Notulen jaarvergadering VWH 31 mei 2022
Aanwezig: VWH-bestuur, ca. 20 belangstellenden
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.
2. Mededelingen
Op 11 juni vindt de duurzame huizendag plaats, met een aantal huizen in Hoogkerk en
Buitenhof. Opgeven kan nog!
3. Bestuursverkiezingen
Aftredend zijn: A. Kelholt, P. de Geus
Herkiesbaar zijn: A. Kelholt, P. de Geus
Er wordt geen stemming aangevraagd, beide personen zijn verkozen.
4. Financiën 2021/2022
Bespreking resultaat 2021 en begroting 2022. Door corona zijn er minder
(vergader)kosten geweest in 2021. Uiteindelijk was het resultaat rond de 0. Dit komt
door een extra uitgave aan promotie voor de campagne voor de wijktop-3 in dit jaar.
De begroting voor 2022 is redelijk vanzelfsprekend. We hebben een bedrag
opgenomen voor een nieuwe website van € 4000,- wat nog niet gedekt wordt in de
begroting. Uit de vergadering komen geen bezwaren tegen de begroting en deze is
daarmee vastgesteld.
5. Verslag jaarvergadering 2021
Kleine aanpassing: in 2008 stopte de ‘nieuwe’ Suikerfabriek.
Notulen goedgekeurd met dank aan de notulist.
6. Jaarverslag 2021
- Gemeenteloket Hoogkerk: de gemeente kwam met ideeën voor alternatieven voor
het loket. Wij willen dat het loket geopend blijft. Dit blijft spelen, en we houden
het in de gaten.
- Geluidsoverlast A7: dit dossier speelt al twintig jaar. Eerst kwam de belofte van
stil asfalt, dat is nog steeds niet uitgevoerd. Afgelopen jaar heeft de gemeente
onderzoek laten doen naar de aanleg van een geluidswal bij de busbaan langs de
A7 bij Buitenhof. Hiervoor heeft de gemeente 400.000 euro gereserveerd. De
geluidswal wordt mogelijk uitgevoerd met zonnepanelen. Dit is ook een goede
verbetering ten behoeve van het Kranenburgerpark.
- In 2021 is er een nieuwe commissie bijgekomen: de Groene Bruggenbouwers.
Afgelopen jaar werden de doelen, missie en visie van deze
duurzaamheidscommissie vastgesteld en ook een logo/huisstijl. De
Bruggenbouwers hebben al verschillende activiteiten georganiseerd waaronder
tegelwippen en een minimarkt. De commissie werkt met werkgroepen op het
gebied van groen, voedsel en energie. Onlangs was er een lezing over biodiverse
tuinen. De bedoeling is dat er in de toekomst meer van dit soort lezingen komen.
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Afgelopen jaar is er ook samengewerkt met studenten die onderzoek hebben
gedaan naar duurzame energietoepassingen in Hoogkerk.
Wijktop 3 2020-2021: vanwege tijdsdruk bij de uitvoering van projecten zijn
gelden uit het wijkbudget ondergebracht bij de VWH. Deze worden uitgekeerd bij
de uitvoering van de voorstellen. Hier volgt een update van de voorstellen:
• Voetpad langs de Zijlvesterweg: we zijn in overleg met de gemeente over de
uitvoering hiervan. Er zijn nog wel apen en beren op de weg. Er is wel
overeenstemming over de eerste fase (tot aan de picknickbank halverwege de
Zijlvesterweg).
• Verfraaiing centrum Hoogkerk: we hebben Sweco ingeschakeld om een schets
te maken van hoe het centrum eruit zou kunnen komen te zien. Hiervoor zijn
gesprekken geweest met verschillende groepen. In het tweede deel van de
vergadering wordt het concept wensbeeld gepresenteerd.
• Uitbreiding voorzieningen Ruskenveense plas: we zijn hierover in contact met
LTC. Er zijn verschillende ideeën voor de uitvoering hiervan.
• Snelheidsmaatregelen Zuiderweg: de gemeente zag tot nu toe geen reden tot
aanpassing van de Zuiderweg of de oversteekplaatsen. Bewoners beleven dat
anders. We hebben metingen laten doen, die laten zien dat er bij de
oversteekplaatsen gemiddeld harder gereden wordt, vooral ’s avonds en ’s
nachts. We willen nu een beroep doen op de gemeente tot aanpassingen van de
Zuiderweg. Dit probleem geldt ook in het centrum. Snelheidsdisplays zijn
altijd maar een tijdelijke oplossing.
