Jaarverslag Vereniging Wijkraad Hoogkerk 2018
1. Jaarverslag 2018
1a. Dorpsdeelcommissies
2. Werkplan 2019
3. Financiële verantwoording 2018

1. Jaarverslag 2018
Een keur van onderwerpen waar de VWH en haar commissies zich mee bezig houden.
Onderwerpen zoals verkeer en verkeersveiligheid, groen, contact met de Suiker Unie,
kunst, samenwerking in Hoogkerk, burgerinitiatieven en meer.
Sluiting beschermd wonen Dignis
In januari werd bekend dat de afdeling beschermd wonen in woonzorgcentrum Gabriël
gesloten zou worden. Om verschillende redenen gaf Dignis aan niet meer in de
intensieve zorg te kunnen voorzien. Vanuit dorpsdeelcommissie zuid is een actiegroep
gevormd tegen dit besluit. Door middel van een handtekeningenactie werden 2500
handtekeningen van bewoners opgehaald tegen de sluiting. Daarnaast deed de VWH
een beroep op de wethouder. Uiteindelijk bleek Dignis bereid tot een ommekeer en
betreurde de gebrekkige communicatie. Verhuurder Wierden en Borgen was echter in
vergevorderde gesprekken met een nieuwe partij die de afdeling overgenomen heeft.
De VWH blijft bezorgd over de zorgfaciliteiten in Hoogkerk en in woonzorgcentrum
Gabriël. Met name om het buurtrestaurant.
Klankbordgroep Suikerfabriekterrein
Begin 2018 heeft de VWH in samenwerking met de gemeente een klankbordgroep
opgezet over de bouwplannen op het Suikerfabriekterrein, met bewoners uit de
omringende gebieden. Deze klankbordgroep is in 2018 regelmatig samengekomen.
Naar aanleiding van de Nota Rijkweidte en Detailniveau (NRD) en de structuurschets
‘De Suikerfabriek’ heeft de VWH inspraak gedaan bij de gemeente. Zorgen zijn onder
meer een goede aansluiting op de Johan van Zwedenlaan en Hoogkerk, een groene
zone, en het voorkomen van een sluiproute langs de Peizerweg. De VWH blijft
hierover in gesprek met de gemeente.
Driehoeksoverleg
In 2018 hebben de VWH, gemeente en WIJ Hoogkerk een aanzet gedaan om met
enige regelmaat een driehoeksoverleg te houden, waar de drie partijen in de wijk
elkaar informeren, overleggen over gedeelde thema’s en onderwerpen verdelen of
gezamenlijk aanpakken.
Kunstwerk rotonde
De Kunstcommissie is druk bezig geweest met het ontwerp, offertes en
fondsenwerving ten behoeve van het kunstwerk op de rotonde. Op de ALV stemden
de leden voor het opnemen van een HR, met een omschrijving van de verschillende
taakcommissies van de VWH. Op deze manier werd het meer mogelijk om sponsoring
van culturele fondsen binnen te halen.
Landschapsplan Vierverlaten

