Jaarverslag VWH 2019-2020
Hieronder vindt u het jaarverslag van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk, met
verschillende onderwerpen waar de wijkraad zich het afgelopen jaar mee bezig heeft
gehouden. Aan het eind vindt u een werkplan voor 2020-2021 met onderwerpen
waarvan we verwachten dat ze op de agenda zullen komen.
Landschapsplan Hoendiep-Vierverlaten
Naar aanleiding van de jaarvergadering van 2019 heeft de VWH een commissie
opgezet om te kijken naar een groene invulling van het schakelstation bij Vierverlaten
en de omgeving van het Hoendiep. De commissie bestaat uit bestuursleden van de
VWH en bewoners uit de omgeving van Westpoort en Vierverlaten. Vanuit het
compensatiebudget voor de aanleg van de hoogspanningslijn tussen Eemshaven en
Vierverlaten is in eerste instantie 350.000 euro beschikbaar voor Hoogkerk. Deze
gelden willen we graag inzetten voor vergroening van het gebied. Afgelopen jaar is de
commissie met plannen gekomen voor het Hoendiep. Helaas is het proces vertraagd
door de gemeente, die eerst een overzicht wilde hebben van alle projecten op
Westpoort.
Jubileum Hoogkerk 50 jaar ‘dorp in stad’
In 2019 heeft de VWH in samenwerking met de historische vereniging en Let’s Gro
een prachtig jubileum neergezet. Afgelopen jaar was het vijftig jaar geleden dat
Hoogkerk onderdeel werd van de gemeente Groningen. We vierden niet zozeer de
‘annexatie’, maar dat Hoogkerk al die tijd een eigen identiteit heeft weten te
behouden, als ‘dorp in stad’. Vanaf maart vonden er reguliere overleggen plaats van
de projectgroep, met leden van het VWH-bestuur, betrokken burgers en
verenigingen. In mei kwam er een serieuze slinger aan het project door de
samenwerking met Let’s Gro en de ondersteuning van een projectbegeleider in
opdracht van de gemeente Groningen. Gezamenlijk werd een geweldig jubileum
neergezet, met artiesten zoals George Sopacua, Pé Daalemmer en Rooie Rinus en Wat
Aans, Hoogkerks toneel van De Komedianten en Aan de Andere Kant.
Voor de VWH is het een mooi project geweest met veel inzet van vrijwilligers. Het
heeft ook tot extra belangstelling voor de activiteiten van de VWH geleid. Een
impressie van het project door OOG tv is hier terug te zien:
https://www.youtube.com/watch?v=FZn48miVKKA
Kunstwerk op de rotonde
De kunstcommissie heeft zich er jaren voor ingezet, en op 13 december was het
eindelijk zover: de opening van het entreekunstwerk op de rotonde Zuiderweg. Voor
de uitvoering plaats kon vinden is achter de schermen veel werk verzet, onder meer
om de sponsoring van het kunstwerk rond te krijgen.
De kunstcommissie heeft besloten om aan het eind van dit verenigingsjaar (april
2020) te stoppen met haar werkzaamheden. Of de commissie een vervolg kan krijgen,
is nog de vraag.
Geluidsoverlast A7
De aanhoudende geluidsoverlast van de A7 is een blijvende zorg voor de VWH.
Bewoners uit de Buitenhof en Hoogkerk-Zuid ondervinden er dagelijks hinder van. In
november 2019 kwam er een teleurstellende brief van het college. Omdat andere

overheden niet of onvoldoende wilden bijspringen wilde de gemeente grotendeels
afzien van eerder toegezegde geluidsmaatregelen langs de A7 voor West-Groningen.
De VWH stuurde onder andere een brief naar de raad en belegde een
bewonersbijeenkomst. De raad spoorde daarop unaniem de wethouder aan om tot
een oplossing te komen. In april 2020 stelde wethouder Broeksma verrassend €
700.000,- ter beschikking, waarmee stil asfalt op de A7 langs Hoogkerk-Zuid
eindelijk zeker gesteld werd. In oktober 2020 komt het college terug op het bestaande
geluidsgat bij Buitenhof. De VWH houdt de ontwikkelingen op dit dossier scherp in
de gaten.
Jeugdproblematiek in Hoogkerk
Sinds september 2019 geldt er een samenscholingsverbod in een deel van Hoogkerk,
als onderdeel van maatregelen vanuit de gemeente om (jeugd)overlast tegen te gaan.
De VWH is hierover regelmatig geïnformeerd. De gemeente werkt samen met de wat
oudere jongeren om een jeugdhonk op te zetten. Deze jongeren hebben in december
een bezoek gebracht aan de VWH. Ook zijn bestuursleden op bezoek geweest bij de
Suikerhonk. Deze jongeren proberen probleemjongeren van straat te trekken. De
jaarwisseling, altijd een zorgenkindje in Hoogkerk, is gelukkig goed verlopen, mede
door de samenwerking en inzet van de jongeren.
Doorgang Historische Haven Hoogkerk
De VWH is betrokken geweest bij gesprekken tussen de stichting historische haven
i.o., de gemeente en het havenbedrijf. Hoewel de voorbereidingen voor de aanleg van
de haven klaar waren, was men nog niet uit over het onderhoud. In het voorjaar is de
gemeenteraad akkoord gegaan met een begroting voor de historische haven van
395.000 euro! De VWH blijft samenwerking met de stichting om de haven tot een
succes te maken, zowel op het gebied van educatie als dat van toerisme.
