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‘Een goudkust’, zo typeert makelaar en voormalig buurtbe-

eindelijk dan! – aanstaande opknapbeurt van de te lang verwaar-

woonster Ella Onrust op pagina 14 van deze AHOY de Zeehel-

loosde Peizerweg, over de vergoeding van aardbevingsschade

denbuurt. Onze woningen zijn zeer gewild en staan nooit lang

en over de grote najaarsschoonmaak die binnenkort weer op

te koop. Maar, voegt ze eraan toe, ‘je ziet ook dat de buurt een

het programma staat. Tot zover over de ‘hardware’; het is zeker

beetje afglijdt.’ Dat wijt ze vooral aan de uit de hand gelopen

ook de ‘software’ die een buurt beter maakt. Dan hebben we het

kamerverhuur, met te veel fietsen op de stoepen, verwaarloosde

bijvoorbeeld over de aandacht voor elkaar, de – ook in Corona-

tuinen en slecht onderhoud. De vraag is dus hoe koesteren we

tijd – gezellige ontmoetingen, verdwaalde buurvrouwen op het

het goede en bestrijden we het slechte? Of in andere woorden:

Suikerterrrein, kunstenaars, groen-liefhebbers en energiebe-

Op zaterdag 24 oktober, van 09.00 tot 14.00 uur, is er weer

hoe zorgen we ervoor dat onze buurt nog beter wordt? In deze

spaarders. Lees snel verder in alweer de 13e buurtglossy!

een Milieustraat in de Zeeheldenbuurt. De gemeente plaatst

AHOY leest u daar weer van alles over. Bijvoorbeeld over een

De redactie

‘s ochtends een serie containers bij de Van Brakelvijver,

nieuw bedrijf dat studentenpanden op orde houdt, over de –

AHOY@ZEEHELDENBUURT.NL

waar alle buurtbewoners gratis grof vuil, hout, oud ijzer,

R

ZATERDAG 24 OKTOBER

GRATIS INLEVEREN VAN GROF VUIL, HOUT,
OUD IJZER, KAPOTTE FIETSEN EN ELEKTRISCHE
APPARATEN

kapotte fietsen en elektrische apparaten in kwijt kunnen.
Voor het transport zijn er bakfietsen.
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We stellen het op prijs als bewoners ook zwerfafval
opruimen. MilieuStewards hebben hiervoor materialen bij
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Buurtbakken voor een
opgeruimde wijk

Grijpers voor zwerfafval

Iedereen kent ze: de rode buurtbakken op strategische

rapen. Buurtbewoners die dat in hun eigen omgeving willen

plaatsen langs de wandelroutres door onze wijk.

doen, kunnen zo’n grijper ophalen bij Marian Sterenberg,

‘Buurtbakken’, omdat ze door de buurtbewoners zelf worden

Peizerweg 71. (Zolang de vooraard strekt)

Van de gemeente kregen wij een aantal grijpers om zonder
te bukken en zonder vieze handen te krijgen zwerfafval op te

beheerd. Dat wil zeggen dat vrijwilligers de bak in de gaten
houden en ‘m legen als hij vol is. De ‘buurtbakken’ hangen er
sinds maart 2014. Voor zover wij weten is de Zeeheldenbuurt
de enige wijk in de stad met een dergelijke actieve rol van de
bewoners in het schoonhouden van de eigen leefomgeving.

Berichten van het bestuur

O
nnes
coiffures
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Paterswoldseweg 16/1
9726 BC Groningen
050-3181852

JAARVERGADERING

De jaarlijkse algemene ledenvergadering is afgelopen

Mooi toch! Als u denkt dat er nog wel ergens een bak bij

voorjaar helaas niet doorgegaan in verband met de

kan, laat dat dat weten aan onze buurtbakcoördinator

Corona-maatregelen. En het ziet er naar uit dat deze

Marian Sterenberg, Peizerweg 71. Bij Marjan zijn ook de

voorlopig niet live kan doorgaan. Wie belangstelling heeft

vuilniszakken voor de bakken te verkrijgen.

voor de jaarverantwoording 2019 kan een mailtje sturen
naar voorzitter@zeeheldenbuurt.nl.

AFSCHEID KEES FRENAY

We zijn als bestuur in de zomer nog één keer samen geweest
om afscheid te nemen van ons gewaardeerde bestuurslid
Kees Frenay. Kees is acht jaar bestuurslid geweest in
verschillende rollen en heeft zich enorm ingezet voor de
leefbaarheid en verbinding binnen de buurt. Zoals contacten
met de gemeente, opzet en onderhoud van de website, samen
met Ronald Bats de aanpak van zwerffietsen en organisatie
van de milieustraat. Last but not least als redacteur van ons

Café Bolhuis

Iedere dag geopend om -ten minste- 16.00 uur.

mooie buurtglossy. We hopen dat je dit laatste nog flink wat
jaren blijft doen Kees. En voor nu, dank je wel!

GEOPEND:
WO, DO, VR: 12.00 - 21.00 UUR
MET EEN LEKKERE DAGHAP VOOR € 8,75
ZA: 12.00 - 21.00 UUR
ZO: 16.00 - 21.00 UUR
MA, DI: GESLOTEN

Bij zijn afscheid als bestuurslid kreeg Kees een mooie prent,
getekend door buurtgenoot Reinout Krajenbrink.

LIKE ONS OP FACEBOOK

Alle belangrijke sportwedstrijden
vertonen we op het grote scherm.

4

Westerbadstraat 1 hoek Paterswoldseweg

5

Buurt en gemeente

Minder overlast fietswrakken Gemeente Groningen nog
en weesfietsen?
niet zo duurzaam

DIEFSTAL UIT/VANAF MOTORVOERTUIGEN

2021 een vast tarief voor de afvalstoffenheffing betalen. Ook

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen liet in 2019 een sterk

de inwoners van het gebied Haren, waar nu nog diftar op
gewicht bestaat. Maar diftar is nog niet geheel uit beeld, want

stijgende lijn zien. In de eerste vier maanden van 2020 nam

Veel bewoners, ondernemers en bezoekers van binnenstad

Met een gemiddelde ‘Duurzaamheidsindex’ van 0,5 scoort

er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om diftar op

het aantal diefstallen sterk af en komt weer overeen met

en een aantal wijken daaromheen, ervaren hinder en overlast

de gemeente Groningen het laagste van alle gemeenten in

gewicht in te voeren in die gebieden van de gemeente waar

de aantallen in voorgaande jaren. Het aantal diefstallen van

van fietsen die niet meer worden gebruikt, maar nog wel in

Noord-Nederland. Op basis van de Duurzaamheidsindex

inwoners hun afval in containers aan de weg zetten. De raad

de openbare ruimte zijn gestald. In de Zeeheldenbuurt weten

Nederlandse Gemeenten blijken huishoudens in de provincie

heeft voor zo’n onderzoek gestemd. We wachten af. (RB)

we er alles van! De gemeente wil de overlast van het grote

Groningen het relatief juist goed te doen. Huishoudens in

aantal weesfietsen beter aanpakken. Met de verordening

Loppersum zijn zelfs verkozen tot het meest duurzaam van

‘Fietsparkeren 2020’ krijgt het college de bevoegdheid een

(brom)fietsen vertoont een dalende trend. In de eerste vier
Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari t/m april 2020

matie
stand
Nederland. De gemeente Groningen
looptover
echterde
sterk
achter,van
monitorInbestaat
uit
met name op het gebied van zonnestroom.
de gemeente

geparkeerd mag staan. Staat een fiets voor een langere

Overlast en
Zorgvanen
maakt slechts 7,7 procent van de huishoudens
gebruik

verwijderd en afgevoerd naar het fietsdepot, waar de fietsen
nog zes weken opgeslagen worden. Inmiddels is er ook extra

sinds de start van de monitor, namelijk 527.

Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek infor-

gebied aan te wijzen waar een fiets maximaal vier weken
periode ongebruikt in het gebied, dan wordt deze fiets

maanden van 2020 is het laagste aantal (brom)fietsdiefstallen

zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze

ming in de gemeenteraad, een uitvoerig artikel over diftar. In dat artikel gaven

zonnepanelen, in Loppersum is dat
33,6 procent.
informatie
inOok
dit worden
rapport

inclusief

reactie, waarin
hij de redactie
de zaak veel te eenzijdig belicht te hebben
Haren
en Ten
Boer.verweet
De coronamaatregelen,

welk medio maart 2020 van kracht werden, hebben invloed op de cijfers.

biomassaketels. In de Duurzaamheidsindex scoren Friesland

Boer zelf als volgt samenvat:

te controleren en te labelen. In onze buurt gebeurt dat in

(3,1) en Drenthe (2,9) beter dan Groningen. Reden genoeg dus

1. In ca. 50 % van de Nederlandse gemeenten is diftar ingevoerd. Het ontstaan

algemeen goed zicht hebben op de locaties waar het een

cijfers
politie
in deze AHOY leest u wat u in onzeDe
eigen
buurtvan
kuntde
doen!

fietsen in de oud-ijzercontainer deponeren.

Er mag in Groningen tijdens de komende jaarwisseling nog

Eindelijk: Peizerweg wordt
opgeknapt
Het is alweer zeven jaar geleden dat er voor het eerst

gesproken werd over een opknapbeurt voor de Peizerweg.

naar hartenlust vuurwerk afgestokenWoningcriminaliteit
worden. Er komt voorlopig
geen verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Dat

400

is niet haalbaar omdat er te weinig politieagenten zijn om het

300

verbod te handhaven. Wel wordt het aantal vuurwerkvrije zones
in de stad enigszins uitgebreid.

