Jaarverslag Vereniging Wijkraad Hoogkerk 2021

1. Inleiding
Ook 2021 werd getekend door de effecten van de coronacrisis. Gedurende vele
maanden afgelopen jaar was er een lockdown van kracht of sterk beperkende
maatregelen. Veel gebruikelijke activiteiten konden daardoor niet doorgaan,
zoals de Oranjemarkt, de wandelvierdaagse en de Sinterklaasintocht. Het
VWH-bestuur en commissies vergaderden regelmatig via Microsoft Teams,
wat voor- en nadelen met zich meebracht. 2021 was ook het jaar waarin de
duurzaamheidscommissie ‘De Groene Bruggenbouwers’ meer vorm kreeg.

2. Thema’s
Afsluiting project Suikerhonk
Vlak voor de jaarwisseling was ineens de ‘Suikerhonk’, het gebouwtje voor de
jeugd bij Bangeweer, verdwenen. De jeugd had, mede door de beperkende
coronaregels, er zelf de stekker uitgetrokken. De gemeente heeft toen besloten
het gebouw te verwijderen. Daarmee kwam een einde aan een bijzonder
experiment tussen de groep ‘oudere jongeren’ en gemeente, WIJ Hoogkerk, en
politie. De VWH heeft nog geprobeerd te bemiddelen, maar dat mocht niet
baten.
Wegwijzer 2021
In februari werd de Wegwijzer, de wijkgids voor Hoogkerk en omgeving en
uitgave van de VWH, verspreid over 5.400 huishoudens. De wijkraad zorgt
ervoor dat de informatie in de wijkgids jaarlijks up-to-date is. Daarnaast wordt
relevante informatie over voorzieningen in Hoogkerk en omgeving
bijgehouden op de wijkwebsite Hoogkerk Online.
Contact Cosun Beet Company
De wijkraad heeft een aantal keren per jaar goed contact met Cosun Beet
Company Vierverlaten (voorheen: Suiker Unie), onder meer naar aanleiding
van de jaarlijkse bietencampagne. CBC houdt ons ook op de hoogte van
werkzaamheden en bouwplannen op hun terrein. In 2021 konden de excursies
helaas weer niet doorgaan vanwege de coronavoorschriften.
Inspraak Suikerzijde
Ook afgelopen jaar is de VWH actief betrokken geweest bij de klankbordgroep
Suikerzijde en heeft zij input geleverd op de structuurvisie, bestemmingsplan
en MER voor de Suikerzijde. We pleiten onder meer voor een goede
aansluiting op de Johan van Zwedenlaan voor fiets- en autoroutes, en aanpak
van vergiftigde grond op de oude vloeivelden. Daarnaast is de VWH
geïnformeerd over de groenplannen van de gemeente om natuurgebied voor
bijzondere diersoorten te behouden.

