Activiteiten en gebeurtenissen
2018 en plannen 2019

2018

2019

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 werd geïnstalleerd als nieuw
bestuurslid (algemeen lid). In verband met
ziekte van de penningmeester, is dit in 2018
duaal ingevuld door Oike en Klaas. Dit is
een tijdelijke oplossing. De vacature van
secretaris werd niet opgevuld.

4 april 2019 – ALV
Het bestuur beschikt over twee vacatures.
Deze zijn voor het secretariaat en
penningmeesterschap.

14 april 2018 – Lentekriebels
Een flink aantal bewoners is bezig geweest
om de wijk zomerklaar te maken. Het was
weer een gezellige zaterdag, die begon met
een kop koffie in Café v.d. Markt. Naarmate
de ochtend vorderde gingen steeds meer
bewoners aan het werk met prikker, bezem
of hark. Na afloop was er weer soep en
bier!

13 april 2019 - Lentekriebels
De organisatie is van plan om de studenten
van de Hoendiepflat benaderen of ze mee
willen doen en het gedeelte voor de flat
willen schoonmaken. We hopen op een
positieve reactie.
Er zal geen koffie & thee-fiets meer
rondgaan, een vaste koffietafel staan bij de
groen-container.

Datum - Zomerpicnic bij de vijver – deze
was een groot succes
Afgelopen jaar heeft de
evenementencommissie te maken gehad
met twee vertrekkende leden. Hierdoor
hebben het Zomerfeest en Culturen met de
Buren niet plaatsgevonden. Inmiddels is de
evenementencommissie versterkt met
Sarah.

2019 - Zomerpicnic bij de vijver – deze
komt voortaan in plaats van het Zomerfeest

Als bestuur volgen we lopende zaken door
maandelijks bijeen te komen. Sinds
december hebben we 3x per jaar
afstemming met (vertegenwoordigers van)
de werkgroepen.

>> Overleg met de evenementencommissie
over Culturen met de Buren. A priori: dit
evenement was eerder erg succesvol en
willen we graag voortzetten.

Datum – Milieustraat (‘herfstkriebels’)
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.

In overleg met onze commissie Beheer
bekijken we weer, of we dit najaar weer
deze milieustraat-zaterdag organiseren.
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Daarnaast waren er weer broodjes, koffie
en in het algemeen een boel sociale actie in
de buurt!
dec.2018 – Bomen met de buren – ook dit
keer is er gezamenlijk een kerstboom
versierd bij het eendenplateau bij de Van
Brakelvijver. Voor de inwendige mens was
er glühwein en snert.

Dit wordt niet voortgezet in verband met
relatief lage opkomst, een piekbelasting van
de cie en het qua planning dicht op
Oudjaar in de Zeeheldenbuurt. Er zal wel
een kerstboom aan de vijver geplaatst
worden.

31 december 2018 – Oudjaar in de
Zeeheldenbuurt was opnieuw een groot
succes tot in de vroege uurtjes. Pastoor
Victor bakte zijn beroemde Holybollen, en
er was een spetterend vuurwerk.

In overleg met de evenementencommissie
zullen we weer bekijken, of dit evenement
ook in 2019 weer kan plaatsvinden.

Activiteiten / cie’s
Vrijdagse koffieochtenden in de
OudKatholieke Kerk
De vrijdagse koffieochtenden worden
gewaardeerd en bezocht door een vaste
groep bezoekers. De bewonersvereniging
wil graag dat deze activiteit kan blijven
bestaan en heeft in de begroting geld
vrijgemaakt voor een structurele bijdrage.
Avondbijeenkomsten - er is een
inhoudelijke avond belegd met als thema ‘
Woonvisie Zeeheldenbuurt’ door Kees
Frenay. Deze werd goed bezocht, was
informatief en gezellig.
Internet / website Zeeheldenbuurt
Op Facebook worden regelmatig nieuwtjes
uit de wijk en nieuwtjes voor de wijk
gepost. Nextdoor blijkt een goed medium te
zijn voor bewoners onderling
(waarnemingen en vragen). De website is
vrij basic en geeft: basisinformatie over de
wijk, een overzicht van contactpersonen,
een archief van ALV-stukken, fotos van
activiteiten en heeft een link naar
Facebook.
AHOY!
Onze buurtglossy AHOY! is in 2018
tweemaal verschenen. Met dank aan het
redactie- en opmaakteam, dat versterkt is
met Rob Vellekoop! En niet te vergeten
onze vaste groep bezorgers.