200

100 uit dat er over niet al te
Burgemeester Koen Schuiling gaat ervan

Steeds weer werd het uitgesteld, dan weer hierom, dan weer

0
lange tijd een landelijk vuurwerkverbod komt.
Hij verwacht dat er

daarom. Maar als de tunnel in de Paterswoldseweg klaar zou

vervolgens gekozen wordt voor centrale vuurwerkshows. Daar

zijn, dan zou het echt gaan gebeuren! Die tunnel is alweer

is in Groningen voorlopig nog geen sprake van, omdat er geen

driekwart jaar in gebruik, dus de gemeente maar eens even

budget voor is. Hoezo?, vragen wij van de Zeeheldenbuurt ons

gebeld. Goede nieuws! Er is inmiddels een projectleider

af. Bij ons is het inmiddels een mooie traditie om met elkaar ons

aangesteld (de heer André Houwer) en het gaat nu echt

vuurwerk af te steken op het eendenplateau. In een actieve en

gebeuren. Zoals afgesproken wil de gemeente de plannen

gezellige buurt zijn daar gelukkig geen600
gemeentelijke budgetten

verder uitwerken in overleg met de bewoners. Door de coronacrisis kan dat niet op de gebruikelijke manier. Over hoe dan
wel, krijgen de omwonenden rond deze tijd (half oktober) een
brief. Daarin staat ook dat tegelijk de aansluiting Admiraal de
Ruyterweg – Peizerweg wordt meegenomen. De verwachting

van zwerfvuil is daar, na een aanvankelijke toename, na enige tijd geen probleem meer.
zijn gebaseerd op incidenten
en meldingen die bij de politie

2. Diftar kan leiden tot een halvering van het Groningse restafval en dat leidt tot

meer hergebruik (en dus minder grondstoffengebruik) en minder CO2-uitstoot

Bedrijfscriminaliteit

voor nodig. Zullen we onze burgemeester dit jaar ook uitnodigen?
400

Voorlopig geen diftar
200

Inwoners van Groningen en Ten Boer 0betalen voorlopig niet

is dat in het voorjaar van 2021 het daadwerkelijke werk start.

per vuilniszak die ze in de ondergrondse container stoppen of

Dat gaat zo’n vier a vijf maanden duren. Nieuwe bomen komen

per afvalcontainer die ze bij de weg zetten. De gemeenteraad

daarna; dus – als het allemaal volgens planning verloopt – in

heeft woensdag 9 september besloten niet over te gaan op

het najaar 2021. (KF)

dit systeem van diftar, voluit gedifferentieerd tarief. De raad

de aa
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en ons verzocht ook aandacht te schenken aan de voordelen van diftar, die Hans

mankracht bij de gemeente om in de overlast-wijken vaker

Milieustraat aan de Van Brakelvijver ook zelf oude en kapotte

eerste
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drie onderdelen: 1; politiecijfers, 2; cijfers van het Meldpunt

voor zaken als warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en
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oorten

De meeste meldingen zijn binnen gekomen vanuit gebiedsdeel Centrum, maar dit
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Bezoekadres

T (050) 367 5630

Trompsingel 29, 9724AD Groningen

E ois@groningen.nl

Postadres

I www.os-groningen.nl

Postbus 30026, 9700RM Groningen

BASIS VOOR BELEID

Ervaren viooldocente, violiste in het Noord
Nederlands Orkest, geeft thuis les aan jonge
kinderen in de Zeeheldenbuurt, Groningen.

@basisvoorbeleid

Inspectie, opruimen en schoonmaken
van jongerenhuisvesting.
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Leonard Springerlaan
37
Paterwoldseweg
552
9728
BEGroningen
Groningen
9727 KB
050
8200998
050 -- 8200998

info@dalsheimmakelaars.nl
www.dalsheimmakelaars.nl

Paterswoldseweg 17 | 9726 BA | Groningen
Tel.: 06 28889563
www.skjinhoes.nl

Kinderen welkom vanaf 4 jaar!

www.liannevandenberg.com

Groen en duurzaam

Steeds meer fleurige boomspiegels
Door Klarissa Nienhuys

Buurtboom geplant
Op een snikhete augustusmiddag plantten Kees Frenay en

Het goede nieuws: er komen steeds meer boomspiegels met vaste begroeiing in onze buurt! Ik was benieuwd hoe zulke perkjes

Klarissa Nienhuys een kastanjeboom in het groenstrookje

zich ontwikkelen in de herfst. Het is een kunst is om interessante afwisselende aanplant door het jaar heen te realiseren. Een

op de hoek van de Peizerweg/Admiraal de Ruyterlaan bij de

fotoverslag met commentaar van Klarissa Nienhuys.

spoorwegovergang. De boom stond elf jaar in een pot bij
Kees in de achtertuin, ooit ontsproten uit een door een van
de kinderen gepote kastanje. “Onze achterburen hebben al
een schitterende kastanjeboom in de tuin, waar wij volop
van meegenieten. Vandaar dat we voor ons boompje een
andere plek zochten.” In overleg met de gemeente is die
plek gevonden. Nu maar hopen dat ie in de harde grond
goed wortel schiet.
Toezichte en foto: Ronald Bats

Piet Heinstraat. Vaste lavendel tot laat in het jaar, Peizerweg bij AdR-flat. Zeer verzorgde perk en
gemengd met munt en een spontane roos.
heel afwisselende bloemen en bladvormen.

Column Coen Peppelenbos

Peizerweg: Ingezaaid mengsel lijkt rommelig,
maar staat vol interessante planten en bloemen

Fundalist

MUSSEN

Van Speykstraat. Professionele aanplant, hoog
en laag, donkerrood en bruingeel in de herfs

Van Heemskerkstraat: Hoog en laag, zomer en herfstboeiers met lila, rood, grijs, blauw en oranje.

JE MOET ERGENS BEGINNEN

Ik vind het echter ook fijn om in de buurt te kijken. Je hoeft niet

Sinds
Het het
is altijd
voorjaar
mooiisals
er je
een
je steeds
rijk kuntgroter
rekenen
wordende
zonder groep
dat je het

meer als een voyeur langs de ramen, je kunt gewoon in de

bent. Zo denk ik dat op een dag, na alle stroopwafels en

woning van je buren kijken dankzij de foto’s. Het ziet er vaak

bakkersbonnen, opeens de straatprijs van de Postcodeloterij

allemaal clean en netjes uit. Tot mijn schrik zie ik ook vaak huizen

valt in de Jan van Galenstraat. Ooit ben ik in een onbewaakt

van mensen zonder boeken, wat voor mij onvoorstelbaar is.

ogenblik lid geworden van die boevenbende (lees De rat van

Hoe leven die mensen? Ik kan nooit meer verhuizen omdat die

Amsterdam van Pieter Waterdrinker) en sindsdien durf ik mijn

duizenden boeken in mijn huis helemaal het zicht ontnemen op

lidmaatschap niet op te zeggen. Zul je net zien dat er een

de grootte van de kamers. Ik was laatst bij mijn buren die precies

miljoen valt op deze postcode. Omdat het maar zo’n klein

hetzelfde huis hebben als ik, maar dan gespiegeld. Toch leek

straatje is met nog relatief veel studenten, die volgens mij hun

hun huis twee keer zo groot. Daar zou ik ook wel willen wonen.

geld liever besteden aan voedselbezorgers, en Groningers die
te achterdochtig zijn om hieraan mee te doen, zal er lekker veel

Ik was bij de buren, samen met de onderbuurvrouw, om een

geld overblijven. Ik dank mijn buren bij voorbaat voor de rijkdom

VVE op te richten. Dat schijnt verplicht te zijn met ingang van

die ik dan zal vergaren.

volgend jaar. Een hoop administratief gedoe is dat. Op een
gegeven ogenblik moest de splitsingsakte erbij gehaald worden

En dan wordt het nu tijd om maar toe te geven dat ik verslaafd

en toen bleek dat ik mijn huis voor 132.500 gulden had gekocht

ben. Ik ben Fundalist, verslaafde aan de site Funda. Ik vermoed

in de vorige eeuw. Inmiddels worden huizen in de buurt voor

dat er heel veel mensen zijn die weleens rondkijken op die site,

meer dan drie ton aangeboden. In euro’s dus. Ik ben dus virtueel

niet alleen om weg te dromen bij droomhuizen, maar ook om

rijk. Opgeteld bij de virtuele winst van de Postcodeloterij kan ik

met afgrijzen te kijken naar nachtmerrieachtige bouwvallen.

een aardig paleisje kopen.

Als in de beschrijving staat dat er veel authentieke elementen

Van Speykstraat

10

Witte de Withstraat. Bewoners hebben gezellige zitjes met
veel planten gemaakt. Op de voorgrond lage geranium en
sedum, achteraan hoog koninginnnekruid.

aanwezig zijn, dan weet je dat je op het punt staat een krot te

Zo besteed ik dus dagen aan het zoeken naar een droomhuis.

kopen. Gezellige buurt betekent dat je boven een kroeg gaat

Maar mijn hemel, wat zijn die krengen duur geworden. Straks

wonen, rustige buurt dat je uitzicht op een begraafplaats hebt.

heb ik net genoeg geld om drie huizen verderop te gaan wonen.

Funda is een Fundgrube voor eufemismen.
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Groen en duurzaam

Werkgroep ZEEkracht
energiek van start
Door Renate Vergeer

Enquête Duurzame
Zeeheldenbuurt

te bedanken. Twee nieuwe bestuursleden zijn staande de
vergadering benoemd. Momenteel zijn er geen panelen meer
beschikbaar. Belangstellenden kunnen zich wel aanmelden

Waar denk jij aan bij duurzaamheid? Wil je meer groen in de

voor overname van panelen die mogelijk door verhuizing van de

straat? Of wil je je woning verduurzamen? Wij horen graag van

huidige eigenaar beschikbaar komen. Wie verhuist naar buiten

je en nodigen je uit de enquête Duurzame Zeeheldenbuurt in

de postcoderoos kan zijn panelen namelijk niet meenemen. (KF)

In de vorige Ahoy verscheen een artikel over de verduurzaming van onze buurt. Hierin stond een uitnodiging

te vullen. We zouden het fijn vinden als we voor 1 november de

aan buurtgenoten om mee te denken over dit onderwerp. Naar aanleiding van dit artikel en een oproep via de

resultaten binnen hebben. Invullen kost hooguit 5 minuten van je

buurtapp Nextdoor zijn zes enthousiaste buurtgenoten bijeengekomen. Onder de naam ‘ZEEkracht’ zijn zij

tijd. Onder de inzenders wordt een mooi boodschappenpakket

inmiddels gestart met de ambitie onze buurt groener en duurzamer te maken.

verloot met producten van lokale winkeliers! De enquête vind je

Een eigen boerderij!?

op www.zeeheldenbuurt.nl/enquete. Vul ‘m liever in op papier?