Gronings model wijkdemocratie
Dit onderwerp is in 2021 op een aantal bestuursvergaderingen aan bod
gekomen. Daarbij ging het over de inrichting van meer zeggenschap. Wat is
daarvoor benodigd? Bijvoorbeeld aan ondersteuning en opleiding van
bestuursleden (vrijwilligers!). Ook continuïteit binnen de organisatie is dan
van groot belang. Begin 2022 is hier een serieus traject over gestart met de
gemeente.
Vierverlaten: Icopal/Scheffer
In 2021 heeft het VWH-bestuur contact gehad met gemeente, bewoners en
raadsleden over de overlast van bedrijven bij Vierverlaten. Verschillende
bewoners hadden klachten over de uitstoot van Icopal. Hier is afgelopen jaar
een onderzoek naar gestart door de gemeente. Veel bewoners ervaren verder
overlast van de puinbrekerij van Scheffer/Van der Veen op Westpoort. De
gemeente onderzoekt in overleg met de eigenaars de mogelijkheid van een
verhuizing.
Huisvesting Stadsnomaden
In maart 2021 werd bekend dat de gemeente plannen had om verschillende
groepen ‘Stadsnomaden’ te huisvesten bij het Aduarderdiep. De bewoners in
de omgeving hadden hier bezwaren tegen. De VWH is hierover niet tijdig
geïnformeerd zoals zou moeten volgens het Convenant. Hierover hebben we
een brief gestuurd aan de gemeente. Het bestuur heeft wel een bemiddelende
rol kunnen innemen tussen bewoners, bedrijven en de gemeente. Uiteindelijk
is een deel van de plannen niet doorgegaan, en onderzoekt de gemeente
huisvesting aan de noordkant van het Aduarderdiep.
Contacten Wierden en Borgen/huurdersvereniging
Afgelopen jaar zijn er meerdere keren contact geweest met woningcorporatie
Wierden en Borgen en met de huurdersvereniging, onder meer over een
gezamenlijke duurzaamheidsaanpak voor huurwoningen in Hoogkerk.
Kreukelhof
Het voortbestaan van deze speeltuin stond afgelopen jaar op het spel. Het
VWH bestuur heeft een actieve rol genomen om deze speeltuinvereniging (die
in 2022 50 jaar bestaat) te behouden voor Hoogkerk.
Zinloos geweld
Begin juni werd Hoogkerk opgeschrikt door een dodelijk steekincident waarbij
een 14-jarige jongen om het leven kwam. Ook als bestuur waren we hierdoor
geschokt.
De VWH heeft de plaatsing van een tegel tegen zinloos geweld mogelijk
gemaakt. Daarnaast steunen we de inzet van WIJ Hoogkerk en de scholen met
de Vreedzame Wijk om kinderen en jongeren tools te geven om conflicten
vreedzaam op te lossen. Dit is ook één van de thema’s die de kinderwijkraad
wil aanpakken.

Gemeenteloket Hoogkerk
Het VWH-bestuur zet zich in voor behoud en uitbreiding van het
gemeenteloket in Hoogkerk. Door de coronacrisis is het loket in de
Vensterschool maandenlang gesloten geweest. Dit leidde tot vragen en onrust
bij bewoners over het voorbestaan van het loket. Juni 2021 hebben we hierover
contact gehad met wijkwethouder Paul de Rook. In oktober is het loket weer
deels opengegaan. De huidige situatie blijft voorlopig behouden.
Boerderij van Buist
Het VWH-bestuur deelt de zorgen van inwoners van Hoogkerk over dit
gezichtsbepalende pand en heeft hier meerdere keren contact over gehad met
de gemeente. Contact leggen met de eigenaar wilde helaas niet lukken. Er zijn
verschillende ideeën rondgegaan over de bestemming van de boerderij, maar
de impasse lijkt voort te duren.
Situatie Zwembad Hoogkerk
De VWH volgt de zorgelijke situatie bij Zwembad Hoogkerk en heeft hier
contact over met de gemeente.
Wijktop-3 2020-2021
Door de beperkingen met betrekking tot corona was er van een wijktop-3 in
2020 nog geen sprake gekomen. In het voorjaar van 2021 besloot het bestuur
in overleg met het gebiedsteam om de wijkbudgetten van 2020 en 2021 samen
te voegen tot één ‘pot’. Verschillende oproepen naar bewoners hadden geleid
tot een totaal van 13 voorstellen voor de wijk, van een hondenspeelveld tot
aanleg van een wandelpad, restauratie van een schip of een outdoor gym. In de
maand juni konden bewoners van Hoogkerk, Buitenhof en Gravenburg hun
stem uitbrengen op een of meer van de voorstellen. Hiervoor hebben we
advertenties laten plaatsen in de Westerkrant (de lokale krant voor Hoogkerk
en omstreken). Met 931 geldige stemmen hebben we een mooie opkomst
gehad. De uitslag was als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Voetpad langs de Zijlvesterweg
Verfraaiing centrum Hoogkerk
Uitbreiding voorzieningen Ruskenveense plas
Snelheidsmaatregelen Zuiderweg
Renovatie en uitbreiding speeltuintjes Ruskenveen
Outdoor gym Gravenburg

