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In dit nummer

Als de dagen lengen...
Half december zijn we alweer, nog twee weken en dan is de 
kortste dag alweer voorbij. Als de dagen lengen, worden de 
vorsten strenger, luidt een oude volkswijsheid. Wie weet komt 
het er dit jaar weer van en kunnen we in de Zeeheldenbuurt 
weer gezellig het ijs op! Net als vroeger, zoals u op het omslag 
ziet. (Met dank aan de Groninger Archieven). Nu ja, of het nu 
sneeuwt, vriest, regent, mist of waait, op oudejaarsavond bent 
u allemaal weer welkom op het eendenplateau aan de Van 
Brakelvijver voor een verse oliebol, om samen te genieten van 
een spetterend buurtvuurwerk en om met uw buren te proosten 

op een gelukkig nieuwjaar in de mooiste en gezelligste buurt 
van Groningen. Een buurt waar iedereen zich thuisvoelt, op de 
koffieochtend, in de Suikervilla, in de nieuwe wijksuper, tussen de 
bloemetjes in Kindervreugd of in de opgeknapte Zwarte doos. 
Ga er even lekker voor zitten, lees deze elfde AHOY en u bent 
weer helemaal op de hoogte!

De redactie
AHOY@ZEEHELDENBUURT.NL
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Actueel in de buurt

Vuren met de buren – 
dinsdag 31 december
Ook dit jaar knallen we samen het jaar uit op het plateau bij 
de eendenvijver. Vanaf 23.30 is iedereen van harte welkom 
in de gezellige Zeeheldentent. Wij zorgen voor de bubbels 
en de gezelligheid. Neem zelf je vuurwerk, drankjes en 
oliebollen mee. 

OLIEBOLLENBOKAAL.
Wie neemt het stokje van oliebollenbakker 
pastoor Victor dit jaar over? Degene die de 
lekkerste oliebollen meeneemt wint de eerste 
‘oliebollenbokaal’. Dat wordt smullen! 

Buurtbakken en Big Bags
Er zijn in overleg met de gemeente drie rode buurtbakken 
aan de Peizerweg verwijderd en vervangen door twee stuks 
big bag afvalbakken. De reden was dat de bakken diverse 
keren per week door de buurtbewoners geleegd moest wor-
den en ook werd de rode buurtbak gebruikt voor huishoude-
lijk afval. In overleg is besloten om de bakken te vervangen. 
De big bag bakken worden geleegd door de medewerker 
van de Wijkpost. (RB)

DECEMBER
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31Bomen met de buren –  
zaterdag 14 december 
Her en der verschijnen de kerstbomen al in de huizen. De buurt 
maakt zich klaar voor de feestdagen. Ook dit jaar willen we 
de gezamenlijke kerstboom op het plateau bij de eendenvijver 
feestelijk inwijden. Op 14 december om 16.00 uur bent u van 
harte welkom om de boom te versieren. Wanneer u nog kerst-
ballen of overige boomversiering heeft, neem deze dan mee. 
Samen maken we er een prachtige Zeeheldenboom van. 
Wij zorgen voor een (warm) hapje en drankje!

BRON FOTO’S OMSLAG
Van boven naar beneden:
Foto Fotobedrijf Piet Boonstra, Groninger Archieven
Foto Fotobedrijf Piet Boonstra, Groninger Archieven
Foto Nieuwsblad van het Noorden, Groninger Archieven
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‘We hebben het altijd over van alles. Het leven. De wijk. De 
stad. En het is gewoon heel leuk. Je leert de buurt en je 
buren beter kennen en weet wat er speelt,’ vertelt Marita 
met een brede glimlach op haar gezicht. Het groepje 
koffiedrinkers wisselt soms, maar kent een vaste kern. ‘Onze 
club is heel open. Je kunt gewoon binnenlopen en bent 
direct onderdeel van de groep. Natuurlijk zijn er vaste gasten 
maar dat merk je als nieuwkomer bijna niet.’

INITIATIEVEN
Het koffie-uurtje is ooit opgezet door de vorige pastoor van 
het kerkje in onze wijk, Victor Scheijde, en WIJ-Groningen. 
‘Ik had eigenlijk voor iets kleins wat hulp van Humanitas 
nodig. Via hen ontdekte ik dat koffie-uurtje. Toen heb ik 
mezelf maar aangeboden als vrijwilliger,’ legt Joke uit, ‘En 
daar ben ik nu heel blij mee.’ Victor is inmiddels vertrokken 
en van WIJ-Groningen is er ook niet altijd iemand bij, maar 
eigenlijk is dat een compliment, want de vrijwilligers houden 
die vrijdagochtend met veel plezier in stand met elkaar. 
‘Er wordt veel gelachen onderling. Het is soms heel melig. 
Maar ook als er iets is, kun je dat gewoon delen. We horen 
elke week prachtige verhalen. Frans van de Peizerweg 
weet bijvoorbeeld bijna alles van onze wijk en Groningen. 