MISSIE VAN ZEEKRACHT

Dat kan ook. Zie pagina 30.

De missie van ZEEkracht is om op korte termijn te werken
aan vergroening van de buurt en verduurzaming van

Word jij de nieuwe Wijkenergiecoach in de
Zeeheldenbuurt?

woningen, maar ook om de langetermijnvisie vast te leggen
in een zogeheten wijkenergieplan. Alle buurtgenoten zijn
van harte welkom om zich hierbij aan te sluiten. Wanneer
de omstandigheden het toelaten zullen verschillende
bijeenkomsten worden georganiseerd.

Veel mensen dromen ervan, voorzien in je eigen eten; lekker,
gezond én dichtbij. Maar niet iedereen beschikt over eigen grond,

Vanaf nu is het mogelijk voor jou om in de Zeeheldenbuurt

voldoende tijd of groene vingers. Voor hen is er binnenkort een

COLLECTIEVE INKOOPACTIES
WONINGVERDUURZAMING

wijk-energiecoach te worden. Dat betekent dat je (online of in

oplossing: een Herenboerderij bij Groningen stad!

het echt) mensen helpt om thuis energie te besparen. Buren

Een Herenboerderij is een kleinschalig, coöperatief boerenbedrijf.

Binnen de werkgroep wordt daarnaast ingezet op het uitden-

helpen buren! Dat is dus gratis, onafhankelijk, én je kunt een

Een Herenboerderij verbouwt, onafhankelijk van de markt, in

aan te leggen en boomspiegels te adopteren, een ‘tegel

ken van collectieve inkoopacties van woningisolatie, zonnepa-

tas met gratis spullen erbij uitdelen aan de mensen waar je

harmonie met de natuur en zonder winstoogmerk, voedsel voor

eruit, plant erin’-actie of een boomplantactie te organiseren.

nelen of andere energiebesparende middelen. Ook kleinere,

(online) op bezoek gaat. Uiteraard word je als coach vooraf

haar leden. Zo’n 150 tot 200 huishoudens investeren samen in het

ZEEkracht wil deze initiatieven graag onder de aandacht

laagdrempelige manieren om energie te besparen zullen

goed en gratis getraind, is het vooral erg leuk, en hoort er een

pachten van een stuk grond van 20 hectare en nemen een boer

brengen en evenementen organiseren om de wijk gezamenlijk

onder de aandacht worden gebracht.

vrijwilligersvergoeding bij. Hoe gaaf is dat?! In een aantal wijken

in dienst. De boer produceert exclusief voor de leden het voedsel

in de gemeente Groningen zijn er al wijk-energiecoaches, en dat

dat ze willen eten en wat goed te produceren is op de grond. De

WIJKENERGIEPLAN

gaat ontzettend goed. De vraag is namelijk erg groot... en dus

boerderij levert fruit, groenten, aardappelen, eieren en vlees (voor

In 2035 wil de gemeente Groningen alle buurten, wijken en

ook in de Zeeheldenbuurt! Kom jij het wijk-energiecoach-team

wie dat wil) van de eigen koeien, varkens en kippen.

dorpen op haar grondgebied van het aardgas af hebben. Om

versterken? Meer weten? Check https://grunnegerpower.nl/

Herenboeren laat al op meerdere plekken in Nederland zien

deze overgang te kunnen maken, werkt de gemeente aan

energiecoaches/ en meld je aan!

dat het kan. Herenboerderijen vormen samen een landelijke

GROENE BUURT

Er lopen meerdere initiatieven vanuit de gemeente Groningen
om de stad te vergroenen. Zo is het mogelijk geveltuinen

te vergroenen.

HELDEN IN DE BUURT!

wijkenergieplannen. Als bewoners, bedrijven en verhuurders

beweging. Als lid van een Herenboeren-coöperatie pak je regie

kunnen we in gesprek om gezamenlijk te komen tot een

terug op je eigen eten; daarnaast is het lekker en gezond en ook

wijkenergieplan voor de Zeeheldenbuurt. Binnenkort zal de
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EN
EL
N

JE

R

12

EG

PY

A

IM

GOES V

EG

E LT

ZONN

Op 9 september was de jaarlijkse ledenvergadering van

leuk en leerzaam. Wij hebben de overtuiging dat voedsel mensen
bij elkaar brengt en bindt. Herenboeren daagt je uit om zelf mee
te werken aan de manier waarop je voedsel wordt geproduceerd.
(Kees Faber)

Heb je zin om met ons mee te doen? Onze buurt groener en

de Opwekcoöperatie Alfa-postcoderoos. Dit keer in het

duurzamer te maken? En wil je (een keer) met ons meedenken?

kantoorverzamelgebouw aan de Atoomweg 6B, waar Grunneger

Geïnteresseerd? Je kunt verdere informatie vinden op:

Heel graag! Laat van je horen via zeekracht@zeeheldenbuurt.nl.

Power naartoe is verhuisd. Grunneger Power verzorgt voor

https://www.herenboeren.nl/

de coöperatie de administratie. Ook de bestuursleden zijn

https://groningen.herenboeren.nl/

De werkgroepleden Peter Oterdoom, Norbert van de Kamp,

afkomstig van Grunner Power. De opbrengsten van de panelen

www.facebook.com/herenboerengroningen

Maartje ter Veen, Kees Faber, Sarah Willemsen en Renate

in 2019 waren dankzij het mooie voorjaar boven verwachting.

Je kunt ook mailen (groningen@herenboeren.nl) of contact

Vergeer.

Technisch functioneert alles prima en de administratie is keurig

opnemen met Kees Faber aan de Peizerweg: cjfaber@ziggo.nl of

voor elkaar. Voor de leden dus alle reden om het bestuur

0614492295
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werkgroep ZEEkracht hier een aanzet voor geven.

Zonnepanelen op Alfacollege doen het goed
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In de buurt

Zeeheldenbuurt is Goudkust op huizenmarkt
Door Esther Walstra
Huizen in de Zeeheldenbuurt gaan momenteel als warme broodjes over de toonbank. Te Koop-bordjes krijgen binnen no-

Bewoners Zeeheldenbuurt hebben recht
op schadevergoeding aardbevingen
Door Esther Walstra

time een Verkocht-sticker opgeplakt. Dat is prettig voor de verkoper en een compliment voor onze buurt. Maar het is niet
alleen maar goud wat er blinkt. ‘Dit soort woningen zijn big booming business, bevestigt makelaar Ella Onrust. ‘Woning-

Wie heel goed de muren van zijn of haar huis bestudeert zal grote en kleine scheurtjes in het stucwerk ontdekken. Dat

zoekers zijn wanhopig en bieden met gemak dertig tot vijftigduizend euro boven de vraagprijs. Maar ik vind de overspan-

komt vrijwel zeker door aardbevingen en daarom heb je recht op een vergoeding. Door jarenlange kritiek en politieke

nen woningmarkt eerlijk gezegd geen gezonde situatie. Het is puur omdat er veel te weinig woningen in Groningen zijn’.

druk is er nu eindelijk een ruimhartige compensatie voor huiseigenaren. Dat is goed nieuws voor Groningers, dus

VIJFTIG KIJKERS IN JE HUIS

huis beter in de markt komt te staan. ‘Natuurlijk het gewone

maar dan komt al heel snel de Zeeheldenbuurt als populairste

goed geschilderd zijn’, adviseert de makelaar. ‘Ook een actieve

De Hortusbuurt/Noorderplantsoen staat op nummer één,
wijk voor aspirant huizenkopers in de stad Groningen. Met de
authentieke jarendertigarchitectuur, grote tuinen en nabijheid
van centrum en Stadspark is ons buurtje een droom voor veel
huizenkopers. Een soort Goudkust dat nog maar voor een
select publiek bereikbaar is. Het is allang geen uitzondering
meer dat er dertig, veertig, ja soms wel vijftig geïnteresseerden
zich verdringen voor een zeeheldenhuis dat zojuist op de
woningmarkt is gezet. Persoonlijke rondleidingen zijn dus
eerder regel dan uitzondering. ‘Bij huizen in onze buurt is het
eigenlijk al standaard dat er alleen open dagen zijn en dat de
huizen per inschrijving worden verkocht’, vertelt de makelaar
die zelf tot voor kort aan het Van Brakelplein woonde. ‘En dat
is eigenlijk niet leuk. Er is geen tijd meer om na te denken, de

onderhoud van het huis. Zorg er voor dat de raamkozijnen
Vereniging van Eigenaren is belangrijk. Er zijn veel in de buurt die
‘slapen’ en dat heeft ook weer invloed op de waarde van je huis’.

inspectie, komt het voor dat de vergoedingen van huizen met

stad. Maar ook de stad Groningen heeft regelmatig te maken met

vergelijkbare schade toch enorm verschillen. Dat kan terecht

ernstige trillingen, ook al zijn ze niet altijd goed te voelen. De stad

zijn, maar dat hoeft niet. Bespreek in elk geval met mede-

ligt pal in het gebied waar de effecten van gasveld merkbaar zijn.

bewoners en directe buren wat jouw schadebedrag is, dan kun

De Zeeheldenbuurt ontkomt er ook niet aan. De aardbevingen

je vergelijken. Als het extreem afwijkt kun je je beroepen op

veroorzaken (haar-)scheurtjes in het stucwerk, maar ook grotere

rechtsongelijkheid en in bezwaar gaan. Er is dan een kans dat

scheuren in gevels en binnenmuren. Veel bewoners denken dat

jouw schade bedrag alsnog wordt verhoogd. De onafhankelijke

het normaal is voor een huis van tachtig jaar oud, of vinden het te

stichting ‘Stut en Steun’ is er om bewoners gratis te helpen

klein om te melden. Maar dat is het niet. Feit is dat deze bescha-

bij situaties als deze. Maar ook als het proces stroef gaat of

digingen er niet zouden zijn zonder de Nederlandse gaswinning

gewoon als er vragen zijn. De ervaren vrijwilligers hebben veel

en zonder de aardbevingen die dit veroorzaakt. En daar heeft de

kennis en contacten en doen dit overigens geheel gratis. www.

overheid dus eindelijk geld voor gereserveerd.