Het bestuur heeft de top-6 aan voorstellen gekozen om uit te laten voeren. De
verschillende initiatiefnemers zijn hiermee aan de slag gegaan. Bij een aantal
voorstellen is dat goed gelukt, maar het bestuur heeft enkele voorstellen ook
zelf moeten oppakken. Ons streven is om meer ‘eigenaarschap’ bij burgers te
stimuleren, waarbij indieners hun eigen buurt mobiliseren om hun voorstel tot
een succes te maken.
In oktober werd duidelijk dat niet alle voorstellen in 2021 uitvoerbaar zouden
zijn. Vanwege de onzekerheid omtrent de gemeenteraadsverkiezingen en de
financiële afronding van het boekjaar werd in overleg besloten om een groot

deel van het wijkbudget over te hevelen naar de VWH, zodat het bestuur
directe betalingen kon doen aan uitvoerende partijen. In november heeft het
bestuur hiervoor facturen ingediend bij het gebiedsteam. Dit heeft geleid tot
nog meer daadkracht bij het bestuur om het wijkbudget tot een goed einde te
brengen en de gelden ten goede te laten komen aan de bewoners van
Hoogkerk, Buitenhof en Gravenburg.
In het najaar werd in overleg met de gemeente een overeenkomst gesloten met
Sweco, om een schets te laten maken hoe het centrum van Hoogkerk eruit zou
kunnen komen te zien, naar aanleiding van de nummer 2: verfraaiing centrum
Hoogkerk. De bedoeling is dat Sweco hiervoor input opdoet van verschillende
‘stakholders’ in Hoogkerk. De kosten van dit proces en de schets worden
vergoed uit het wijkbudget.
Budget kleine doelen
Het bestuur heeft het wijkbudget 20-21 onderverdeeld in twee ‘potten’: het
grote wijkbudget waarover gestemd werd, en een budget voor kleine doelen
van € 5000,- per jaar, dus in totaal € 10.000,-. Dit budget was bestemd voor
kleinere voorstellen die het belang van Hoogkerk(ers) dienen en waarvoor
geen stemronde vereist was. Hiervan zijn onder meer een hek bij de
speelplaats aan de Prinses Margrietstraat en een bijdrage aan Welmobiel
Hoogkerk mogelijk gemaakt, alsook een bijdrage aan de schaapskooi aan de
Halmstraat.
Historische Haven Hoogkerk
In 2021 werd de Historische Haven Hoogkerk afgerond. Na lang uitstel van de
werkzaamheden werd een begin gemaakt tegen de zomer. In september was de
haven afgerond en hij kon in november opgeleverd worden. In overleg met
gemeente, havenbeheer en de stichting Historische Haven werd een oplossing
gevonden voor het beheer van de haven.
Helaas was het in 2021 nog niet mogelijk een opening van de haven te houden.
Dit is uiteindelijk gebeurd in april 2022.
Zorgen om vrijwilligers
De vrijwilligersorganisaties in Hoogkerk hebben veel te lijden gehad onder de
coronacrisis. Daarnaast komen clubs zoals de Vereniging Nationale Feesten
Hoogkerk (VNFH) en de stichting avondvierdaagse Hoogkerk structureel
vrijwilligers en bestuursleden tekort. In het najaar van 2021 heeft het bestuur
een aantal keren contact gehad met de VNFH om tot oplossingen te komen.

