Jaarverslag VWH 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. 2020 was een bijzonder jaar, waarin veel activiteiten niet door konden
gaan en de mogelijkheid van vergaderen beperkt was of digitaal plaatsvond.
Desondanks heeft het VWH-bestuur verschillende onderwerpen kunnen behandelen.
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
hebben we extra leden geworven en onze voorstellen voor groene maatregelen op
Westpoort voorgelegd aan de gemeente Groningen.
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.
Na lang wachten lag er begin 2021 een rapport, waaruit naar voren kwam dat de
Buitenhof wel degelijk te lijden heeft onder geluidsoverlast van de A7. Ook werd de
factor van de wind meegenomen. Het bestuur en de werkgroep geluidsoverlast
hebben een beroep gedaan op de gemeenteraad om te kiezen voor een volledige
geluidsafscherming bij de Buitenhof.
Historische Haven Hoogkerk
In het voorjaar van 2020 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een begroting voor
de historische haven van 395.000 euro. De haven kan nu aangelegd worden. De
VWH blijft samenwerking met de stichting om de historische haven tot een succes te
maken, zowel op het gebied van educatie als dat van toerisme.
Overleg Cosun Beet Company
De VWH staat in regelmatig contact met Cosun Beet Company (voorheen 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 Cosun Beet
Company. Jaarlijks is het grote aantal vrachtwagens dat over de Johan van
Zwedenlaan en het Hoendiep rijdt zowel het gezicht van Hoogkerk als voor sommigen
reden tot overlast en klachten. De VWH ziet er op toe dat Cosun Beet Company,
gemeente en politie goed in de gaten houden of de chauffeurs zich aan de regels
houden.
Helaas konden de jaarlijkse rondleidingen door de coronacrisis niet doorgaan.
Werkgroep Duurzaamheid & Cultuur
In december heeft de VWH de eerste aanzet gegeven tot een werkgroep
Duurzaamheid & Cultuur, in samenwerking met een groeiende groep enthousiaste
buurtbewoners. Voor deze werkgroep krijgen we ondersteuning van Grunneger

Power. De werkgroep richt zich met subgroepjes op verschillende onderwerpen,
waaronder energiebesparing en energietransitie, wonen, industrie, voedsel,
biodiversiteit en meer.
Nieuwsflits
In het najaar van 2020 zijn we begonnen met de Nieuwsflits, een maandelijks bericht
met korte samenvattingen van onderwerpen die de VWH behandelt. Deze
Nieuwsflitsen worden geplaatst in de Koerier en op Hoogkerk Online. We merken dat
hierdoor de interactie van bewoners met de VWH toeneemt, zeker op dossiers die
mensen na aan het hart liggen zoals het gemeenteloket.
Verkeerszaken
Dit voorjaar hebben we contact gehad met de gemeente over het fietspad LeekGroningen en de aansluiting daarvan op Hoogkerk. De verkeerscommissie denkt mee
over de plannen en uitvoering van het fietspad vanaf de Roderwolderdijk.
Daarnaast heeft de verkeerscommissie zich gebogen over de situatie aan de
Zuiderweg ter hoogte van de Vensterschool. Er zijn hier veel klachten over hardrijden
en foutparkeren bij de Verbetering. We onderzoeken wat mogelijk oplossingen zijn
voor deze kwesties.
Jongerenbeleid
Rond oud en nieuw heeft de VWH in overleg met gemeente, WIJ en de
speeltuinverenigingen gekeken wat mogelijk was aan activiteiten. Ondanks dat er
weinig te organiseren viel vanwege alle maatregelen, is er toch iets leuks bedacht.
Hierdoor hadden de jongeren iets te doen, wat door iedereen als positief is ervaren.

