
Bewonersvereniging Zeeheldenbuurt – Activiteiten en gebeurtenissen 2017 en 2018 

Gebeurtenissen 

2017 2018 
23 maart 2017 – Algemene Ledenvergadering bewonersvereniging 
Zeeheldenbuurt 
De ALV in maart 2017 stond in het teken van de ‘wisselingen van de wacht’. 
Klarissa en Ronald (een maandje later) verliet het bestuur na vele jaren 
trouwe dienst. Nieuwe bestuursleden dienden zich aan. In eerste instantie 
werd een breed bestuur tijdelijk geïnstalleerd.  
12 oktober 2017 – Ingelaste Algemene Ledenvergadering 
bewonersvereniging Zeeheldenbuurt. Een smal bestuur geïnstalleerd; 
overleg met aanwezige buurtbewoners over werkwijze met commissies. 
>> Zie voor de plannen, de bestuursvisie en de werkgroepen het uitgebreide 
artikel in AHOY!-6 
 

5 april 2018 – Algemene Ledenvergadering bewonersvereniging 
Zeeheldenbuurt 
Bij deze ALV neemt Niko Winkel afscheid van het bestuur: hij is inmiddels 
verhuisd naar de Schildersbuurt.  
Klaas Schepers wordt geïnstalleerd als nieuw bestuurslid.  
Het bestuur beschikt thans over één vacature. Deze is voor het secretariaat.  

22 april 2017 – Lentekriebels 
Een flink aantal bewoners verzamelde zich om de wijk zomerklaar te maken. 
Het was een erg gezellige zaterdag, die begon met een kop koffie in Café 
v.d. Markt. Daarna ging een flink aantal bewoners aan het werk met prikker, 
bezem of hark. 
Na afloop was er 40 kuub snoeiafval en was er ook nog soep en bier!  
>> Een foto-impressie in AHOY!-5.    
 

14 april 2018 – Lentekriebels  
Lentekriebels vindt dit jaar plaats op 14 april. We hopen weer op veel 
deelname door wijkbewoners.  

12 mei 2017 – Culturen met de Buren 
Dit inmiddels jaarlijks terugkerende evenement was wederom een groot 
succes.  
Het begon met een uitstapje met het gehele gezelschap naar de 
Suikerfabriek. Daarna ging iedereen in groepjes naar verschillende 
interessante locaties in onze buurt. ’s Avonds was er de grote 
Zeeheldenbuurt-pubquiz in de Hoendiepflat.  
>> In AHOY!-5 een uitgebreid verslag. 

Mei/juni 2018 – Culturen met de Buren 
>> Overleg met de activiteitencommissie. A priori: dit evenement was in de 
afgelopen jaren erg succesvol en willen we graag voortzetten. 



2017 2018 
9 september 2017 – Zomerfeest Zeeheldenbuurt 
Het was weer een geweldig feest, met deze keer vooral de in het oog 
springende gigantische water-glij-stormbaan voor de jeugd. ’s Avonds veel 
lekker eten, bijeengebracht door de feestgangers zelf. En live-muziek en 
veel voetjes van de vloer! >> Zie AHOY!-6 voor foto-impressie! 
 

September 2018 – Zomerfeest Zeeheldenbuurt 
Het jaarlijks terugkerende grote zomerfeest, ook in 2018 weer te organiseren 
(evenementencommissie).   

30 september 2017 – Milieustraat in de Zeeheldenbuurt 
Op deze zaterdag stonden de containers weer bij de Van Brakelvijver en 
waren er weer heel veel mensen die heel wat overtollige spullen en grofvuil 
kwijt konden. Daarnaast waren er weer broodjes, koffie en in het algemeen 
een boel sociale actie in de buurt!  
 

September/oktober 2018 – Milieustraat (‘herfstkriebels’)  
In overleg met onze commissie Beheer bekijken we weer, of we dit najaar 
weer deze milieustraat-zaterdag organiseren.  

16 december 2017 – Bomen met de Buren 
Op deze zaterdag troffen enthousiaste bewoners elkaar voor het opzetten 
van de geweldig grote buurtkerstboom. Voor de inwendige mens was er 
glühwein en snert. Hier is een nieuwe traditie aan het ontstaan! 
 

December 2018 – Kerstboom eendenplateau bij de Van Brakelvijver 
In overleg met de evenementencommissie zullen we bekijken, of dit 
evenement ook in 2018 weer kan plaatsvinden.  
Wat het bestuur betreft: heel graag!  

31 december 2017 – Oudjaar in de Zeeheldenbuurt 
Verslag van Mark -  
 

31 december 2018 – Oudjaar in de Zeeheldenbuurt 
In overleg met de evenementencommissie zullen we weer bekijken, of dit 
evenement ook in 2018 weer kan plaatsvinden. 
 