3. Commissies

Groene Bruggenbouwers
In december 2020 werd de eerste aanzet gegeven tot een nieuwe
duurzaamheidscommissie in Hoogkerk. In het voorjaar van 2021 werd dit
initiatief verder ontwikkeld en kreeg het een naam: de Groene
Bruggenbouwers! Zo’n twintig mensen sloten zich bij dit initiatief aan. Het
initiatief wordt ondersteund door Grunneger Power. Er werden verschillende
brainstormsessies gehouden om de doelen en ideeën in kaart te brengen. Het
motto werd samengevat als: ‘Elkaar energie geven voor een mooie, duurzame
buurt!’ en er werd een prachtig logo ontworpen. Ook werden de eerste
activiteiten georganiseerd, zoals tegelwippen en een fietstocht langs lokale
boerenbedrijven. De commissie bestaat uit verschillende werkgroepen: groen
en biodiversiteit, energie en voedsel. Daarnaast is er een coördinatiegroep en
een communicatiegroepje dat zich richt op PR en het opzetten van een website.
Zie ook de facebookpagina: Groene Bruggenbouwers | Facebook
Werkgroep Geluid A7
De werkgroep heeft zich ingezet voor een geluidsscherm en met resultaat!
Gesteund door een unaniem besluit van de gemeenteraad in 2021 werd een
onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden omtrent een geluidsscherm,
liefst met zonnepanelen, ter hoogte van het geluidsgat bij de busbaan langs de
A7 bij Buitenhof. Bovendien stelde de gemeenteraad 4 ton euro beschikbaar
voor dat geluidsscherm op de gemeentebegroting van 2022. Daarnaast kwam

Aanpak Ring Zuid met de belofte dat het stil asfalt op de A7 ter hoogte van
Hoogkerk-Zuid en Buitenhof in 2024 aangelegd wordt.
Verkeerscommissie
De verkeerscommissie heeft in 2021 acht keer vergaderd, zo goed als dat kon.
De commissie heeft zich beziggehouden met verschillende verkeerssituaties in
en rond Hoogkerk, waaronder: de aanpassingen aan de Kerkstraat en de
gemeten effecten daarvan, Westpoort en de Roderwolderdijk, de plannen voor
een nieuwe fietsverbinding Leek-Groningen en de aansluiting daarvan op
Hoogkerk, foutparkeren en hardrijden op de Zuiderweg, en de geluidsoverlast
van de A7 bij de Buitenhof en Hoogkerk-Zuid. De commissie heeft ook
inspraak gedaan op de mobiliteitsvisie van de gemeente Groningen en daarbij
nog eens het belang van een rondweg aan de westkant van Hoogkerk
benadrukt, en ook de gemeente aangemoedigd om werk te maken van meer
30km-zones in Hoogkerk, met name de Zuiderweg.
Landschapscommissie
In het begin van 2021 kwam er meer belangstelling voor de
landschapscommissie door een oproep in de lokale media. Een aantal mensen
sloot zich aan bij de commissie. Op verzoek van de gemeente werd er een
stemming gehouden en een top-6 aan maatregelen geselecteerd, met
maatregelen als: meer bomen langs het Hoendiep, een oplossing voor de
puinbrekerij op Westpoort, een wandelpad bij het Kliefdiep en meer groene
afscherming aan de randen van Westpoort. Deze groenplannen worden
onderzocht door de gemeente op haalbaarheid. In 2021 waren daarbij helaas
geen nieuwe ontwikkelingen.
Stadspark
De VWH maakte deel uit van de klankbordgroep rond de herijking van de
Structuurvisie Stadspark, die in juni 2021 is aangenomen in de gemeenteraad.
Deze herijking bepaalt de komende jaren hoe met het beheer van en met
nieuwe plannen voor het Stadspark wordt omgegaan. O.a. zal dit gaan via een
speciale Adviesgroep Stadspark. De bewoner uit Buitenhof die daarin zal gaan
participeren is ook bestuurslid VWH.
Westpark
De VWH is vertegenwoordigd in het overleg over de inrichting en plannen
voor het Westpark. Veel nieuwe ontwikkelingen in dit park vinden onder meer
hun plek via dit overleg. Genoemd moeten worden de verrassende bouw van
een aantal Tiny Houses en de nieuwe gemeenschap die daaromheen ontstaat,
de zelfoogsttuin, het plukbos en ook een groot avonturenpad voor de kinderen.
Actiegroep museumschip De Gouwzee
In samenwerking met de Stichting Historische Haven is in juli 2021 een
actiegroep opgezet om zich bezig te houden met de restauratie en ontwikkeling
van de tjalk ‘De Gouwzee’ als museumschip in de historische haven Hoogkerk.

De actiegroep richt zich in eerste instantie op sponsoring voor het project en
voldoende draagvlak van de Hoogkerkse gemeenschap.