Op de ALV in april heeft TenneT een presentatie gedaan over de verbouwplannen
voor het schakelstation bij Vierverlaten en het traject van Vierverlaten naar de
Eemshaven. In 2018 is begonnen met de voorbereidingen op de uitbreiding van het
schakelstation. Tegelijk werd er nagedacht over de landschappelijke inpassing van het
station en de omgeving. Vierverlaten krijgt meer en meer een industrieel en soms
rommelig karakter. De VWH wil kijken of daar verandering in te brengen is, en om
het landschap groener aan te kleden.
Geluidsoverlast A7
De VWH heeft middels een brief aan het college aandacht gevraagd voor de
problematiek rond de geluidsoverlast door de A7. In 2014 moties zijn aangenomen
door de gemeenteraad t.a.v. stil asfalt tussen Vrijheidsplein en viaduct
Roderwolderdijk. Deze moties zijn vervolgens naar AanpakRingZuid gegaan en zijn
toen in het Tracebesluit opgenomen. Nadat er een aannemer was aangesteld om het
Tracébesluit vervolgens uit te voeren zou deze aannemer in de planning met de
westkant van de ring zuid beginnen, maar gaandeweg is dat voornemen helemaal
verlaten. Door de brief en de acties van de VWH kwam hier aandacht voor binnen de
gemeenteraad: zolang er nog geen stil asfalt is zouden er vervangende maatregelen
genomen moeten worden. De gemeenteraad heeft vervolgens de uitvoerder aan het
werk gezet om met concrete maatregelen te komen.
Groenplan Ruskenveense plas
Met de komst van de tennisbanen zijn een aantal bomen verdwenen bij de
Ruskenveense plas. Hiervoor geldt een herplantplicht. Daarnaast hebben bestaande
bomen te lijden onder de gebrekkige ondergrond. De VWH heeft de gemeente
gevraagd om een overkoepelend groenplan voor het gebied, zodat er weer beplanting
komt en schaduw voor bezoekers in de zomermaanden.
Wijktop drie 2018
Ook in 2018 organiseerde de VWH een stemming rond de verdeling van het
wijkbudget van de gemeente. Dit budget bestaat uit € 3,- per bewoner; bij elkaar €
30.000,- voor Hoogkerk en omgeving. Doel van dit budget is dat burgers zelf kunnen
bepalen waaraan dit budget besteed wordt. De VWH bepaalt daarbij welke voorstellen
in aanmerking komen om mee te doen aan de verkiezing. In het voorjaar werd een
oproep gedaan en verschillende projecten gepresenteerd. Vijf projecten deden mee aan
de verkiezing: activiteiten voor minima door SamEvents4U, een nieuwe glijbaan voor
het zwembad, asfaltering van de ijsbaan, het outdoor sportpark aan de Ruskenveense
plas en een maatschappelijke wolwinkel. Bewoners konden stemmen door een online
enquête en tijdens de zomermarkt. Het outdoor sportpark kwam als winnaar uit de bus,
gevolgd door de ijsbaan en de nieuwe glijbaan voor het zwembad. Op de
bestuursvergadering van 2 oktober is een verdeling gemaakt van de gelden: € 10.500,voor het outdoor sportpark, € 10.000,- voor de ijsbaan en € 9.500,- voor de glijbaan.
Op zichzelf zijn deze bedragen niet voldoende om deze projecten te realiseren, maar
helpen wel of zijn een aanzet voor de gemeente om een project verder uit te werken. In
november is er een bijeenkomst geweest met onder meer vertegenwoordigers van de
gemeente. De plannen voor de ijsbaan worden meegenomen in een algeheel onderzoek
naar de verbouwing van de Vensterschool en omgeving (zie daarvoor ook onder het
kopje ‘Verbouwplannen Vensterschool’).
Aanpak Kerkstraat