Vrijdagse koffieochtenden in de
OudKatholieke Kerk
Pastoor Victor verhuist met zijn gezin in de
zomer naar Hilversum; we zijn benieuwd
naar zijn opvolger.

Avondbijeenkomsten - Het bestuur staat
open voor een vervolg, of voor avond met
een ander thema.
Internet / website Zeeheldenbuurt
Het bestuur overwoog een jaar geleden de
communicatie met de bewoners, afgezien
van de AHOY!, geleidelijk geheel digitaal te
laten plaatsvinden. Hierbij zou een
uitzondering gelden voor de vindbare groep
mensen, die géén
internetcommunicatiemiddelen gebruikt. In
verband met onderbezetting van het
bestuur, zijn hierin geen verdere stappen
gezet.
AHOY!
Afgelopen weekend is de eerste AHOY! Van
2019 verschenen. Rond de zomer, en in het
vierde kwartaal staan de volgende AHOY!’s
In de planning.
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Samenwerking met WIJ
In 2018 is er vanuit het bestuur weinig
contact geweest met onze
buurtopbouwwerkster Afsaneh. In de loop
van het jaar is zij met ziekteverlof gegaan.
Zij komt niet meer in de wijk terug en is
opgevolgd door Arnesto Ovaa. Hij is zich
komen voorstellen op een koffieochtend.
Het bestuur heeft nog geen kennis met hem
gemaakt.

Samenwerking met WIJ
Kennismaking met A.O. organiseren en
stavaza uitwisselen.

Contact andere wijken / Badstratenbuurt

Incidenteel organiseert WIJ een
buurtoverstijgend overleg voor alle
wijkbesturen. Als dat georganiseerd wordt,
sluit bestuur ZHB aan.
Met de Badstratenbuurt is afgesproken dat
we 2x per jaar samenkomen om af te
stemmen. Dec ’18 zijn wij bij hen geweest.
Zij hebben a.s. zondag de ALV, en daarna
sluiten zij aan bij onze bestuursvergadering.
In het Badhuis hebben wij een
dossier/archiefkast.
Leefbaarheid / samenwerking met
studenten
Geluidsoverlast de plannen zijn om aan het
begin van het nieuwe studiejaar de folder
opnieuw te verspreiden.
- Zie AHOY 09 -

Leefbaarheid
De werkgroep geluidsoverlast heeft een
flyer ontwikkeld en deze is afgelopen
januari on de buurt verspreid.

Vanuit de RUG zijn er 2019 verschillende
studies (o.a. sociale planologie) die op eigen
initiatief onderzoekjes in onze buurt doen.
Het zijn tot nu (oud)bewoners (studenten)
die hierin het initiatief nemen.
We staan hier als bestuur positief in en
willen ook graag ook zicht hebben op hoe
en wat (onderwerp, straten die benaderd
worden, frequentie) en de resultaten
toegestuurd te krijgen. Wij kunnen mogelik
een rol spelen bij het benaderen van de
bewoners, en willen evt resultaten graag
gebruiken bij het realiseren van
aanbevelingen. Bv in afstemming met de
Gemeente en WIJS.
Commissie Verkeer / Infrastructuur
Ondertunneling Paterswoldseweg
Wordt gevolgd via infosites

-Zie AHOY 09Idem en via website / bestuur
Badstratenbuurt
Nieuwbouw Encheaterrein Het gesprek
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Nieuwbouw Encheaterrein / van
Heemskerckstraat; er is juni ’18 en jan. ’19
overleg geweest tussen omwonenden en de
Gemeente. De Gemeente zou een aantal
metingen opnieuw uitvoeren, en heeft zich
helaas niet aan deze beloftes gehouden.
Het tweede overleg spitste zich toe op
ontsluitingsplannen die de Gemeente heeft
voor de ZHB.