Wijktop drie 2019
Wegens de drukte rondom het jubileum 50 jaar ‘dorp in stad’ is er geen uitgebreide
stemprocedure geweest voor de top drie 2019. Een deel van het budget is besteed aan
dit jubileum. Daarnaast is er 5000 euro besteed aan het 20-jarig jubileum van de wijk
de Buitenhof (dit werd op 7 september 2019 feestelijk gevierd). Een deel van het
wijkbudget is ingezet voor lokale projecten, zoals hekwerk voor de speelplaats bij de
Minervalaan. 5000 euro is gereserveerd onder het label ‘ouderenvervoer’.
Gesprekken hierover, met onder andere stichting Welmobiel, zijn nog gaande.
Overleg Suiker Unie
De VWH staat in regelmatig contact met de Suiker Unie. Zo is er minimaal jaarlijks
een bezoek van de directie aan het bestuur van de VWH. Daarbij komen verschillende
onderwerpen aan de orde, waaronder de bietencampagne, de bietenroute langs
Hoogkerk en bouwplannen van de Suiker Unie. De jaarlijkse bietencampagne wordt
door veel Hoogkerkers gekoesterd, maar sommigen hebben overlast en klachten. De
VWH ziet er op toe dat Suiker Unie, gemeente en politie goed in de gaten houden of
de chauffeurs zich aan de regels houden. Dit jaar kwam ook de grondberging van de
Suiker Unie aan de orde. Ook is de VWH in overleg met de Suiker Unie en de
gemeente over de IMR-contour rondom de fabriek. Het gaat daarbij vooral om een
geluidscontour, die bouwplannen van Hoogkerkers in de weg staat. We zoeken de
ruimte binnen die contour, zodat zowel de Suiker Unie volop kan blijven draaien en
ondernemers en huiseigenaren in Hoogkerk verbouwingen kunnen plegen of nieuwe
woningen realiseren binnen de dorpskern.

Tot slot was er zoals ieder jaar weer veel belangstelling voor de rondleidingen
georganiseerd door de VWH en de Suiker Unie.
Bemiddeling zwembad Hoogkerk
In mei 2019 ontstonden er zorgen over het zwembad Hoogkerk. Het zwembadbestuur
was niet in staat om voldoende medewerkers en vrijwilligers te vinden en moest
daarom de openingstijden aanpassen. Hierover kwamen veel klachten van abonnees.
Ook stond het bestuur afwijzend tegenover samenwerking met stedelijke instanties
zoals de Stadjerspas. Mede namens WIJ en de VWH zijn er een aantal gesprekken
geweest om op een constructieve manier tot verbetering te komen. Voor de inwoners
van Hoogkerk wil de VWH het zwembad graag behouden.
Verkeerszaken:
In de periode 2019-2020 zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen bij de
verkeerscommissie. Onder meer is er een brief verstuurd aan de gemeente over de
oversteek Zuiderweg bij de Gabriëlstraat, die we onveilig vinden. De gemeente heeft
hier echter negatief op gereageerd. Daarnaast heeft de commissie zich gebogen over
de onduidelijke situatie bij de spoorovergang Zuiderweg. Hier werd een nieuw
fietspad aangelegd ter hoogte van de Polmanstraat. De suggestie was echter
onduidelijk zodat fietsers mogelijk de rijbaan op zouden gaan. In overleg met de
gemeente is er gekozen hier een verwijzing aan te brengen op de weg voor het
fietsverkeer.
Een positieve ontwikkeling is de aanleg van een voetpad bij de Noodweg. Langs dit
stuk 60 km-weg lopen vaak wandelaars en sporters. De gemeente achtte de aanleg
van een voetpad eerst niet mogelijk. In overleg met betrokken bewoners en
deskundigen werd er toch een mogelijkheid gevonden en werd er onderzoek gedaan
naar de aanleg van het pad tegelijk met de geplande bomenkap aan de
Zijlvesterweg/Noodweg. Even later was ook de financiering rond. Wegens
weeromstandigheden laat de uitvoering nog even op zich wachten.
Bij de VWH kwam het verzoek binnen namens de kinderwijkraad voor de aanleg van
een zebrapad op de Jan Ensinglaan, ter hoogte van de snackbar. Deze route wordt
gebruikt door schoolkinderen en ouderen. Met ondersteuning van de Anne
Frankschool en de bewonerscommissie Gabriëlflat werd het verzoek ingediend bij de
gemeente Groningen.
Tot slot is de verkeerscommissie betrokken geweest bij de aanpak rotonde HoendiepJohan van Zwedenlaan. De gemeente was van plan om de onveilige rotonde zo te
verbouwen dat de fietsers uit de voorrang gehaald zouden worden. Door bezwaren
van onder meer de wijkvereniging Vinkhuizen was de gemeente genoodzaakt het plan
nogmaals onder de loep te nemen. Ook hier werd een zogenaamde
‘snelkookpansessie’ georganiseerd, met bewoners uit verschillende wijken,
ambtenaren en deskundigen. De meest recente ontwikkeling is dat men alsnog kiest
voor een variant waarbij de fietsers uit de voorrang worden gehaald. De wijken
beraden zich op een reactie.