stutensteun.nl of bel 050 – 211 20 44

15 DUIZEND EURO VERGOEDING

overlast en een slechte uitstraling van sommige straten. Dat

In de Zeeheldenbuurt beginnen de vergoedingen vaak bij

HULP BIJ MELDING

komt voor een groot deel door de huisjesmelkers en uiteindelijk

een paar duizend euro maar er zijn ook buren die bijna 15

een DigiD hebben, een account aanmaken en niet iedereen is

door de gemeente die dit toestaat’. Misschien dat ze dit in de

duizend euro kregen voor de scheuren in hun stucwerk.

hier goed in. Heb je hierbij hulp nodig? Meld je bij de whatsap-

toekomst nog gaat meemaken. Haar eigen huis aan het Van

Huiseigenaren mogen zelf weten hoe ze het geld vervolgens

pgroep ‘Handje Helpen’ of ‘Zeehelden’. Of vraag aan een van

besteden. Sommigen vinden het niet erg dat het stucwerk

je buren of die even helpt. Want de kans is heel groot dat de

wat barstjes vertoont en besteden het aan een vakantie

melding je duizenden euro’s gaat opleveren. Heb je óók scheu-

of aan een verbouwing. Er zitten nog meer voordelen aan

ren of scheurtjes aan de buitenkant van je huis? Dan moet de

de erkenning van jouw aardbevingsschade. Zo kom je in

Vereniging van Eigenaren een melding doen. Eventuele schade-

aanmerking voor flinke subsidies om je huis te verduurzamen;

vergoeding wordt dan op de rekening van de VVE gestort.

woning willen financieren zonder collectieve opstalverzekering.

VERLOEDERING

Dertig jaar woonde Ella Onrust aan het Van Brakelplein met een
weids uitzicht op de vijver. Drie jaar terug verruilde ze haar huis
voor een woning met kantoor aan de Lage der A. Maar ze komt
nog regelmatig naar haar oude buurtje. Omdat ze er regelmatig
huizen verkoopt maar ook omdat ze van de Zeeheldenbuurt
houdt. Ze heeft het wel zien veranderen, verloederen haast.

studenten in de Zeeheldenbuurt wonen’, verzucht ze. ‘Begrijp

zeeheldenbuurt vooral uit beleggers, vijftigers, al dan niet

en het zijn gezellige lui. Ik zou ook niet zonder willen’, benadrukt

hun voorkeur. ‘Het gebeurt regelmatig dat de eigenaar niet
alleen naar het hoogste bod kijkt maar ook naar wie er komt
te wonen. Toen ging het huis naar een stel in plaats van de
belegger. Ook al bood diegene duizenden euro’s meer’, vertelt
ze. ‘Huizenbezitters in de Zeeheldenbuurt hebben altijd veel
tijd en liefde in hun huis gestopt. Ze hopen dat de volgende
eigenaar dat voortzet’. Lachend zegt ze: ‘maar eerlijk gezegd
weet ik niet wat er gebeurt als er echt flink wordt overboden,
zeg tienduizend euro. Er zijn natuurlijk grenzen’.

ACTIEVE VVE

Ook al maak je dikke winst op je huis, je zult er toch een nieuwe
voor terug moeten kopen. Dus tenzij je de stad uit, richting
Oost-Groningen gaat of huurder wordt, zul je ook zelf weer de
hoofdprijs voor een nieuw onderkomen moeten neerleggen.

buitenkant van het huis moet apart gemeld worden vanuit de Vereniging van Eigenaren.

den van verzakte boerderijen en gestutte gevels ver buiten de

opstalverzekering, er zijn hypotheekverstrekkers die geen

LIEVER GEEN BELEGGER

goede baan hebben. Verkopende zeehelden hebben duidelijk

ook in de Zeeheldenbuurt. Ze moeten zich met hun DigD aanmelden op www.schadedoormijnbouw.nl Schade aan de

STUT EN STEUN HELPT

Vooral de laatste jaren. ‘Tientallen fietsen op de stoep, slecht

single, en samenwonende jongeren die al een tijdje een

(IMG) inspecteert onze huizen en keert bij schade duizenden euro’s uit aan huiseigenaren in de hele stad, waaronder

HAARSCHEURTJES IS SCHADE

Ze heeft nog een tip: ‘Zorg vanuit de VVE voor een collectieve

druk is hoog en veel starters krijgen geen kans’.

Volgens Ella Onrust bestaan de huidige huizenkopers in de

ook stadjers, die ongewild de nadelen van de aardgaswinning ondervinden. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen

onderhouden huizen. Je ziet toch wel dat er veel te veel
me niet verkeerd, studenten horen erbij. Ze zorgen voor sfeer
ze. ‘Maar de verhouding is nu zoek en dat zorgt absoluut voor

Brakelplein verkopen, kon ze niet over haar hart verkrijgen. Tot
die tijd verhuurt ze het. ‘Ik mis de tuin wel eens en de veranda’,
vertelt ze. ‘Wie weet kom ik ooit wel weer terug’. Zo blijkt maar
weer: Een echte zeeheld verbrandt zijn schepen niet.

Wie als stadjer aan aardbevingsschade denkt, krijgt al snel beel-

Omdat het IMG verschillende bureaus inhuurt voor schade-

Het kost even werk om je aan te melden bij het IMG. Je moet

de zogenoemde waardevermeerderingsregeling. Binnenkort
komen huizenbezitters ook nog in aanmerking voor een hele

Hulp nodig bij een melding voor aardbevingsschade? Meld

nieuwe regeling, de zogenoemde waardedalingsregeling.

je aan bij de whatsappgroepen van de Zeeheldenbuurt

Onze huizen zouden namelijk meer waard zijn geweest als

‘Handje Helpen’ en/of ‘Zeehelden’ 0630691991. Of vraag

ze niet in aardbevingsgebied hadden gelegen. Hou hiervoor

een van je buren of bel rechtstreeks met het Instituut Mijn-

www.schadedoormijnbouw.nl in de gaten.

bouwschade Groningen 0800- 4444 111.

Er zijn volgens Ella wel manieren om ervoor te zorgen dat je
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Zeehelden in Coronatijd

Genoeg afstand en toch
dicht bij elkaar

LID WORDEN? IDEEËN? MEEDOEN?

> Het koffie-uurtje is voor iedereen toegankelijk, vanzelfsprekend
gratis en je kunt zo komen aanwaaien. Gezien de beperkingen
voor groepen binnen zijn de plannen voor deze herfst en
komende winter nog wat onduidelijk. Wil je weten wanneer
ze weer samen komen, en waar? Mail dan naar ahoy@

Door Marc Wiers

zeeheldenbuurt.nl. Dan houden we je op de hoogte!
> De Piraten-appgroep is er voor ouders van kinderen in

Sinds maart zaten we massaal thuis maar tijdens de lockdown, en direct na de versoepelingen van de maatregelen
rond Covid19, zijn er in onze buurt al snel leuke, frisse en positieve dingen georganiseerd die maar eens weer laten

onze wijk. Stuur even een mail naar de redactie als je lid wilt

zien hoe hecht ons wijkje is. Een overzicht.

worden of meer informatie wilt, dan zorgen we dat je snel
wordt uitgenodigd.

PASEN:
TULPEN, PAASEITJES EN EEN DRAAIORGEL

> Heb je een idee voor een evenement? Laat van je horen!
We hebben een actieve feestcommissie die, zodra het weer

AUGUSTUS:
MARSHMELLOWS NA EEN GEKKE VAKANTIE

kan, de mouwen opstroopt en bezig gaat met de bekende

Veel buurtkinderen bleven deze vakantie thuis of vierden

activiteiten. Ook als je als vrijwilliger een uurtje per week wilt

had het zwaar.

vakantie dicht bij huis. Maar na weken in ‘Bad Hausenheim’

meewerken aan de sociale binding in onze wijk, ben je van

Vanuit de feestcommissie kwam rond de paasdagen daarom

en ‘Tuinesië’ was er in ieder geval op de laatste zaterdag van

harte welkom. Het adres is evenementen@zeeheldenbuurt.nl

het idee om een echte Groningse draaiorgel in te huren en door

de zomervakantie een echte Amerikaanse traditie op het

onze straten te laten gaan, en zo geschiedde. Erachter trapte

eendenplateau: marshmellows roosteren.

Vooral aan het begin van de lockdown leek onze wereld klein,
en iedereen ver weg. Alleenstaanden voelden zich echt alleen,
gezinnen zaten vol stress wekenlang binnen, bijna iedereen

buurtfeesten, picknicks, pubquizzen en andere en nieuwe

onze buurman (Tom uit de Badstratenbuurt) met zijn bakfiets
tulpen en paaseitjes langs de huizen, waar buurtbewoners

Vanuit de app-groep ‘Piraten’ (voor ouders van kinderen in de

naar hartenlust vanaf mochten plukken. De actie die net als het

Zeeheldenbuurt) ontstond het spontane idee en binnen een dag

voorzichtige voorjaarszonnetje vele harten verwarmde, haalde

zagen twintig kinderen en een paar toezichtouders de gekleurde
zoetigheden smelten boven een paar vuurkorven. Een actie die,

zelfs de regionale media en voelde voor velen als een kantelpunt
waarna we weer wat meer uit onze schulp durfden te kruipen.

MEI/JUNI:
KOFFIE-UURTJE VAN KERK NAAR
‘LE LAC DU BRAC’

De vaste gasten van het wekelijkse koffie-uurtje hebben het
sinds de lockdown half maart lang zonder elkaar moeten
doen. Totdat de vaste kern op het idee kwam om de boel
naar buiten te verplaatsen.

zoals de kinderen in koor riepen, smaakte naar meer.

