n net
kunnen en willen doen, ook in de stad. Als
de bewoners de ‘de vraag bundelen’ kan je
kijken of er voldoende bodem is om zelf
eigenaar te worden van een glasvezelnet
(dat kan al gauw uit, is een solide investering), of de gebundelde vraag uit te zetten
in de markt, om prijzen te drukken.
Ook huizen in de relatief nieuwe wijk
Piccardthof (en o.a. Buitenhof, Hoornse
Meer en Hoornse Park) hebben te
kampen hebben met mijnbouwschade
als gevolg van gaswinning door de
NAM. Welke acties zou de wethouder of
het College van B&W kunnen en willen
ondernemen voor bewoners in o.a. de
wijk Piccardthof met mijnbouwschade
als gevolg van gaswinning richting de
NAM, het CVW, de NCG en het
ministerie van EZ.

Voor de afhandeling van schade trekken
wij samen op met andere gemeenten,
provincie, het rijk en de Nationaal
Coördinator Groningen (NCG). De NCG is
bezig om het schadeafhandelings-proces
te verbeteren. De gemeente volgt deze
ontwikkelingen en levert via de
Bestuurlijke Stuurgroep NCG input. De
gemeente heeft geen formele rol in het
schadeafhandelingstraject en houdt zich
daarom niet bezig met individuele
schademeldingen.

Op 15 juli hebben we voor de
2e keer de wijksale!
Van 10-12 uur kun je op de
groenstrook tussen Lepelaar
en Snip spulletjes kopen en
verkopen. Zolder / garage
opgeruimd? Of andere
(zelfgemaakte?) producten in
de aanbieding? Neem een
kleedje mee, zoek een leuke
plek en verkopen maar!
Voor jong en oud. Tot dan!

In Piccardthof-Noord zijn jaren geleden
op diverse plaatsen snelgroeiende
populieren gepoot. Deze zijn in de loop
der jaren zo hoog geworden dat ze het
zonlicht in tuinen en huizen al behoorlijk ontnemen. Zouden deze hoge
populieren -die niet thuis horen in een
woonwijk- kunnen worden gerooid en
vervangen door een andere minder snel
groeiende en beter passende boomsoort?
De gemeente Groningen kent geen beleid
om gezonde bomen te vervangen voor
kleinere bomen. De ervaren overlast is niet
van dien aard dat er sprake is van een
legitieme reden om deze bomen te verwijderen. Dit betekent dat een benodigde
kapvergunning geweigerd zal worden.
Bij slecht weer gaat de wijksale
niet door. Hou de website en de
facebooksite in de gaten!
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Aardbevingschade ook in de Piccardthof - deel 2
Met verwijzing naar het artikel over aard-bevingschade in de
stad Groningen in het Dagblad van het Noorden van zaterdag
5 april 2014, waarin ook onze wijk expliciet werd genoemd én
het feit dat een aantal bewoners destijds bij het bestuur had
aangegeven door de NAM erkende aardbevingschade te
hebben, hebben wij in de Nieuwsbrief van juni 2014 aandacht
gevraagd voor deze materie. De destijds gedane oproep
schadegevallen te melden bij het bestuur om zo beter inzicht
te krijgen wat er zich afspeelt op dit gebied in onze wijk, resulteerde in een beperkt aantal meldingen. Dat kan uiteraard te
maken hebben met gemaakte “geheim-houdingsafspraken”
tussen schadeloos-gestelde bewoners en NAM/CVW.
Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en is bij het bestuur
al veel meer informatie bekend; informatie die wij met alle
wijkbewoners willen delen.
Bij het bestuur is bekend dat enige tientallen wijkbewoners
schade hebben gemeld bij NAM of CVW. Hiertussen zitten
afgewezen schadegevallen (krimp, zetting, thermische
werking, schade is gevolg van vrachtverkeer, doorhangende
vloeren / plafonds, buiten contourgebied etc.), erkende
schadegevallen, ten dele erkende schadegevallen en nog
lopende schadegevallen. Opmerkelijk is dat schade in onze
wijk een aantal jaren geleden nog veelal wel werd toegewezen, maar dat er nu gezegd wordt dat men buiten de
zogenaamde contourlijnen valt. Wanneer deze contourlijnen
nauwkeuriger worden bekeken op wijkniveau, is te zien dat
de buitenste contourlijn dwars door onze wijk loopt.
De huidige demissionair minister Kamp (Economische Zaken)
heeft echter meermaals gezegd dat alle aardbevingschade
vergoed wordt, of men nu binnen of buiten de contourlijnen
valt. Om aan te tonen dat woningen in onze wijk meermaals
onderhevig zijn geweest aan geïnduceerde ofwel niet natuurlijke aardbevingen, heeft het Groningse bedrijf StabiAlert
een tiltmeter in onze woonomgeving geplaatst. De tiltmeter
“Eelderwolde” heeft daadwerkelijk al meerdere bevingen
geregistreerd en daarmee de aardbevingstrillingen in onze