• Speeltuin Ruskenveen: bewoners uit de buurt hebben speeltoestellen
uitgezocht.
• Bij de speeltuin aan de Prinses Margrietstraat is een hek geplaatst.
• Outdoor gym Gravenburg: is in ontwikkeling. Bewoners uit Gravenburg
hebben zich georganiseerd om dit project verder uit te werken. De
initiatiefnemers van de outdoor sportvoorziening bij de plas hebben mogelijk
nog een stichting beschikbaar.
Historische haven Hoogkerk: de historische haven is dit jaar eindelijk geopend!
Dit project heeft veel voeten in de aarde gehad. Er zijn nu ideeën voor een
Winterwelvaart in Hoogkerk. Ook zou het mooi zijn als er bankjes komen. De
stichting historische haven is bezig met het project De Gouwzee, om een historisch
schip te restaureren en in te zetten als museumschip. Ze zijn bezig om hiervoor
subsidies aan te vragen. Dit loopt goed.
Zorgen om vrijwilligers: veel vrijwilligersclubs in Hoogkerk kampen met tekorten.
Daardoor zijn het afgelopen jaar een aantal activiteiten niet doorgegaan. Je merrkt
dat de gemeenschapszin ontbreekt. Hoe pak je dit aan? Meer verantwoordelijkheid
bij scholen/organisaties? Meer onderling overleg? Tegelijk is er hoop. De VNFH
en de avondvierdaagse hebben aan werving gedaan, met resultaat. Een idee is een
gezamenlijk evenement om naar toe te werken.

7. Werkplan 2022
- Wijktop-3 2022 wordt binnenkort opgestart.
- DIA blijft aandachtspunt.
- Overleggen met Cosun Beet Company.
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Project wijkdemocratie (zie punt 8).
Behoud vrijwilligersorganisaties.
Activiteiten Groene Bruggenbouwers
Aanpak Zuiderweg/oversteek Vensterschool
Plannen kinderwijkraad: de kinderen zijn onder meer betrokken bij groenplannen
rond de Ruskenveense plas, verbetering verkeerssituatie bij de Verbetering en de
kinderen willen graag verlichting van het Hegepad.
We gaan verder met het ontwikkelen van de groenplannen voor Westpoort 2.

8. Wijkdemocratie Hoogkerk
In samenwerking met de gemeente Groningen zijn we een pilot begonnen in het kader
van meer inspraak voor de inwoners van Hoogkerk. Dit is een vervolg op de wijktop-3
aanpak, waar bewoners een beperkte inspraak hebben over een deel van het
gebiedsgeld. Het bestuur heeft kennisgemaakt met medezeggenschapsinitiatieven in
Nederland en België. De uitdaging is: hoe betrek je mensen daarbij? Het idee is dat
bewoners mee kunnen praten over de besteding van overheidsgelden. Er zijn een
aantal sessies geweest hoe we dit in Hoogkerk neer kunnen zetten. Dit project sluit aan
bij het Gronings model wijkdemocratie. De gemeenteraad is erg benieuwd naar de
ervaringen van bewoners. We hebben aangegeven dat ondersteuning daarbij van groot
belang is. Hoe kunnen we dit delen met alle Hoogkerkers? Wij staan open voor
feedback. Een deel van het proces is ontmoeting, samen beslissen en gelden verdelen.
Iedereen kan meedoen!
Bedrijvenvereniging WEST biedt graag de mogelijkheden van Het Fonds aan. Dit
fonds is onder meer bestemd voor voorzieningen en verbetering van de leefbaarheid in
dorpskernen. WEST trekt graag samen op.
9. Wijktop-3 2022
Nieuwe ideeën en voorstellen zijn welkom! Binnenkort volgt meer informatie over de
wijktop-3 voor 2022.
10. Rondvraag
- Vraag openbare ruimte: wat te doen met oneffen stoepen. Dit kun je melden via
Slim Melden. Meer meldingen zijn welkom!
- Hoe staat het met het geld voor de asfaltering van de ijsbaan? (wijkbudget 2018).
Dat geld is er inmiddels niet meer. Een onderzoek hiernaar zou meegenomen
worden in de verbouwplannen voor de Vensterschool. Deze plannen zijn on hold.
Er blijven wel mogelijkheden. Bijv. middelen voor de ontwikkeling van
voorzieningen ten behoeve van de nieuwe wijk de Suikerzijde. Er is niet altijd een
goede informatievoorziening geweest.