Van Zeehelden- naar Zeeliedenbuurt?
Het is fijn wonen in de Zeeheldenbuurt. Niets op aan te merken.

benoemd. Dat lijkt me een gesprekspunt voor de eerstvolgende

Zodra de zon kwam en de maatregelen werden versoepeld,

Hoewel, zijn het wel zeehelden waar de straten en pleinen

ledenvergadering van de Zeeheldenbuurt. Peter Oterdoom

werden de klapstoelen en picknickkleedjes uit de kast gehaald

naar vernoemd zijn? Ja, Dorus Rijkers, de man die nog met

en troffen de dames en heren elkaar regelmatig op het gras

windkracht negen de zee op ging in een roeiboot, slechts

rond de vijver aan het Van Brakelplein, ‘Le Lac du Brac’. De

gekleed in een oliejas en zuidwester, dat was een held.

koffiekannen van Joke Mathlener en Marita Zwijnenberg en de

Maar de anderen? In de samenleving is die discussie volop

oven van laatstgenoemde (voor de zelfgebakken koekjes en

gaande. Natuurlijk is het niet handig straatnamen te gaan

cakes) draaiden overuren want de groep werd steeds groter.

veranderen. De geschiedenis hoeft ook niet weggepoetst

Vakantieverhalen, aardbevingsschade, gezondheidsklachten,

te worden. Maar als naam voor de wijk kunnen we wel ‘De

de hitte: geen onderwerp bleef onbesproken. Het clubje deelt

Zeeliedenbuurt’ gaan gebruiken. Om te beginnen informeel en in

overigens al sinds een paar jaar lief en leed, met oude en

uitingen van de buurtvereniging. Daarmee laten bewoners zien

nieuwe leden. Zeker na de maanden van thuiszitten waren de

dat ze afstand willen nemen van de aanduiding zeehelden. Dat

uurtjes samen een ware opluchting.

ze actief mee willen doen aan het maatschappelijke debat. Op
de lange duur kan het misschien ook formeel anders worden

16

Dorus Rijkers; een echte held!
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In de buurt

Brand aan de Paterswoldseweg

Verbouwing
Zwarte Doos

Westerwal in
aanbouw

Woensdagavond 19 augustus lag ik op te bank wat te dommelen toen het me ineens opviel dat er wel enorm veel

de bouwwerkzaamheden in de Zeeheldenbuurt. Het gebouw

bestemd voor het middensegment op het voormalige Enceha

blauwe zwaailichten voorbij reden. Mijn dochter en ik gingen naar ons balkon en zagen aan de overkant van de

was tot 2013 in gebruik als gemeentelijk kantoor van de dienst

terrein aan het eind van de Van Heemskerckstraat. Naast de

Paterswoldseweg een enorme uitslaande brand, ter hoogte van Kapperszaak Eiddel en de wasserette. We zijn naar

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en stond leeg. De afgelopen

huurappartementen worden hier tevens 22 koopwoningen

buiten gegaan, waar het inmiddels zwart zag van de mensen. Twee hoogwerkers waren op volle kracht aan het

periode is het pand gestript, de komende maanden gaan er drie-

gerealiseerd. De appartementen variëren in grootte van 48

blussen. De brandweer had het eerst vanuit binnen geprobeerd maar dat was kansloos en te gevaarlijk voor henzelf.

honderd zelfstandige woningen voor studenten in gerealiseerd

tot 87 m2. Ze worden voorzien van individuele warmte- en

worden. De bedoeling is dat de eerste bewoners er in het najaar

koude-opslagsystemen en zonnepanelen. Door de succesvolle

Door Petra Vos

Een hoge torenkraan bij De Zwarte Doos markeert van verre

Er is gestart met de bouw van 171 huurappartementen,

SCHADE EIDDEL VALT MEE

zit er nu 10 jaar. Het is voor het eerst dat ze dit hebben meege-

van 2021 in kunnen trekken. Op de eerste tot en met de achtste

verkoop van de woningen start de bouw van de koopwoningen

Kapper Eiddel woont 15 km buiten de stad. Hij kreeg om 00.15

maakt. Hopelijk ook voor het laatst! Eiddel: “Ik heb wel een extra

verdieping komen 225 jongerenwoningen, op de negende tot en

in oktober dit jaar. Alle Hofwoningen zijn verkocht, er zijn

uur een appje van een klant die aan de achterkant van de zaak

aantal goede rookmelders geplaatst.”

met de elfde worden appartementen van zeventig tot negentig

nog enkele Kadewoningen beschikbaar. De oplevering

vierkante meter gebouwd en op de bovenste verdieping komen

van het appartementencomplex en de voltooiing van de

GEZELLIG EEN KAARSJE AAN…

een aantal penthouses. Het parkeerterrein aan de achterkant

nieuwbouwwijk Westerwal wordt voorzien in het 1e kwartaal

De brand was op de bovenste verdieping in een

van het gebouw maakt plaats voor appartementen met twee

van 2022. Het duurt dus nog even.

moest op afstand blijven achter de linten. Het was een tijd ondui-

studentenkamer ontstaan. Vermoedelijk heeft een bewoner

woonlagen aan de Witte de Withstraat. Het ondergronds par-

delijk wat de schade zou worden en dan vooral de waterschade.

een kaars laten branden en heeft een gordijn vlam gevat. Alle

keerterrein blijft voor de bewoners wel bestaan.

De zaak van Eiddel zelf stond niet in brand maar in het bovenste

studenten moesten hals over kop hun kamer uit. Sommigen

gedeelte sloegen wel de vlammen uit het dak. Tot half zes stond

lagen al te slapen. Je zag geschrokken groepjes studenten

Eiddel op straat. Toen mocht hij met politie en brandweer zijn

staan. Vaak in pyjama of in ondergoed en op blote voeten.

pand weer in om te inspecteren. Het viel binnen gelukkig erg

Buurtbewoners hebben studenten opgevangen en laten

mee. Er was geen water gelekt. Wel was de tuin achter de zaak

overnachten. Het meest getroffen is het pand van de stomerij.

een enorme ravage en voor op straat ook. Stukken van het dak

Dit pand zit links van de kapperszaak. De wasserij is nu dicht

en verkoold hout lagen er. Dit was een enorm armoedig gezicht.

maar de service gaat wel door! Dit pand moet herbouwd

Er is nageblust tot 6.00 uur. Eiddel was 6.20 uur thuis. RTV Noord

worden en er staan steigers voor. Voor mijzelf was de brand

had ‘s nachts nog een bericht geplaatst, dat Eiddel de volgende

ook wake-upcall. Toen ik ‘s nachts weer thuis was heb ik

dag dicht zou zijn. Maar dat was niet zo, na slechts twee uurtjes
slaap stond Eiddel ‘s ochtends gewoon weer te knippen. De zaak

woont. Het appje luidde: “Er is brand, het lijkt erop dat het ook
bij jou is. Kom hier gauw heen”. Vervolgens is hij ‘s nachts met
160 km/u naar de zaak gereden. Goed half een kwam hij aan. Hij

Waar komt
de Driek van
Wissenstraat?

In 2002 schreef Driek van Wissen op uitnodiging voor de
buurtvereniging enkele gedichten over onze buurt. Eén daarvan
ging over zijn eigen straat:
De Van Heemskerckstraat

Onlangs riep columnist Jean Pierre Rawie lezers van het

Van Heemskerck was eertijds ten einde raad:

meteen de rookmelders gecontroleerd. Conclusie: één moest

Dagblad op om samen met hem zich in te zetten om een

Het weer op Nova Zembla was niet pluis,

vervangen worden.

straat, een weg, een plein of een trein te vernoemen naar de

Een ijsbeer sloop rond het Behouden Huys

goedmoedige dichter Driek van Wissen, die jarenlang onze

En binnen was het voedsel mondjesmaat

buurtgenoot was; hij woonde in de Van Heemskerckstraat. Van
Wissen werd geboren op 12 juli 1943 in Groningen en overleed

Er klinkt gevloek en vieze mannenpraat,

tien jaar geleden op 21 mei 2010 in Istanboel tijdens een

Verwoord door het zeevarende gespuis.

vakantie. In 2005 werd Van Wissen gekozen tot Dichter des

Dus bad hij bij het slaan van menig kruis:

Vaderlands, als opvolger van Gerrit Komrij. Zou deze markante

“Och was ik maar in de Van Heemskerckstraat!

buurtgenoot in het nieuwe wijkje Westerwal de eer kunnen
krijgen die hem toekomt?

Daar leeft het volk met burgerzin en kuis,
Daar warmt zich dankzij de thermostaat,
Daar dampt de erwtensoep op het fornuis,
Daar kijkt men ‘s avonds netjes naar de buis,
Waarna men met de hond uit stappen gaat;
Daar heerst kortom een heerlijk woonklimaat!”
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Uit de oude doos

OMWONENDEN EN NATUURLIEFHEBBERS VREZEN OVERLAST EN SCHADE

Van drafbaan tot evenemententerrein
Door Ronald Bats
De gemeente wil een eind maken aan de slecht bezochte paardenkoersen, en de drafbaan geschikt maken voor
grootschalige evenementen en concerten met maximaal 65 duizend bezoekers. Veel omwonenden van het Stadspark
vrezen dat de overlast door bezoekers sterk toeneemt als er meer evenementen en concerten plaatsvinden. Door de
toename van onder meer lawaai en afval zal de leefbaarheid in de omliggende wijken sterk afnemen.
De drafbaan in Groningen moet een evenemententerrein

2) Dat er in deze plannen terdege rekening wordt gehouden

worden waar wereldsterren zoals Beyonce, Adele en Ed

met de nadelige effecten op de natuur en de rust in het

Sheeran gaan optreden. Dat is althans het plan van het

Stadspark;

stadsbestuur. Optredens zoals in de jaren negentig van The
Rolling Stones en Tina Turner, moeten daarmee gemeengoed

3) D
 at er serieus wordt gekeken naar alternatieven voor de op
9 september j.l. gepresenteerde plannen.

worden, als het aan de gemeentebestuurders ligt. Volgens

Door op een constructieve manier mee te denken wil

hen hebben meerdere ‘grote artiesten’ al ‘concrete’ interesse

Stadspark Natuurlijk! bereiken dat de leefbaarheid in de

getoond om naar Groningen te komen. Al met al moet het

omringende wijken niet wordt aangetast en dat de zo

terrein geschikt worden gemaakt voor concerten waar

gewaardeerde rust en het karakter van het groene Stadspark,

tienduizenden enthousiastelingen uit hun dak kunnen gaan.

het Pronkjewail van de stad Groningen, gewaarborgd blijft.

Maar niet iedereen is zo enthousiast als het stadsbestuur.

Stadspark Natuurlijk! is per mail te bereiken op: stadspark.