wijk aantoonbaar gemaakt. Inmiddels heeft StabiAlert een
netwerk van tiltsensoren in de hele provincie Groningen staan.
Voor meer informatie over StabiAlert, tiltsensoren én de
tiltsensor “Eelderwolde”, verwijs ik u naar de website van
StabiAlert: www.stabialert.nl
Op de meest recente ALV van de bewonersvereniging in
januari jl., kwam het onderwerp aardbevingschade ook weer
ter sprake. Veel bewoners hadden de aardbeving (1.8 Richter)
van zondag 23 maart 2014 bij Hoogezand-Sappemeer (rond de
klok van 11.28 uur) zeer duidelijk gevoeld en spraken over de
bijzondere ervaring. Een aantal van hen had nadien (nieuwe)
scheuren in hun woning geconstateerd en dit gemeld bij
NAM/CVW.
Wijkwethouder Ton Schroor was spreker op deze ALV en hem
hebben wij als bestuur meerdere vragen meegegeven over
onze wijk in het algemeen en meer specifiek over aardbevingschade in onze wijk. Elders in deze Nieuwsbrief treft u beantwoording van alle vragen aan.
Het bestuur van de bewonersverenging heeft ook contact met
de wijkvereniging van Buitenhof over dit onderwerp. Een daar
door de wijkvereniging georganiseerde thema-avond over
aardbevingen en aardbevingschade werd -in 2016- bezocht
door een kleine 70 gedupeerden. Inmiddels is een werkgroep
binnen die wijkvereniging begonnen aan een nadere verkenning van de door bewoners afgegeven schadedossiers.
Aan de hand van verdere reacties over dit onderwerp uit onze
eigen wijk, zou dit voor de bewonersvereniging Piccardthof
ook een goede route kunnen zijn.
Wanneer u meer informatie en/of advies wilt, mag u mij altijd
bellen of mailen.
Wim Hut
Bestuurslid bewonersvereniging.
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Wijkfeest!
Column

Buurtapps
Als bestuur van de bewonersvereniging
Piccardthof(plas) krijgen we af en toe de
vraag of we van plan zijn een buurtapp
op te richten, waarop iedereen uit de
wijk zijn (serieuze) wetenswaardigheden
kwijt zou kunnen. Het antwoord is
simpelweg “nee”. De reden is ook eenvoudig: we vinden ons wijkje met zijn
circa 440 woningen te groot voor een
buurtapp en zijn van mening dit nuttige
medium (want dat vinden we ook) beter
op straatniveau toegepast kan worden,
met maximaal zo'n 40-50 woningen. We
moedigen onze wijkbewoners dan ook
aan om op dat niveau zelf iets te orga-

niseren. In diverse straatjes is zijn er
trouwens ook al straatapps actief. Als
bestuur zijn we wel geïnteresseerd om
te weten welke straatapps er zijn en we
zouden het ook fijn vinden indien er
mensen zijn die als linking-pin tussen
meerdere straatapps zouden willen
functioneren, zodat zij nieuws dat echt
voor de gehele wijk interessant is over
meerdere apps kunnen verspreiden.
Aanmelden van buurtapps en linkingpins kan via:
voorzitter@piccardthofplas.nl.
Wim Borghols

a

Op 2 september is het oergezellige
wijkfeest ‘back to nature’. Het wordt een
heerlijke dag met veel gezelligheid:
kampvuur met broodjes bakken, wijntjes
drinken op het gras en natuurlijk kletsen
met al die leuke buren! Er is een heerlijke
bbq van en door de Onlanderij. En om er
nog wat spanning in te gooien, hebben
we dit jaar een heuse ‘mijn vader/
moeder is de beste’-wedstrijd! Ben je
tussen 6-12 jaar en heb je een stoere,
slimme, sterke en snelle vader of
moeder? Dan moet je beslist meedoen!
Natuurlijk is er ook dit jaar het
ponyrijden, een springkussen, gezellige
muziek en nog veel meer. Noteer 2
september vast in je agenda, dan zien we
je dan!

piccardthof nieuwsbrief 2-2017

Uitnodiging
Colofon
piccardthofplas nieuwsbrief is een
uitgave van het bestuur van de
bewonersvereniging Piccardthofplas en
verschijnt ongeveer vier keer per jaar.

Bestuur
Voorzitter Wim Borghols
voorzitter@piccardthofplas.nl
Secretaris Erik Swinkels
secretaris@piccardthofplas.nl
Penningmeester Lieuwe v/d Werff
penningmeester@piccardthofplas.nl
Bestuursleden
Wim Bussemaker
w.r.bussemaker@hccnet.nl
Wil Kol
wil.kol@planet.nl
Tonia Faber
louweentonia@hotmail.com
Wim Hut
wjhut@planet.nl

Paaseieren zoeken
Op 16 April, 1e paasdag was het weer
zover. De jaarlijkse paaseieren zoekochtend was weer aangebroken.
Helaas zat het weer erg tegen, zon,
regen, wind en hagel. Maar dat mocht
de pret niet drukken, het was een gezellige ochtend. Bijna alle 200 eieren,
het gouden ei en de gouden paashazen
zijn gevonden. Zoals elk jaar hadden we
ook weer een kleurwedstrijd en de

winnaars daarvan waren Mare, Valentijn
en Milou, gefeliciteerd hiermee!
Leuk dat iedereen enthousiast deze 1e
paasdag er weer bij was. Tot volgend
jaar maar weer!
Voor meer foto’s zie website
www.piccardthofplas.nl
en Facebooksite Piccardthof Events.

Website Wim Bussemaker
info@piccardthofplas.nl
Nieuwsbrief Tonia Faber
redactie/lay-out/nieuwe foto’s
Column Korrie Hoekstra
khoekstra@hetnet.nl
Kopij naar
info@piccardthofplas.nl
Oplage
440 exemplaren
Lid worden & adreswijzigingen
Iedereen die een woning (vrije kavel of
project) heeft in de wijk “Piccardthofplas”
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.

Agenda
Zaterdag 8 juli
Zaterdag 15 juli
Zaterdag 19 en zondag 20 aug.

Zaterdag 2 september

Workshop vacht vilten
De Onlanden Drenthe
Wijksale
Groei & Bloei
Tuin bewonderen bij Margriet
en Wim Bussemaker, Snip 83
Wijkfeest
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