11. Pauze
12. Presentatie wensbeeld centrum Hoogkerk
Door: Robin de Krijger, adviseur stedenbouw bij Sweco BV
Het proces voor een wensbeeld of inspiratieschets voor het centrum van Hoogkerk
volgt uit de verkiezing van de wijktop 3. Het voorstel ‘verfraaiing centrum Hoogkerk’

eindigde daarbij hoog. Sweco is afgelopen najaar benaderd om een ontwerpschets te
maken. Hiervoor zijn gesprekken geweest met bewoners, de verkeers- en
groencommissie, en ondernemers. De Krijger heeft ook met een groep bewoners een
‘schouw’ gedaan door het centrum. De uiteindelijke bedoeling is om dit plan onder de
aandacht te brengen bij de gemeente. De Krijger benadrukt dat het nu gaat om een
(concept) wensbeeld, dus geen uitgewerkt plan. Een ontwerp moet dan nog volgen.
Op verschillende thema’s is input gekomen. De verkeerspunten zijn onder meer:
benadrukken van de 30km-zone, verkeersveiligheid, fietssuggestiestroken. Minder
zwaar verkeer (ontlasting Zuiderweg). Daarbij zijn ook alternatieven benoemd zoals
een aansluiting op de Halmstraat, de rondweg en de Johan van Zwedenlaan.
Bij bewoners en de commissie groen kwam het verlangen naar meer groen,
klimaatbestendigheid en ontmoetingsplekken naar voren. Een aantrekkelijk centrum
trekt ook meer bezoekers en klanten aan. Tenslotte was er de wens naar een
gezondheidscentrum. De Krijger heeft bij het ontwerpen van de schets ook rekening
gehouden met de komst van nieuwe wijken (De Held 3, Suikerzijde). Ook voor hen
kan Hoogkerk een aantrekkelijk centrum/winkelgebied zijn.
De huidige situatie is erg stenig. Bestaande voortuinen van bewoners kunnen beter
gebruikt worden. Het centrum heeft weinig aantrekkingskracht.
Wensbeeld
- Benadrukken 30 km-zone (ingang zuidkant).
- Knik in het eerste plateau. De weg blijft hetzelfde maar door eilanden en
fietsstroken wordt een vernauwend effect bereikt.
- Groene snoer tussen winkels.
- Parkeren plus groenvlakken en zitjes. Er is genoeg ruimte voor extra bomen (ook
met de bekabeling). Dit zorgt voor goede verkoeling en afwatering
(klimaatbestendigheid).
- Vergroening privéterreinen (in overleg met bewoners).
- Groene snoer + lichte knik in de weg om snelheid te verminderen.
- Wadi’s, groenvlakken, waterdoorlatende steenverharding (i.p.v. asfalt).
- Groen plein bij de winkels/AH met cirkelvorm (sluit aan bij cirkels silo’s en AH)
- Terrasjes en zithoekjes, bijvoorbeeld bij de cafetaria.
- Een aflopende steiger en bootjes bij de brug.
- Parkeerplaats AH: verrijdbare bomen in bakken (zodat de Fabriekslaan
toegankelijk blijft).
Vragen
- Is het gefaseerd uit te voeren? De Krijger heeft al even gepolst bij een medewerker
van de gemeente. De eerste reactie was positief. Uitvoer zal met de gemeente
besproken moeten worden.
- Zebrapaden? Daar zijn opties voor. In de schets zitten nu meerdere plateaus.
- Verkeersdruk? O.a. Eldering verwacht dat de verkeersdruk zal blijven, zo niet
toenemen met deze plannen. Het is op zaterdag al aardig druk, en die drukte zal
toenemen.
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De Lidl wil mogelijk verhuizen wegens ruimtegebrek in het centrum. De gemeente
is daarin niet constructief. De ‘driehoek’ bij de UT Delfiaweg is nu niet
meegenomen. Eldering ziet daar wel mogelijke andere invullingen.
Sluipverkeer door Hoogkerk blijft een probleem zolang de aansluiting met de
Frieschestraatweg blijft bestaan.
Leeg terrein bij de Halmstraat/Bangeweer is een mogelijkheid voor een
supermarkt + parkeerplaatsen. Verder onderzoek naar de omgeving. Informatie
onderling delen. De gemeente zal ook belangstelling hebben voor retail i.c.m.
aanbouw nieuwe wijken.