Omwonenden uit de omringende wijken Laanhuizen en

natuurlijk@gmail.com

Grunobuurt behoren tot die groep. ‘De omwonenden worden
met geen woord benoemd in de plannen. Het gaat allemaal

VIJFTIGER EN ZESTIGER JAREN...

over de meerwaarde voor de stad, hoe geweldig veel geld

NATUURLIEFHEBBERS VREZEN VOOR
BLIJVENDE SCHADE

er mee verdiend gaat worden en hoeveel mensen dan wel

Ook natuurliefhebbers en omwonenden vrezen voor

niet van Groningen gaan horen. De groep omwonenden

overlast en blijvende schade aan flora en fauna door de

is niet tegen evenementen in het Stadspark, waar de

vele evenementen in het Stadspark. IVN, instituut voor

drafbaan een onderdeel van is, maar wel tegen de frequentie

natuureducatie en duurzaamheid vreest (te) hoe kosten en

ervan. De gemeente staat namelijk twaalf zogenoemde

veel schade door mobiliteit en zwaar transport, het plaatsen

geluidsdagen toe in het Stadspark en nog eens twaalf op de

van perscontainers, realiseren van overdekte plekken

drafbaan. Dat is in de ogen van de bezorgde omwonenden

entreegebieden, vergroten van het evenementenveld,

teveel. ‘Vorig jaar was er een informatiebijeenkomst van de

verbreden van de Concourslaan etc. Door de

evenementencommissie van de gemeente en daar werd

Evenementenlocatie Stadspark Drafbaan op te splitsten in

gezegd dat er voor het hele Stadspark, inclusief de drafbaan,

twee aparte evenemententerreinen Drafbaan en Stadspark

een maximum van twaalf geluidsdagen zou gelden, nu dus

met elk 12 geluidsdagen is het aantal geluidsdagen in het

een verdubbeling.’

gehele Stadspark verdubbeld van 12 naar 24 dagen per jaar.
IVN wijst erop dat Het Stadspark een groene bestemming

ACTIEGROEP STADSPARK NATUURLIJK!

heeft en dat het houden van evenementen daar niet bij past.

Inmiddels is actiegroep Stadspark Natuurlijk! opgericht.

Meer weten? Meedoen? Neem contact op met buurtgenoot

Stadspark Natuurlijk! wil inspraak krijgen in de voornemens

Ankie Schmidt (IVN). Mail: 44a.schmidt@telfort.nl

van de gemeente. Drie zaken zijn daarin essentieel:
1) Dat de omwonenden en bezoekers van het Stadspark
serieuze inspraak krijgen bij deze plannen;
20
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Column Marc Wiers
Hoest

Verrassende ontdekkingstocht
over het Suikerunieterrein
Door Petra Vos

Schoonpa Giovanni heeft al twee dagen een droge hoest.

En dat we hier zelfs een paar maanden bijna normaal

Zondagochtend, 13 september om 10.00 uur. Het zonnetje schijnt en het belooft een mooie dag te worden. Ik sta aan

Schoonmoeder Alma staat zichtbaar bezorgd achter hem

leefden, met wijntjes bij de vijver en buren over de vloer.

het einde van de van Heemskerckstraat te wachten op de andere leden van de wandelgroep Zeebenen, Ria, Esther,

voor het Skypescherm. Roberto kijkt mij even veelbeteke-

Op de achtergrond scharrelt Roberto’s moeder inmiddels

Freka, Linda en Monique. Zodra we compleet zijn, fietsen we naar de fietsbrug over het Hoendiep, die toegang geeft

nend aan en knipoogt, bijna onzichtbaar.

zoals gebruikelijk weer wat in haar keuken. Voorzichtig

tot het Suikerunieterrein.

vraagt Roberto zijn vader naar de ware aard van die hoest.
Giovanni heeft namelijk vaker last van een droge hoest.

Giovanni schokschoudert wat, en kijkt afwezig langs het

Ik ben benieuwd. Heeft een van deze vrouwen, die allemaal

Suikerterrein is niet alle dagen open. Maar vanwege connecties

Die hoest begint altijd als een kuchje. Als psychosoma-

scherm via het keukenraam naar buiten. Alsof hij met zijn

hemelsbreed een paar honderd meter van dit gebied af wonen,

mochten we voor openingstijd wat komen drinken.

tisch rood licht dat eerst voorzichtig gaat knipperen als het

ogen het huis uitvlucht. Het is een paar seconden stil.

dit rondje om de vloeivelden wel eens gedaan? De dames

hem teveel wordt. Als Alma teveel aan zijn kop zeurt. Als

‘Quaranta giorni’ fluistert hij bijna onverstaanbaar. Veertig

rijden, verwonderd om zich heen kijkend, achter me aan. ’Petra

MODERNE HIPPIES

hij naar de kapper moet. Als hij het verkeerde overhemd

dagen. En wijst wat vaag met zijn wijsvinger naar iets ach-

wat is dit? Waar zijn we?’ verbazing en verwondering alom. Ik

Dit Suikerterrein aan de Suikerweg heeft enorm veel te

aantrekt. Als hij steeds naar de winkel wordt terugge-

ter hem. ‘Come?’ vraagt Roberto. Waarop Giovanni naar

kan nu hier gedetailleerd de hele wandeling gaan beschrijven…

bieden. De sfeer doet er denken aan moderne flowerpower-

stuurd omdat hij de verkeerde mortadella, te vette zucchini

het scherm buigt en met priemende ogen die twee woor-

Echter ik wil geen spoiler zijn. Ik licht een tipje van de sluier op

hippies. Tegelijk veel aandacht voor groen, duurzaam en de

rimpieni of te droge foccaccia de vijf trappen van het

den de microfoon in sist. ‘Veer-tig dagen! Ik zit al veertig

en voor de rest gewoon fijn zelf gaan ontdekken.

ecologische voetstap. Ik vind het een geweldig fenomeen dit

palazzo heeft omhoog gesjokt. Dan begint hij uiteindelijk

dagen met haar in huis! Hoe lang nog? Ik wil biljarten, mijn

droog te hoesten. En als Alma dan niet ophoudt, komt

koffie met vrienden, mijn rondje door de wijk, even naar de

uiteindelijk een ontploffing. Wild gebarend in de badkamer.

kerk!’

Suikerterrein en velen met mij! Tijdens en na de wandeling

DUITSE STADSBUS

initiatief om dit voor te stellen!
Reactie van een enthousiasteling: ’Een hoop oooh’s en aaah’s

Schreeuwend achter het stuur. Dreigend hangend over de
eettafel. ‘Basta!!’ bij de pasta.

veel waarderende woorden voor de vloeivelden en mijn

We knikken begripvol. Wij kunnen in Nederland nog naar

vanochtend tijdens onze wandeling over de vloeivelden van

de markt, het park in als we afstand houden, op de stoep

het suikerterrein. Wat een prachtig natuurgebied op een

Die ergernissen heeft ‘ie sinds het begin van dit corona-

met buren een praatje maken. In Italië zijn de maatrege-

steenworp afstand van onze buurt! Het leek af en toe wel

jaar overigens bijna niet meer. Ze lopen een keer per week

len rigoureuzer. ‘Guiseppe van hier beneden gaat voor

Frankrijk, zo mooi. En ook veel bijzondere kunstprojecten,

tandenknarsend met mondmaskers zo snel mogelijk door

elke boodschap apart naar buiten. Toen een carabiniere

alternatieve bedrijvigheid en innovatieve experimenten

de supermarkt. De kapper is bijna altijd te vol, of gesloten.

hem gisteren aanhield had hij één blikje tonijn bij zich. Die

tegengekomen. Dank Petra voor dit wandelavontuur bij ons

En weinigen letten nog op overhemden in Italië. Ik kijk

agent was toevallig de zoon van een oud-collega van hem,

om de hoek! Ik kijk uit naar de volgende wandeling.’ Dat is

Roberto bezorgd aan. Maar die lijkt niet echt onder de

anders had hij honderden euro’s kunnen betalen. Iedereen

toch enig om te lezen als voortrekker van deze wandeling!

indruk. Mijn schoonmoeder wijst naar haar man. ‘Hij is al

op straat is verdacht. Ze gaan straks mondkapjes ver-

twee dagen niet goed. Niet vooruit te branden. Hij is moe,

plichten en niemand weet of die dingen helpen.’ Opnieuw

Het is een grote ontdekkingstocht met steeds nieuwe

let niet op, is langzaam, hij eet en slaapt alleen.’ Wij knik-

staart Giovanni via het keukenraam naar buiten. ‘Al mijn

verrassingen. Je komt bij de vloeivelden door langs de

HORECA

ken. ‘Ik temperatuur hem elke drie uur maar gelukkig heeft

vrienden zitten de hele dag thuis...’

Wolkenfabriek te fietsen/lopen en dan zover mogelijk door lopen

Je kunt deze wandeling zelf op elk moment maken. Wil je

of fietsen totdat je bij een T-splitsing komt. Je kan hier rechts of

na afloop iets drinken of eten, dan kan dat op drie locaties:

hij nog geen koorts. Als het mis is, wat moeten we dan
doen? Pas als je niet meer ademt komt de ambulance. De

Op de achtergrond zien we Alma de tafel dekken. ‘Gian,

links gaan. Dit maakt niks uit want je loopt een vierkant.

Wolkenfabriek: zondag vanaf 15.00 uur open. Iedere

vader van Milena is ook zo begonnen, en ligt inmiddels bij

haal jij even een fles Dolcetto en wat kappertjes uit de kel-

Vlak bij de vloeivelden zit ook een opleiding van het Terra

zondag het inschuifrestaurant. Hiervoor kan je je

te komen van een week kunstmatige coma...’ Alma zucht.

der? En dan niet die grote, die zijn te zuur. En een Dolcetto

College: De Pioneer genaamd. Hier worden studenten opgeleid

opgeven via de site Wolkenfabriek.nl. Sinds kort heeft

Schudt haar hoofd.

uit 2018, die van vorig jaar moet nog rijpen.’ Met hangende

in de alternatieve, duurzame, groene, biologische, ecologische

de Wolkenfabriek ook een dakterras met horeca. Dit is

schouders staat mijn schoonpa op en sloft droog kuchend

landbouw. Oude Duitse stadsbussen zijn met de wielen

uitsluitend s’ avonds open in het weekend.