De aanpak van de Kerkstraat was een groot onderdeel van de top drie 2017. Groot
onderhoud was al een aantal jaren blijven liggen. Daarnaast verlangden bewoners naar
een 30 km-zone en aanvullende verkeersmaatregelen om de veiligheid te verhogen.
Destijds is er € 10.000,- vrijgekomen voor de aanpak van de Kerkstraat – als begin. In
mei en juni 2018 hield de gemeente in samenwerking met de VWH bewonersavonden
om de wensen van bewoners in kaart te brengen. De gemeente is in het najaar
begonnen met de uitvoering van maatregelen aan de Kerkstraat.
Verbouwplannen Vensterschool
De VWH ontving in juni de onderzoekers van bureau Trots, die onderzoek hebben
gedaan naar mogelijke verbouwplannen voor de Vensterschool. Op basis hiervan gaf
de VWH een aantal voorkeuren door voor de verbouwing: onder meer om het gebouw
duurzamer te maken, te zorgen voor een goede ventilatie en behoud van de
parkeervoorziening en andere voorzieningen rond het pand. In het najaar gingen ze in
gesprek met de gemeente, die verder onderzoek wil doen naar de Vensterschool en
omgeving. Hierin wordt ook de ijsbaan meegenomen, die mogelijk nieuwe
parkeerruimte biedt.
Kennismaking Martinizorg
In september heeft het VWH-bestuur kennis gemaakt met Martinizorg, de nieuwe
huurders van de voorheen gesloten afdeling in woonzorgcentrum Gabriël. De afdeling
is nu geopend en goed bemenst, 24 uur per dag. Dit heeft ook voordelen voor de
andere bewoners in woonzorgcentrum Gabriël. Martinizorg werkt goed samen met
Dignis/Lentis in het aanbod van activiteiten voor de ouderen en streeft naar een
actieve(re) rol in Hoogkerk. Een vertegenwoordiger van Martinizorg woont de
vergaderingen van dorpsdeelcommissie zuid bij.
Excursies Suiker Unie
De door de VWH aangeboden excursies door de Suiker Unie-fabriek konden weer
rekenen op veel belangstelling. In december werd een extra excursiedatum gepland
om in de vraag te voorzien.
KCH 25 jaar
Begin oktober vierde de Kunstcommissie haar 25-jarig bestaan met een feestweek
gevuld met activiteiten in het teken van De Ploeg, die in 2018 100 jaar bestond. Het
Bé Krachtpad werd feestelijk geopend, er waren puzzeltochten, een kleurig menu bij
buurtrestaurant Gabriël en als afsluiter een kunstmarkt.
Contact Suiker Unie
In het najaar is de VWH geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de Suiker Unie.
Vanuit de gemeente is een nieuwe projectleider aangesteld, Thijs Klompmaker. Hij
houdt zich onder meer bezig met thema’s zoals het verkeer en grondberging en de
verwerking van klachten. In dit contact heeft de VWH ook de geurproblematiek
aangekaart. De VWH is groot voorstander van een verkeersoplossing ten westen van
Hoogkerk. Het lijkt er echter op dat deze wens slechts op lange termijn werkelijkheid
kan worden. Klompmaker zoekt naar snelle(re) oplossingen. Begin december heeft de
VWH met de Suiker Unie verschillende thema’s besproken, waaronder
verkeersklachten en regulering, grondberging en een landschapsplan. De VWH blijft
in actief contact.

Plan Kranenburgpark
In samenwerking met de gemeente en bedrijvenvereniging WEST is een plan opgezet
voor de aanpak van het Kranenburgpark, om er een aantrekkelijke plek van te maken
voor buurtbewoners en werknemers van de bedrijven bij Kranenburg. In december
ondertekenden de deelnemende partijen een intentieovereenkomst om gezamenlijk op
te trekken en de plannen verder vorm te geven.
Wegwijzer 2019
In samenwerking met de nieuwe uitgever van de Westerkrant, RoComm B.V. werd er
in november en december hard gewerkt aan de nieuwe wijkgids de Wegwijzer, zodat
deze begin januari uit kon komen. De Wegwijzer is een gratis wijkgids voor Hoogkerk
en omgeving en wordt ieder jaar uitgebracht en verspreid.
Historische haven Hoogkerk
Dit voorstel uit 2016 begint nu vorm te krijgen. De gemeente heeft onderzoek gedaan
naar de locatie. Daaruit komt dat het voorgestelde gebied niet geschikt is voor vaste
woonschepen. Daarom wil de stichting in oprichting gaan werken met een carrousel,
waarbij woonschepen drie maanden kunnen aanmeren. Daarnaast kan er ruimte komen
voor een museumschip en andere mogelijkheden. De projectleider heeft twee
voorstellen voorgelegd aan het college, waarvan de meest verstrekkende gekozen is.
Er kan nu echt begonnen worden aan de uitwerking van de haven.

1a. Dorpsdeelcommissies
Buitenhof
De Buitenhof kreeg te maken met parkeerproblematiek in een aantal straten.
Werknemers van bedrijven bij Kranenburg parkeerden hun auto’s in de woonwijk,
waardoor bewoners moeite hadden om hun auto te parkeren. Samen met de gemeente
en bedrijvenvereniging WEST heeft de VWH dit opgepakt en zijn verschillende
bedrijven benaderd om er voor te zorgen dat hun werknemers beter gebruik maken van
de parkeervoorzieningen bij de bedrijven zelf. Daarnaast is de Buitenhof sterk
betrokken bij het plan voor het Kranenburgpark, waar onder meer een bewonersavond
over georganiseerd is.
Gravenburg
Wegens essentaksterfte wilde de gemeente al de bomen langs de Noodweg en de
Zijlvesterweg rooien. In overleg met bewoners is men overeen gekomen tot een
herplant met verschillende soorten. Daarnaast zetten de VWH, Leegkerk en
Gravenburg zich in voor de aanleg van een voetpad langs de Noodweg, een route die
door veel voetgangers wordt gebruikt.
Hoogkerk-Zuid
Hoogkerk-Zuid was sterk betrokken rond het proces van de sluiting van beschermd
wonen in woonzorgcentrum Gabriël (zie ook boven) en de acties daaropvolgend.
Afgelopen jaar is er begonnen aan een ecogroep om werk te maken van het ecologisch
park. In het najaar werd er een aantal keren gesnoeid door een actieve en groeiende
groep vrijwilligers. Vanuit de top drie 2017 stelde de gemeente € 5000,- beschikbaar
voor dit project. De ecogroep heeft grote plannen voor het ecogebied.

