Notulen jaarvergadering VWH 23 april 2019
Aanwezig: VWH-bestuur, veertig belangstellenden
1. Voorzitter Ronald Kenter opent de vergadering.
2. Mededelingen
Het is dit jaar 50 jaar geleden dat Hoogkerk onderdeel werd van de gemeente
Groningen. In samenwerking met de historische vereniging en actieve bewoners en
vrijwilligers willen we stilstaan bij dit jubileum. We vieren niet het feit dat gemeente
Hoogkerk niet meer bestaat, maar dat Hoogkerk nog altijd een sterke dorpscultuur
heeft; een ‘dorp in stad’.
3. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Peter de Geus, Allart Kelholt, Els Zuidema. Alle drie zijn
zonder stemming unaniem herkozen als bestuurslid.
4. Financiën VWH
Penningmeester Fokko Kip presenteert de begroting voor 2019-2020, de begroting en
definitieve cijfers van 2018-2019. Afgelopen jaar zijn er wat meer commissiekosten
geweest dan verwacht. Mede daardoor is er een verschil van € 3.294,- met de
begroting. Voor 2019 worden deze kosten niet verwacht.
5. Notulen jaarvergadering 2018
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist.
6. Jaarverslag 2018
De voorzitter bespreekt een aantal onderwerpen uit het jaarverslag. Het afgelopen jaar
heeft de VWH weer veel onderwerpen behandeld, waaronder de sluiting van
beschermd wonen bij Dignis in Hoogkerk, deelname aan de klankbordgroep
Suikerfabriekterrein, verkeersonderwerpen (o.m. de aanpak van de Kerkstraat en een
mogelijk voetpad langs de Noodweg), ecogebied, het 25-jarig bestaan van de
Kunstcommissie en een landschapsvisie voor Hoendiep-Vierverlaten. Een aantal van
deze onderwerpen zal deze avond nader aan bod komen.
7. Werkplan 2019
Ook voor 2019-2020 heeft de VWH een werkplan opgesteld. Zo verwachten we dit
jaar onder meer de realisatie en opening van het kunstwerk op de rotonde van de
Zuiderweg. De wijkraad is bezig met het uitwerken van een landschapsplan voor het
gebied rond Vierverlaten, wat een nogal industriële uitstraling heeft. De plannen van
TenneT voor aanpassing van het schakelstation bij Vierverlaten bieden hierbij kansen
voor landschapsaanpassing.
Daarnaast zijn we druk bezig met het opzetten van een jubileum voor 50 jaar ‘dorp in
stad’. Door middel van een vragenformulier hebben we gepolst bij inwoners van
Hoogkerk welke activiteiten hen aanspreken. Waarschijnlijk komt er na de
zomervakantie een aantal activiteiten, waaronder een sportfestival.
We merken de afgelopen tijd veel belangstelling voor AED’s in Hoogkerk. In
samenwerking met de EHBO-vereniging gaan we kijken of we cursussen kunnen
organiseren zodat mensen op een goede manier gebruik maken van de AED’s.
Er zijn plannen om in Hoogkerk een kinderwijkraad op te zetten. Dit juichen wij van
harte toe.

Met een groep enthousiaste vrijwilligers gaan wij verder met de aanpak van het
ecogebied (tussen het Julianapark en de Albert Hahnlaan). Er zijn al veel mooie
plannen voor de aanpak van dit gebied.
Zoals elk jaar hebben we goed contact met de Suiker Unie over de afspraken omtrent
de bietencampagne en andere onderwerpen.
Tot slot is de VWH kritisch betrokken bij plannen voor een verbouwing van de
Vensterschool. We zien dit als een kans om het gebouw een nodige modernisering te
laten ondergaan.
8. Rondvraag
Geen vragen.
9. Sluiting huishoudelijk deel. Hierna is er ruimte voor een aantal onderwerpen en volgt
een pauze.
10. Landschapsplan Hoogkerk-Vierverlaten (Guido Hummel)
Bewoners uit de regio Vierverlaten hebben al langer klachten over het industriële
karakter van het landschap. Bomen worden gekapt en er komt alleen maar meer beton
bij. De VWH heeft plannen voor een integraal groenplan voor de regio. De aanleg van
een nieuwe hoogspanningslijn en uitbreiding van het schakelstation bij Vierverlaten
bieden daarbij kansen. De provincie heeft een compensatiebudget vastgesteld voor
naburige gemeenten van de lijn van rond de 15 miljoen euro. Een derde daarvan wordt
verdeeld over de gemeenten. Hoogkerk kan op basis daarvan 350.000 euro ‘claimen’
voor landschapsaanpassingen in of rond het dorp. Het doel van de wijkraad is om deze
gelden in te zetten om de regio rond het schakelstation te vergroenen. Bij de
toehoorders is wat onduidelijkheid over het stadium van de plannen. De plannen staan
nog in de beginfase; het compensatietraject gaat sowieso nog jaren duren. De
aanvragen van dorpen en gebieden worden beoordeeld door vertegenwoordigers van
TenneT, de provincie en de verschillende gemeenten. Ter plaatse wordt het plan
gemaakt om een commissie op te stellen met bestuursleden van de wijkraad en
bewoners uit het gebied, om de groenplannen verder uit te werken. Vanuit de
gemeente is Guido Hummel betrokken om het project te begeleiden.
11. Pauze.
12. Historische haven Hoogkerk (Claudia Versloot en Servaas van Dusseldorp)
Aanwezig zijn Claudia Versloot, projectleider en Servaas van Dusseldorp van de
stichting historische haven in oprichting. De gemeente heeft de afgelopen jaren
uitgebreid onderzoek gedaan naar de locatie van de historische haven. Daaruit bleek
dat vanwege de geluidscontour van de plaatselijke industrie permanente woonschepen
niet mogelijk waren. Een oplossing werd gevonden in een schepencarrousel, waarbij
woonschepen maximaal drie maanden, met een verlenging van drie maanden, in de
haven kunnen liggen. Verschillende havens in Nederland zijn aangesloten bij zo’n
schepencarrousel. Het college van de gemeente Groningen heeft dit voorjaar gekozen
voor het meer uitgebreide ontwerp voor de haven.
De stichting zal inhoud gaan geven aan de haven en de richtlijn bepalen over welke
schepen in de haven mogen liggen. Er zijn plannen voor een plek voor een
scoutingschip en een museumschip.
13. Nieuwe buren Suikerfabriekterrein (Jan Kleine)

Projectleider Jan Kleine vertelt over de plannen voor het oude Suikerfabriekterrein,
tussen Hoogkerk en de stad. De bedoeling is dat hier een nieuwe woonwijk gaat
komen, met uiteindelijk 5000 woningen. De gemeente wil beginnen met bouwen aan
de noordkant van het spoor. Er zijn plannen gemaakt voor een station in het midden
van de nieuwe wijk en aan de westkant (bij de Johan van Zwedenlaan) een haventje en
groengebied. Eind dit jaar wil Kleine een bestemmingsplan hebben voor het noordelijk
deel. Verschillende onderzoeken, waaronder de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
(NRD), een structuurschets en een milieueffectrapportage (MER) worden voorgelegd
aan de gemeenteraad. Tijdens dit proces van planning zal er voldoende ruimte zijn
voor inspraak van bewoners.