We babbelen wat over de situatie bij ons in de Zeehel-

de kamer uit. ‘Doe je jas aan!’ roept Alma hem na. Maar hij

ingegraven in de grond en dienen als permanent buitenleslokaal!

Stadslab: vrijdag, zaterdag en zondag open, voor

denbuurt. Over de betrekkelijke rust. Dat het hier meevalt.

is de deur al uit.

Het rondje, strak om de vloeivelden, is ca. 3,5 km. Met uitstapjes

openingstijden check de website. Op zondag meestal

en zijweggetjes kun je het uitbreiden tot een veel langere

vanaf 11.30 uur.

wandeling. Wij waren ca.1,5 uur later weer terug en hebben

EM2: op zondag open vanaf 16.00 uur. Heeft ook een

nog wat gedronken in de Wolkenfabriek. De horeca op het

buitenterras.
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Bedrijf in beeld
ze gemaakt in opdracht van de Gemeente Groningen en
de winkeliersvereniging Westerhaven. Grote projecten in de
buitenruimte die ze verantwoord, veilig en hufterproef maakt,
hebben haar voorkeur! Groen, duurzaam en leefbaarheid zijn
thema’s die Hèlen meeneemt in haar werk. Ook verkoeling,
waterafvoer en klimaatverandering zijn zaken waar ze, met het
oog op wat ze maakt, over nadenkt. Een toekomstgerichte
kunstenaar, in die omschrijving kan ze zich vinden.

HÈLEN, WIL JE NOG WAT KWIJT AAN DE AHOY?

“Ik woon met veel plezier al jaren in de Zeeheldenbuurt. Op een
gegeven moment komt er een oudere heer bij mij aan de deur,
die mij een enorm compliment geeft: Meek maakt de stad mooi.
Dat is fijn om te horen.” Hèlen is blij als mensen haar werk
waarderen! Ze is altijd bereid haar atelier te laten zien. Hèlen
doet geregeld mee aan atelierroutes en exposities. Zo spontaan
pratend besluit Hèlen haar atelier aan de Van Speykstraat 6
open te stellen voor buurtbewoners op zaterdag 7 november
Open atelier: zaterdag 7 november 15.00 – 17.00 uur

ATELIER MEEK IN DE VAN SPEYKSTRAAT

Een toekomstgerichte kunstenaar

as. tussen 15.00 en 17.00 uur. Een leuk uitje waar je niet ver voor
hoeft te lopen! Haar mailadres is helen@ateliermeek.nl.

Door Petra Vos
Hèlen Meek heeft een zangerige tongval, ze komt van oorsprong uit Limburg. Ze is aanvankelijk niet opgeleid
voor wat ze nu in haar atelier tevens werkplaats doet. Het is HEAO Commerciële Economie waarin ze is
afgestudeerd. Jarenlang is ze communicatieadviseur geweest aan de Stendenhogeschool. Hèlen weet dat ze
aanleg heeft voor creatief bezig zijn. Ze wilde graag meubelmaker worden. Haar ouders zagen een artistieke
opleiding destijds niet zitten. Op een gegeven moment is Hèlen klaar met haar kantoorbaan en gaat haar vroegere
wens alsnog in vervulling. Ze volgt in 2000 een cursus houtbewerking in de stadswerkplaats en leert met
houtbewerkingsmachines werken. Daarna start ze als ZZP-er.
Haar opdrachtgevers zijn bedrijven en particulieren. Ze maakt

omzwervingen heeft ze nu haar werkplaats/atelier onder haar

o.a. kasten en tafels. Haar specialiteit is vormgeving. Ze werkt

sfeervolle, ruime bovenwoning. In 1998 kochten ze al het

samen met architecten om tot optimale ontwerpen, producten

benedenhuis van de groenteboer, die failliet ging. Hèlen en

en objecten te komen.

haar man Paul, die kunstenaar is, hadden het geluk dat ze
in 2002 de bovenwoning erbij konden kopen. Daarna is het

HÈLEN, WAT TYPEERT JOU ALS VORMGEVER EN
SCHEPPEND KUNSTENAAR?

benedenhuis werkplaats geworden en betrokken ze zelf de

combinatie met de juiste hoeveelheid eigenwijsheid”. Hèlen

Hèlen werkt in opdracht. De laatste tijd merkt ze dat de

kijkt hier wat ondeugend bij. Het is mij duidelijk dat we met

opdrachten in massief hout teruglopen, hout is duur. Waar

een sterke persoonlijkheid met veel passie te maken hebben.

kan je Hèlen haar werk terugvinden. Ze heeft veel opdrachten

Eerder heeft Hèlen op grote werkplaatsen gewerkt. Na wat

in de openbare ruimte. De banken op de Westerhaven heeft

bovenwoning.

“Ik houd enorm van mijn vak, ik heb doorzettingsvermogen in
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Studenten

Skjinhoes houdt
studentenpanden veilig

EN DE TUIN?

Niet alleen binnenshuis, ook buitenshuis is het niet altijd
even netjes en opgeruimd bij studentenpaden. Doet
Skjinhoes daar ook wat aan? Eildert: “Momenteel hebben we
nog geen opdrachtgevers die dat aan ons gevraagd hebben,
maar in principe kan dat ook. De voortuin netjes houden of

Door Kees Frenay

fietswrakken afvoeren, geen probleem. In zo’n geval maken
we graag afspraken op maat.”
Meer weten? www.skjinhoes.nl
Foto’s: Emmaly Willemsen

Op kamers in de Zeeheldenbuurt.
Samen houden we het gezellig!
Aan het begin van het nieuwe studiejaar zien we de busjes en aanhangers weer verschijnen in onze buurt. Studeren in
Groningen! Dat is leuk. En op kamers in de Zeeheldenbuurt! Dat maakt het nog leuker. Want de Zeeheldenbuurt is een
gezellige buurt, vlakbij het centrum, en met uitstekende pizzeria’s en snackbars. Welkom dus in onze buurt.
In de Zeeheldenbuurt wonen relatief veel studenten. Zo’n

zit te praten, kunnen ze dat aan de overkant heel goed horen!

70% van de buurtbewoners is tussen de 18 en 25 jaar.

En uiteraard: liever geen muziek, ook niet zachtjes.

Enkele maanden geleden vestigde zich een nieuw bedrijf op de hoek van de Paterswoldseweg en de Van Speyck-

Over het algemeen gaat het samenleven van stadjers en

straat: Skjinhoes, staat er met grote letters op de etalage. Klinkt Fries, maar tegelijk een beetje Gronings. ‘Opruimen

studenten in de Zeeheldenbuurt heel prima. En dat lukt nog

en schoonmaak van jongerenhuisvesting’ staat er in kleinere letters onder. ‘Nou moet je ophouden’, mompelt een

beter als we allemaal een beetje rekening met elkaar houden

oudere buurtbewoner in het voorbijgaan. ‘Hoeven ze dat tegenwoordig ook al niet meer zelf te doen?’ Reden genoeg

en de buren niet vergeten. Hoe doe je dat? Zo bijvoorbeeld:

EEN FEESTJE GEVEN?

Af en toe een feestje geven. Prima. Daar hebben je buren
meestal geen problemen mee. Maar wat wel erg vervelend
kan zijn, is als zo’n feestje totaal onverwacht komt! Dus:

dus om de mensen achter dit nieuwe bedrijf eens aan het woord te laten.

EVEN VOORSTELLEN

licht altijd een paar dagen van te voren je buren in en maak

Als je nieuw komt wonen in de buurt is het heel aardig als

afspraken over hoelang het gaat duren.

De dienstverlening van Skjinhoes bestaat eruit dat ze één

je je even voorstelt aan je buren. Het is altijd plezierig om te

[Informatie afkomstig van www.zeeheldenbuurt.nl]

sigarenzaak – kantoor houdt. Als makelaar beheert Van

keer per maand het studentenhuis bezoeken, inspecteren en

weten wie je buren zijn en hoe ze heten. Dat communiceert

Wieren diverse studentenpanden in Groningen. “Iedereen

alle rommel afvoeren. “Daarvoor is de elektrische bakfiets.”

een stuk prettiger als je elkaar eens nodig hebt.

heeft wel een beeld van hoe studentenhuizen er vanbinnen

Na het opruimen maken de medewerkers van Skjinhoes de

uitzien,” begint Eildert. “Nou dat beeld klopt wel. Het is er

vluchtroutes schoon. Vooraf en na afloop maken ze foto’s die

vaak een zooitje. In de hal, op de trap en op het balkon

de opdrachtgever (eigenaar) vervolgens op de website kan

staat het vaak vol lege flessen, oud papier, kratjes en andere

zien, zodat deze weet wat er is gebeurd. Studentenhuizen die

gedoe met de buren. Wees je ervan bewust dat de

rommel. Meestal staan ze er niet bij stil wat er in zo’n situatie

op deze manier door Skjinhoes op orde worden gehouden,

portiekwoningen in de Zeeheldenbuurt nogal gehorig zijn en

kan gebeuren bij calamiteiten, zoals brand. Overbodige

krijgen een Skjinhoes-certificaat, inclusief een handig

dat de benedenburen al snel ongevraagd meegenieten van

spullen vormen niet alleen gevaarlijke obstakels in de vaak

opbergvakje voor de huisvuilpas!

jouw muziek. Vraag je buren eens of ze last van je hebben,

Skjinhoes is een initiatief van Eildert van Wieren, de makelaar
die aan de overkant van de straat – in de voormalige

CERTIFICAAT

VOORKOM GELUIDSOVERLAST

Geluidsoverlast is de meest voorkomende oorzaak van

en maak eventueel afspraken over wanneer je even los kan

smalle gangen van de bovenhuizen, maar ze versnellen ook
nog eens de brand. En als het balkon vol staat, dan is het

Skjinhoes werkt alleen met ecologische schoonmaakmiddelen.

en wanneer het stil moet zijn.

geen veilige vluchtweg. Het gaat dus primair om de veiligheid.