Oude dorp
In juni werd er een BORG-schouw gehouden om gebreken in de wijk door te geven
aan het stadsbeheer van de gemeente. In de Barkstraat wordt gewerkt aan een nieuwe
speelplek.

2. Werkplan 2019
Realisatie kunstwerk rotonde
De kunstcommissie maakt goede voortgang met het benaderen van sponsors en
fondsen. Daarnaast organiseren zij acties en crowdfunding om het resterende
benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Voorjaar 2019 werd een omgevingsvergunning
aangevraagd voor het kunstwerk. De bedoeling is dat de voorbereidende
werkzaamheden in de zomer kunnen gebeuren, waarna het kunstwerk in oktober
gerealiseerd wordt.
Landschapsplan Vierverlaten
VWH en gemeente gaan in overleg over de aanpak van een landschapsplan. Vanuit het
budget voor landschapscompensatie is in eerste instantie € 350.000,- beschikbaar voor
Hoogkerk. Met bewoners en professionals wordt bekeken waar dit geld aan besteed
kan worden.
Wijktop drie 2019
Net als eerdere jaren kunnen burgers weer projecten aandragen of een beroep doen op
het wijkbudget om hun initiatief te doen slagen. De VWH organiseert een verkiezing
onder de burgers van Hoogkerk e.o. om te komen tot een verdeling van het
wijkbudget.
Jubileum 50 jaar ‘dorp in stad’
In 2019 is het vijftig jaar geleden dat de zogeheten ‘annexatie’ plaatsvond: Hoogkerk
werd onderdeel van de gemeente Groningen. Samen met bewoners en andere partijen
in Hoogkerk organiseert de VWH een jubileum om te vieren dat Hoogkerk altijd nog
een dorp is gebleven.
Cursus AED’s
AED’s zijn populair in Hoogkerk, maar mensen weten niet meteen hoe ze moeten
reanimeren. Samen met de EHBO-vereniging wil de VWH een AED-cursus mogelijk
maken voor burgers in Hoogkerk.
Voetpad langs de Noodweg
Middels een brief aan de wethouder heeft de VWH de noodzaak van een voetpad
langs de Noodweg benadrukt en blijft in gesprek hierover met de gemeente.
Kinderraad Hoogkerk
Een groep bewoners is bezig met het opzetten van een kinder(wijk)raad in Hoogkerk.
Deze raad kan een aanzet zijn voor leuke veranderingen in de wijk. Scholen doen mee
en koppelen het aan de educatief programma dat via de kinderen ook de ouders
bereikt.
Contact Suiker Unie

De VWH onderhoudt een sterke band en regelmatig overleg met de Suiker Unie over
verschillende thema’s. In 2019 willen we kritisch kijken naar de gemaakte afspraken
met betrekking tot het vrachtverkeer. Daarnaast blijft de VWH zich inzetten voor
onderzoek naar en aanleg van een westelijke ringweg of Suikerweg om de oostkant
van Hoogkerk en het Hoendiep te ontlasten van bietenverkeer.
Plannen Vensterschool
De VWH is kritisch betrokken bij de plannen van de gemeente voor verbouwing en
aanpassing van de Vensterschool en omgeving.
Ecogebied
Er wordt druk gewerkt aan het ecogebied om het aantrekkelijk te maken voor scholen,
wandelaars en de natuur. Onder meer een wilgentenenhut en een bijenhotel werden
gerealiseerd. De ecogroep heeft grote plannen voor 2019.

