
Notulen jaarvergadering VWH 28 september 2020 

Grote zaal Dorpshuis Hoogkerk 

Aanwezig: VWH bestuur, enkele belangstellenden 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. Vanwege de maatregelen m.b.t. corona is er 

gekozen voor een korte agenda met alleen het huishoudelijke gedeelte.  

 

2. Mededelingen 

- Afscheid Els Zuidema: Els neemt afscheid als bestuurslid van de VWH met een 

bloemetje en een ingelijste foto van het entreekunstwerk. 

 

3. Bestuursverkiezing 

Aftredend zijn: Els Zuidema, Fokko Kip, Ab Johan de Vries en E. Gleis 

Herkiesbaar zijn: Fokko Kip, Ab Johan de Vries en E. Gleis 

Nieuw kandidaat bestuurslid: Cor Roeters, Benne de Jong, Tjebelina Juliana-Busscher, 

Marian Hegeman.  

Vanuit de vergadering zijn er geen bezwaren tegen de (her)benoeming van de 

kandidaten. 

 

4. Financiën 

Fokko presenteert de begroting voor 2019 en 2020 en de verantwoording voor 2019. 

Voor 2019 heeft de VWH een fors verlies geboekt. Door fouten omtrent de 

subsidieaanvraag en verwerking ontvangt de vereniging voor 2019 € 10.000,- minder 

subsidie. Daarnaast was er een onvoorziene post van € 5000,- ten behoeve van het 

kunstwerk op de rotonde. Voor de begroting van 2020 verwacht Fokko geen grote 

veranderingen. 

 

5. Notulen jaarvergadering 23 april 2019  

Geen opmerkingen. 

 

6. Jaarverslag 2019 

- Afgelopen jaar hebben we in samenwerking met bewoners en de gemeente een 

prachtig jubileum neergezet, ’50 jaar dorp in stad’ in een tent op het terrein van de 

ijsbaan. Het jubileum was erg geslaagd, vooral de laatste avond werd goed 

bezocht. De samenwerking beviel ook goed, met als resultaat de nieuwe 

bestuursleden die vandaag aantreden. 

- 13 december was het eindelijk zover: de opening van het entreekunstwerk op de 

rotonde van de Zuiderweg. De kunstcommissie heeft hier jaren naartoe gewerkt. 

Afgelopen april is de commissie gestopt. Als bestuur kijken we naar een mogelijk 

vervolg. 

- Als gevolg van de jaarvergadering 2019 is de commissie landschapsplan opgericht, 

een samenwerking tussen de VWH en bewoners in de omgeving van Vierverlaten. 

De commissie ging bezig met groenplannen voor het inpassen van het 

schakelstation op Vierverlaten. Helaas is het proces vertraagd door de gemeente, 

die eerst een overzicht wilde hebben van alle projecten op Westpoort. 

- Voetpad Noodweg: door middel van een ‘snelkookpansessie’ met bewoners, 

gemeente en deskundigen bleek het toch mogelijk om een voetpad aan te leggen 

langs de Noodweg, een wens van bewoners die anders over een 60 km-weg 

moeten lopen. 



- Eind 2019 heeft de gemeenteraad unaniem besloten dat er een oplossing moet 

komen voor het geluidsgat bij de Buitenhof. De wethouder is hiermee aan de slag 

gegaan. De VWH en de taakgroep uit de Buitenhof houden dit dossier scherp in de 

gaten. 

- In 2019 is er geen stemprocedure geweest voor het wijkbudget. Een deel van dit 

budget is besteed aan de organisatie van het jubileum, een buurtfeest voor de 

Buitenhof en een aantal kleinere doelen. € 5000,- is bestemd voor een 

activiteitenprogramma voor de historische haven en een restbedrag van € 5000,- 

gaat mogelijk naar ouderenvervoer. 

- Gesteund door de scholen hebben de kinderwijkraad en de VWH een verzoek 

gedaan voor een oversteekplaats aan de Jan Ensinglaan. Dit zebrapad is in juli 

feestelijk geopend. 

 

7. Werkplan 2020-21 

- Het gemeenteloket DIA in Hoogkerk staat hoog op onze agenda. Dit jaar waren er 

weer zorgen over de sluiting van het loket. We gaan voor het behoud en 

uitbreiding van de taken van het loket. 

- Wijktop-3 2020: organisatie van een wijktop 3 in coronatijd is een uitdaging. We 

informeren u over de projecten en stemmingsronde op een later moment. Naast het 

budget willen we een kleiner budget instellen voor kleine aanvragen die snel 

geregeld kunnen worden. 

- Duurzaamheid en energietransitie: we willen het gesprek aangaan met Wierden en 

Borgen over de verduurzaming van huurwoningen en de energietransitie. 

Daarnaast willen we duurzaamheid weer op de kaart zetten in Hoogkerk. 

- De VWH is betrokken bij de klankbordgroep voor De Suikerzijde en volgt de 

ontwikkelingen met een kritisch oog. 

- De aanleg van de historische haven kan waarschijnlijk dit najaar beginnen. We zijn 

betrokken in de ontwikkeling en toepassing van de haven. 

- We onderzoeken de mogelijkheid van een wijktaxi voor ouderen in Hoogkerk. 

- We houden warm contact met de Cosun Beet Company over verschillende 

onderwerpen, waaronder de bietencampagne en routes van de bietenwagens, 

(geur)overlast, mogelijkheden binnen de IMR-contour voor woningen, groen. 

- Een groep enthousiaste vrijwilligers houdt zich bezig met de ontwikkeling en 

onderhoud van het ecogebied. 

- We leveren inbreng voor de landschapsplannen op Westpoort. Daarnaast is de 

VWH onderdeel van een bestuurlijk overleg. 

- We houden ons bezig met verkeerszaken in en rond Hoogkerk, zoals de aanleg van 

stil asfalt op de A7, snelheidsaanpassingen op de Zuiderweg, de Suikerweg en het 

fietspad Leek-Groningen. 

- De VWH is bezorgd over het behoud van de monumentale boerderij van Buist 

(waar voorheen Papipa’s gevestigd was). We gaan in gesprek met de huidige 

eigenaar over de invulling van het pand. 

- De VWH wil de centrumfunctie van Hoogkerk meer op de kaart zetten en inzetten 

op een verfraaiing van het Suikerplein. 

 

8. Vragenronde 

Een bewoner heeft een schip liggen op de beoogde locatie voor de historische haven. 

Hij heeft hierover een stuk geschreven naar de Westerkrant, wat nooit beantwoord is 

door de VWH. Dit misverstand is ter plekke opgelost.  

 



9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. Met de aanwezigen houden we een korte borrel. 

 

 