over verkeersveiligheid gedurende de
bouwperiodes ging al snel over in de
nieuwe ontsluitingsplannen voor onze wijk
van de Gemeente. De Gemeente is
voornemens om de admiraal de Ruyterlaan
tweezijdig open te kunnen stellen, na
aanpassing van de straatbreedte.
Momenteel is er een werkgroepje vanuit de
wijk mee bezig, en wordt bij de Gemeente
een werkgroep samengesteld. We hebben
nog geen naam van een contactpersoon
hiervoor doorgekregen.
Nieuwbouw garageterrein; er is veel
informatie uitgewisseld op Nextdoor.
Caroline Freese heeft als omwonende veel
werk verzet.
Rijroute bouwverkeer: via Admiraal de
Ruyterlaan de wijk in, en via van
Heemskerck de wijk uit, tussen 09.00 –
19.45 uur. Afstemming met bouwbedrijf
verloopt via Gemeente.
>> Peter, Just, Caroline het woord geven
voor stand van zaken

Nieuwbouw garageterrein van
Heemskerckstraat;
In mei’18 is er een voorlichting geweest en
zijn plannen gepresenteerd.

De Commissie Beheer (w.o.
buurtprullebakken)
Onze officieuze buurtconciërge Ronald Bats
heeft als tweede natuur toe te zien of het
wel netjes is in de buurt. Hij zorgt er o.a.
voor dat de zgn. weesfietsen afgevoerd
worden. We hebben in de buurt extra
afvalbakken voor zwerfvuil, de rode
adoptie-afvalbakken. Er zijn ruim 10
vrijwilligers die de rode buurtbakken
onderhouden (legen), de bakken worden
veel gebruikt. Marjan coördineert; Ronald
maakt regelmatig een rondje langs de
buurtbakken. Aan alle ondergrondse
containers zit nu ook een prullenbak vast.

Ronald gaat zeer binnenkort verhuizen naar
net buiten onze buurt. Wie wil zijn beheer
taak overnemen?

Het Alphacollege gaat op eigen terrein met
leerlingen een rookhok bouwen. Zij hebben
hierover contact gezocht met het bestuur
om de buurt te informeren.

Het melden bij de wijkpost over grofvuil
dumping op straat gaat door. Het laten
labelen en laten verwijderen van fietsen en
fietswrakken is een continue proces.
Er is aandacht voor rondslingerende peuken
bij de scholen. Door het rookverbod bij
school, verplaatst het probleem zich.
Ook is er gesproken met de
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Stadsdeelbeheerder over de staat van
onderhoud van onze wijk en plannen van de
gemeente zoals de Peizerweg: er moeten
nog een aantal dode bomen vervangen
worden.
Aan de Peizerweg is recent een slecht stuk
straatwerk opnieuw gelegd.
Met de gemeente vindt overleg plaats over
praktische zaken, als het zich zo voordoet.
(bv zoals een huisvuil-pasje voor de
makelaar die een rode buurtbak voor zijn
deur heeft)
Commissie Groen/Kindervreugd
De tuin van Kindervreugd wordt goed
onderhouden door Klarissa en Mia. Uit de
kas zijn wordt beplanting en snoeiwerk
betaald. Gemeente Groningen (eigenaar
van de grond) snoeit de heggen. Voor het
tuinonderhoud werd gebruik gemaakt van
een schuurtje gelegen aan Kindervreugd. De
eigenaar heeft deze zelf weer in gebruik
genomen, en …. ?
Samenwerking Suikerunie
Er is geen afstemming nodig geweest
tussen bestuur en organisatoren in 2018, in
vergelijking met de jaren ervoor, minder
geluidsoverlast geweest van
muziekfestivals. Tot teleurstelling van
bewoners zijn er in 2018 geen vrijkaarten
voor Paradigm uitgedeeld
Kinderactiviteiten
Het is het bestuur niet bekend of het plan
uitvoering heeft gekregen.

Commissie Groen / Kindervreugd
-Zie AHOY 09 -

Samenwerking Suikerunie
Er is op Nextdoor een brief geplaatst die in
Hoogkerk is verspreid met data en
maatregelen die ze nemen om overlast zo
laag mogelijk te houden. Plus gratis kaartaanvraag (op=op).
Sarah / Esther?

2019 … nieuwe activiteiten, gebeurtenissen, ontwikkelingen
Naast genoemde activiteiten en gebeurtenissen uit 2018, met hun beoogd vervolg in
2019, staat bewonersvereniging Zeeheldenbuurt open voor nieuwe initiatieven en
plannen vanuit de bewoners.
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