  



Activiteiten 
2017 2018 

Vrijdagse koffieochtenden in de Oud-katholieke Kerk 
Deze vrijdagse koffieochtenden worden erg gewaardeerd en als 
bewonersvereniging willen we graag, dat ze blijven bestaan. Daarom wil het 
bestuur graag een bijdrage leveren in de financiering ervan.  
 

Vrijdagse koffieochtenden in de Oud-katholieke Kerk 
Deze bijeenkomsten lopen in 2018 gewoon door.  
Doel: naar 30 bezoekers; plannen voor meer publiciteit! 
Plan: ook avond-bijeenkomsten; met inhoudelijk thema; inhoud & 
gezelligheid (eerste onderwerp: Buurt-woonvisie) 
Opgave: kosten (zaal, koffie enz) zien te dekken; nu betaalt kerk alles, maar 
dat is eigenlijk niet zoals het zou moeten.  
Buurtvereniging wil ook bijdragen (zie begroting) 
Tevens zijn we op zoek naar subsidiemogelijkheden.  
(>> Zie ook de begroting 2018) 
 

Internet / website Zeeheldenbuurt 
Begin 2017 is de vernieuwde Zeeheldenbuurt-website gelanceerd.   
Gedurende 2017 is een toenemend aantal bewoners de wijkapplicatie 
Nextdoor gaan gebruiken.  
 
 
 

Internet / website Zeeheldenbuurt 
Het bestuur ziet graag dat de website en Facebook een prominentere rol gaat 
spelen bij de communicatie tussen bewoners onderling en tussen de 
vereniging en de bewoners. Eventueel speelt ook Nextdoor een goede rol 
hierin. 
Het bestuur overweegt geleidelijk de communicatie met de bewoners, 
afgezien van de AHOY!, geheel digitaal te laten plaatsvinden. Hierbij geldt de 
uitzondering voor de vindbare groep mensen, die géén 
internetcommunicatiemiddelen gebruikt.  
 

AHOY! 
De AHOY! Is in 2017 tweemaal verschenen, in juli (nr. 5) en in december (nr. 
6).  
Nr. 6 was overigens wel een hele uitgebreide met wel 36 pagina’s!  
Het bestuur is erg trots op de AHOY! Het is een prachtig en professioneel 
vormgegeven wijkperiodiek!  
 

AHOY! 
De volgende AHOY!, nr. 7, zal in april 2018 verschijnen.  
We streven ernaar, dat er in 2018 driemaal een AHOY! zal verschijnen.   
 

  



2017 2018 
Samenwerking met WIJ 
Het buurtopbouw werk, georganiseerd vanuit het gemeentelijk platform 
met de naam  ‘WIJ’,  heeft zich in 2017 aan de Zeeheldenbuurt erg actief 
gepresenteerd, vooral in de persoon van Afsaneh Moghadam, onze 
buurtopbouwwerker. 
In 2017 heeft meermaals overleg met haar plaatsgevonden; ze heeft onder 
meer zich actief ingezet voor de vrijdagse koffieochtenden. 
 

Samenwerking met WIJ 
Het overleg met WIJ / Afsaneh wordt in 2018 nader geconcretiseerd.  De 
mogelijkheden en kansen die WIJ biedt ter bevordering van het leefklimaat in 
onze wijk willen we van harte gebruiken.  

Leefbaarheid  
Het bestuur heeft een voortrekkersrol op zich genomen t.a.v. contact en 
samenwerking met hulpverleningsorganisaties en politie (buurtagent) 
aangaande reclassering en re-integratie. Dit met het oog op voorkoming van 
verkeerde effecten op de leefbaarheid in de wijk.    
Er heeft zich een werkgroep gevormd die zich bezighoudt met manieren om 
geluidsoverlast terug te dringen. 

Commissie Leefbaarheid  >> Geluidshinder   
Er is nu eerst een werkgroep specifiek voor geluidsoverlast. Deze komt sinds 
de laatste ALV regelmatig bij elkaar. Het doel is om wijkbreed bewoners en 
nieuwkomers bewust maken van gehorigheid van de panden en het 
terugdringen van geluidshinder in de buurt. Er wordt gewerkt aan: 
1. Artikel in de Ahoy, Facebook en website Zeeheldenbuurt. 
2. Flyers en affiches met positief gebrachte leefregels in de buurt. 
3. Deze flyers met leefregels herhaald rondbrengen, in ieder geval aan het 
begin van het nieuwe studiejaar, eventueel op ludieke wijze. 
4. Contact zoeken met makelaars zodat nieuwe huurders/kopers in de buurt 
ingelicht kunnen worden over leefregels.  
Hierbij zal worden samengewerkt met Gemeente en Politie. Ook vindt 
regelmatig afstemming met het bestuur van de Zeeheldenbuurt plaats. 
 