Oud papier gaat naar de papiercontainers, glas in de glasbak

‘s Zomers is het heel plezierig toeven op de balkons en

Huurders of verhuurders die geen onnodig extra risico willen

en bruikbare spullen naar de kringloopwinkel.

dakterrassen. Bedenk daarbij dat de gesloten bouwblokken

lopen kunnen bij ons terecht.”
26

ook prima klankkasten zijn! Ook als je gewoon met je vrienden
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Buurt en cultuur

Modderige kunst op het
Suikerunieterrein

Mien toentje
Voortuintjes in de Zeeheldenbuurt. Elkenain zien aigen toentje.
Foto’s: Emmaly Willemsen

Door Petra Vos
Tijdens onze wandeling met onze buurt-wandelclub de
Zeebenen op 13 september jl. kwamen we toevallig langs
het project van een kunstenaar Willem Warrink genaamd.
Zijn opdrachtgever is MIR. Hij is ingehuurd door hen en zal
hier een aantal weken actief zijn als kunstenaar. Willem heeft
een ruimteschipachtige witte tent tot zijn beschikking waarin
hij zijn kunstproject gaat presenteren. Op vrijdag de 18e en
zondag de 20e gaat hij zijn kunst(je) vertonen. Ik besluit de
20e september dit met eigen ogen te gaan aanschouwen.

Het is wel een heel bijzonder project. Zelf heb ik nog nooit
iets van deze signatuur gezien of meegemaakt, kun je beter
zeggen. De toeschouwers, beter gezegd, de deelnemers
krijgen een witte overall aan en een veiligheidsbril op. We
nemen allen plaats in de tent waar wij in een kring dicht bij
de wand van de tent gaan staan. Nu wordt het spannend.
Willem hijst met een soort kleine hijskraan een zwaar
gewicht omhoog naar de nok van de tent. Vervolgens laat
hij dit vallen van behoorlijke hoogte en het gewicht valt
hard op een gladgestreken kleivloer. Het maken van deze
vloer is veel werk. De hele kleibodem is diep omgewoeld
en geëgaliseerd. Wij staan gespannen af te wachten wat
het gewicht voor modderspetters en kleiverplaatsing gaat
geven. We zijn met circa 16 mensen. Er worden twee
mensen geraakt met kleiachtige modder. Ik ben een van de
twee “gelukkigen”. Mijn witte overall en mijn bril zitten vol
spetters. Van het gat in de kleilaag, oftewel het product van
de verplaatsing, wordt later een gipsen afdruk gemaakt.
Dit is het uiteindelijke tastbare en blijvende kunstobject.
Daarna word ik nog geïnterviewd door OOG TV en maak die
maandag daarna mijn televisiedebuut! Kortom een bijzonder
project op het heel bijzondere Suikerunieterrein!
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Bewonersenquête ZEEkracht

Colofon

Deze enquête is online in te vullen via www.zeeheldenbuurt.nl/enquete. Vul je de enquête liever op papier in? Dat kan op deze pagina.
Knip de ingevulde enquête uit deze Ahoy en gooi hem door de brievenbus op Van Heemskerckstraat 16.
Vraag 1. Voor mij betekent duurzaamheid vooral: (Kruis maximaal 5 opties aan)
❒ Subsidies
❒ Meer groen
❒ Groene stroom
❒ Elektrische auto
❒ Minder tegels
❒ Woningisolatie
❒ Deelauto
❒ Gezamenlijke moestuin/pluktuin
❒ Zonnepanelen
❒ Minder auto’s
❒ Minder vlees eten
❒ Warmtepomp
❒ Minder vliegen
❒ Hergebruik
❒ Afvalscheiding
❒ Vaker lopen/fietsen
❒ Anders, namelijk
❒ Groen dak
Spouwmuurisolatie
Vloerisolatie
Dakisolatie
Een warmtepomp
Een groen dak
Zonnepanelen

❒
❒
❒
❒
❒

Dubbelglas
Een slimme thermostaat
Goed sluitende buitendeuren
Het afnemen van groene/lokale energie
Anders, namelijk

ZeeKRACHT/
Duurzaamheid

Jeanine Meiners, voorzitter

Peter Oterdoom

VOORZITTER@ZEEHELDENBUURT.NL

Renate Vergeer, e.a.

Diteke Pijlman, secretaris

ZEEKRACHT@ZEEHELDENBUURT.NL

(06) 24 52 39 20

Vraag 2. Doet u zelf al iets aan duurzame maatregelen in huis?
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Bewonersorganisatie
Zeeheldenbuurt

❒ Nee, ik heb (nog) geen duurzame maatregelen getroffen

Peizerweg 51
INFO@ZEEHELDENBUURT.NL

Erik Bruining, penningmeester
PENNINGMEESTER@ZEEHELDENBUURT.NL

Klaas Schepers, lid
Marc Wiers, lid

Vraag 3. Ik heb interesse in de volgende acties gericht op verduurzaming op wijkniveau:
Zeer zeker

Beetje

Auto delen
Een zonnepanelencollectief
Collectieve inkoop en aanleg van spouwmuurisolatie
Collectieve inkoop en installatie van dubbele beglazing

Geen

Evenementen

welkom.

Monique Overmeer

Facebook/ Nextdoor

EVENEMENTEN@ZEEHELDENBUURT.NL

Natuurspeelplaats voor kinderen

Beheer

Anders, namelijk:

❒
❒
❒
❒

Het beperken van klimaatverandering
Een mooie wereld achterlaten voor de volgende generatie
Leefbaarheid in de buurt vergroten
Het moet van de overheid

Vraag 5. Mijn grootste wens voor de buurt is:

❒
❒
❒
❒

Het levert geld op
Er zijn subsidies voor
Mijn buren doen het ook
Anders, namelijk

Vraag 6. Huishoud- en gezinssamenstelling (Geef aan welke situatie op jou van toepassing is)
❒ Alleenstaand
❒ Alleenstaand met kinderen
❒ Anders, namelijk
❒ Samenwonend zonder kinderen
❒ Wonend in een studentenhuis
❒ Samenwonend met kinderen
❒ Wil ik niet zeggen
Vraag 7. Werk (Geef aan welke situatie op jou van toepassing is)
❒ Geen baan, werkzoekend
❒ Studerend
❒ Geen baan, niet werkzoekend
❒ Parttime baan
❒ Gepensioneerd
❒ Voltijd baan

❒ Arbeidsongeschikt, kan niet werken
❒ Wil ik niet zeggen
❒ Anders, namelijk

Vraag 8. Waar woon je?
Deze vragenlijst is volledig anoniem, maar misschien wil je wel aangeven in welke
straat je woont? Dat helpt ons om een nog beter plan voor de buurt te maken!

❒ Ja, mijn straat is:
❒ Wil ik niet zeggen

Vraag 9. Actievelingen gezocht!
Als je na het invullen van deze enquête denkt: “Ja, ik wil ook actief worden voor
de verduurzaming van de buurt!”, laat dan hier je naam en emailadres achter
(en het onderwerp dat je interesseert), dan nemen wij contact met je op.
Vraag 10. Andere ideeën: zijn er nog andere dingen die je graag kwijt wilt?
❒ Ja, namelijk:
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Naam
E-mailadres
Ik wil me inzetten voor:

Esther Walstra

E-mail Nieuwsbrief

Ronald Bats (RB)
Kees Frenay (KF)
Esther Walstra (EW)
Marc Wiers (MW)
Petra Vos (PV)
Bijdragen van Klarissa Nienhuys en
Peter Oterdoom
AHOY@ZEEHELDENBUURT.NL

Opmaak
de Typesetter, Groningen

Druk
Marnedrukkers, Leens

Foto’s
Frans Kok
Esther Walstra
Emmaly Willemsen
Petra Vos
en anderen

WWW.ZEEHELDENBUURT.NL

Advertenties

BEHEER@ZEEHELDENBUURT.NL

Overige nuttige
telefoonnummers
en e-mailadressen

Groen/Kindervreugd

Gemeente Groningen: 14 050

Diteke Pijlman

Klarissa Nienhuys

Meldpunt Overlast en Zorg:

INFO@ZEEHELDENBUURT.NL

INFO@ZEEHELDENBUURT.NL

050 - 587 58 85

Ronald Bats

Vraag 4. Mijn drijfveren voor duurzaamheid zijn de volgende:

aan de Witte de Withstraat. Iedereen is

ESTHERWALSTRA@GMAIL.COM

Chantal Feenstra

Organiseren van (groene) activiteiten voor kinderen

Koffieochtenden
achterzaaltje van de Oud-Katholieke kerk

Alina Dijkshoorn

Gesprek met de wijkenergiecoach

VOORZITTER@ZEEHELDENBUURT.NL

WERKGROEPEN

Rob Vellekoop

Openbare moes- of pluktuin

Jeanine Meiners

Elke vrijdag vanaf 9.00 uur in het

Sarah Willemsen

Collectieve aanleg van vegetatiedaken

Leefbaarheid

De redactie

Marian Sterenberg

Politie (geen spoed): 0900 - 8844
Buurtagent:

Huib Vertin
AHOY@ZEEHELDENBUURT.NL

Verspreiding

Oplage
1500 exemplaren

BERT.HOLTHOF@POLITIE.NL

Bezoek ook onze nieuwe website
en onze Facebookpagina.
Dan weet je wat er speelt in de Zeeheldenbuurt.
www.zeeheldenbuurt.nl
www.facebook.com/zeeheldenbuurt
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Fitness
Personal Training
Voedingsadvies
Bodypump
Body Balance
Body Step
RPM / Spinning
Attack
Grit

Sh’Bam
Hardlooptraining
Fit 55+
Body Shape
Aerobic/Dance Hilo
Body Combat
Step
Kombi
BBB

info@sportief90.nl l www.sportief90.nl l sportief90
Eendrachtskade NZ 3 l 9718 BA Groningen l 050-3185639

• Fysiotherapie
• Sportblessures
• Rug- en nekklachten
• Oefentherapie bij o.a.
COPD, hartaandoeningen
en systeemziekten

• 2x per week inloopspreekuur
• Geen wachtlijsten,
snel een afspraak
• Ook ’s avonds geopend

info@fysiotherapiesportief90.nl l www.fysiotherapiesportief90.nl
fysiotherapiesportief90
Eendrachtskade NZ 3 l 9718 BA Groningen l 050-3070077