Verkeer/Infrastructuur 

 In 2017 speelde de mogelijkheid dat de ‘slimme fietsroute west’, 
naar Zernikepark, dwars door onze wijk zou gaan lopen. Dat ‘onheil’ 
is afgewend; er is gekozen voor een route lángs de wijk. (Zie ook 
AHOY!-5)  

 Er is in 2017 hard gewerkt aan de vernieuwing van de bekabeling in 
de straten van de Zeeheldenbuurt. Dit is nu afgerond.  
 
 

Commissie Verkeer/Infrastructuur 

 Inmiddels is begonnen met de groot onderhoud en herinrichting van 
de Peizerweg; een flink aantal bomen is al gekapt.  

 We  houden scherp zicht op de ontwikkelingen rondom het Enceha-
terrein aan de Admiraal de Ruyterlaan. 

 En dit geldt ook voor de premature plannen voor 
koopappartementen op het garageterrein tussen het Hoendiep en de 
huizen aan de noordzijde van de van Heemskerkstraat.  

  



2017 2018 
Beheer (w.o. buurtprullenbakken) 
De Commissie Beheer heeft zich weer ingezet voor een schone buurt o.a. 
door de rode adoptie-afvalbakken voor zwerfvuil. Er zijn 14 vrijwilligers die 
de rode buurtbakken onderhouden (legen), de bakken worden veel 
gebruikt. Marjan coördineert; Ronald maakt regelmatig een rondje langs de 
buurtbakken. Alle vrijwilligers hebben eind 2017 een kleine attentie 
gekregen. 
Ook zijn er weer veel meldingen naar de wijkpost gedaan over grofvuil 
dumping op straat en tientallen weesfietsen en fietswrakken zijn verwijderd 
uit het straatbeeld. Ook is er gesproken met de Stadsdeelbeheerder over de 
staat van onderhoud van onze wijk en plannen van de gemeente zoals de 
Peizerweg. 
2017 was ook het jaar dat onze wijk open is gelegd voor het vervangen van 
kabels en leidingen. Er is veelvuldig contact geweest met de aannemer over 
de voortgang en soms overlast situaties. 
>> In AHOY!6 stond een uitgebreid artikel over ‘vier jaar rode buurtbakken’. 
 

Commissie Beheer (w.o. buurtprullenbakken)  
N.a.v. vervangingen kabels en leidingen: het slechte straatwerk is aan de orde 
geweest. Komend voorjaar wordt dit hersteld. 
 
Met de gemeente is overlegd over praktische zaken, zoals een pasje voor de 
ondergrondse huisvuilcontainer voor de makelaar die een rode buurtbak 
voor zijn deur heeft. 
 

Groen/Kindervreugd 
De tuin van Kindervreugd wordt goed onderhouden. Klarissa en Mia zijn 
bijna wekelijks te vinden in de tuin, en soms vaker. Uit de kas zijn 
bloembollen en enkele planten aangeschaft, en is snoeiwerk betaald. 
Gemeente Groningen (eigenaar van de grond) snoeit de heggen. 
 

Commissie Groen/Kindervreugd 
Niet alle groenwerkers van de gemeente zijn op de hoogte van de plannen 
met de tuin en snoeien in hun enthousiasme wel eens te veel af. Dit moet op 
een of andere manier nog tussen de oren komen, overleg volgt. 

Samenwerking Suikerunie 
Een specifiek thema, dat we graag nog tot slot willen benoemen, betreft de 
samenwerking met de mensen van het Suikeruniecomplex. Nadat er in 2016 
sprake is geweest van ervaren overlast, is in 2017 de afstemming en 
samenwerking geïntensiveerd.  
In AHOY!-6 staat een uitgebreid interview met de organisatoren van het 
muziekfestival, dat in augustus 2017 nauwelijks nog geluidsproblemen 
opleverde. 
 

Samenwerking Suikerunie 
De banden met de organisaties die van het Suikerunie-terrein gebruik maken 
zijn nauwer aangehaald. In 2018 willen we de banden verder versterken.  



 

 

Zeeheldenbuurt 2018 – nieuwe activiteiten/gebeurtenissen/ontwikkelingen:  
 
Naast genoemde activiteiten en gebeurtenissen uit 2017, met hun beoogd vervolg in 2018, zoekt bewonersvereniging Zeeheldenbuurt ruimte voor nieuwe 
initiatieven en plannen: 

 Wijk Informatie Scherm (WIS), wellicht te plaatsen bij makelaardij Hammega. Subsidie bij de gemeente is aangevraagd.  

 Een groepje buurtbewoners wil graag activiteiten voor jonge kinderen organiseren. Het idee is een kinderzomerfeest in Kindervreugd aan het begin 
van de zomervakantie, 21 juli. Maar ook kleinere bijeenkomsten/activiteiten samen ondernemen. Doel is om de gezinnen in de buurt met elkaar in 
contact te brengen. Nathaly is trekker van het initiatief. 

 … 
 
  

 