Actueel in de buurt

We doen soms ook mee aan dingen als ‘Spoor van licht’, 
waarbij we met wat wijkgenoten waxinelichtjes aansteken in 
de Martinikerk. En Connie van het Van Brakelplein is bezig 
met een kerstuitvoering voor in het kerkje van Noorddijk. 
Wij hebben een repetitie in ons eigen kerkje kunnen zien, 
heel leuk!’ Waarbij de vrijwilligers willen benadrukken dat 
het koffie-uurtje geen kerkelijke maar gewoon een sociale 
activiteit is. Voor gelovigen en ongelovigen.

MANNEN GEZOCHT
Marita heeft nog één oproep. ‘We missen wel wat mannen. 
Er zijn er een paar maar dat mag wel wat meer. Want Victor 
(de pastoor, red.) is dus al weg en ook een andere bezoeker 
die regelmatig kwam zien we de laatste tijd niet meer.’ Toch 
blijven de dames lachen. ‘Ja, want voor de gezelligheid 
maakt dat tot nu toe niet heel veel uit,’ besluit Joke en 
schenkt nog een koffie in.

Wat? Koffie-uurtje voor de hele wijk 
Wanneer? Elke vrijdagochtend vanaf 10 uur, tot een uur of 12
Waar? Het zaaltje achterin de Oud-Katholieke Kerk, Witte de 
Withstraat 2
Meer info? Mail naar info@zeeheldenbuurt.nl

Ons ‘dorpshuis’ is elke vrijdag geopend
door Marc Wiers

Al sinds een jaar of drie komt een wisselend clubje buurtgenoten bij elkaar voor een wekelijks koffie-uurtje in het 
mooie vergaderzaaltje van de Oud-Katholieke Kerk, aan de Witte de Withstraat. Elke vrijdagochtend zetten Joke 
Mathlener en Marita Zwijnenberg daar rond tien uur de koffie klaar.

Marita Zwijnenberg (l.) en Joke Mathlener
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nnesOcoiffures
Paterswoldseweg 16/1
9726 BC Groningen
050-3181852

Advertenties

Westerbadstraat 1 -  
hoek Paterswoldseweg

Café Bolhuis
Iedere dag geopend om -ten minste- 16.00 uur.

Alle belangrijke sportwedstrijden  
vertonen we op het grote scherm.

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

LIKE ONS OP FACEBOOK
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Monitor Veiligheidsbeleid
Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie 
en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied 
van veiligheid in de gemeente. Hieronder een samenvatting van 
de belangrijkste bevindingen in de periode mei-augustus 2019. 

WONINGINBRAKEN

Monitor Veiligheidsbeleid Groningen mei tot augustus 2019 
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Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek infor-

matie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze 

monitor bestaat uit drie onderdelen: 1; politiecijfers, 2; cijfers van het Meldpunt 

Overlast en Zorg en 3; de bevindingen van het veiligheidspanel. De verzamelde 

informatie in dit rapport gaat over de periode mei-augustus 2019. De cijfers zijn 

voor zover aanwezig inclusief Haren en Ten Boer. 

 

1. Politiecijfers
De cijfers van de politie zijn gebaseerd op incidenten en meldingen die bij de politie 

zijn geregistreerd. We vergelijken de cijfers van de tweede viermaandelijkse periode 

in 2019 met de voorgaande periodes vanaf 2016-2.  

 

 

De woningcriminaliteit 

vertoonde tot 2017 een dalende 

trend. In 2018 lag het aantal 

inbraken in woningen hoger dan 

in 2017. De eerste twee 

perioden in 2019 is die weer 

lager dan in 2018.  

 

 

 

De bedrijfscriminaliteit vertoont 

al jaren de tweede periode van 

het jaar een dalende trend. In de 

eerste 4-maandelijkse periode 

van 2019 was er nog een stijging. 

 

 

 

 

 

Bedrijfscriminaliteit bestond de laatste periode voor 73 procent uit winkeldiefstal en 

voor 27 procent uit diefstal of inbraak bij bedrijven en instellingen. Beide zijn ten 

opzichte van de eerste periode van 2019 gedaald. 

 

Diefstal uit/vanaf motor-

voertuigen is vanaf 2017 gedaald 

ten opzichte van de jaren ervoor, 

al twee jaar ligt het aantal ruim 

onder de 200 per 4 maanden. 

Deze vorm van criminaliteit toont 

over meerdere jaren een dalende 

trend.  

 

 

Het aantal geregistreerde 

diefstallen van  (brom)fietsen 

vertoont een licht dalende trend. 

De laatste 4 metingen is het aantal 

vrij stabiel rond de 800 per 4 

maanden.  

 

 

 

Het aantal incidenten gerelateerd 

aan drugshandel is na een daling in 

2017 in 2018 weer toegenomen tot 

boven het niveau van 2016. Deze 

toename is in 2019 weer 

omgebogen in een afname. Het 

aantal schommelt, maar met het 

relatief kleine aantal incidenten zie je 

een schommeling al snel.  
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De woningcriminaliteit vertoonde tot 2017 een dalende trend. In 
2018 lag het aantal inbraken in woningen hoger dan in 2017. De 
eerste twee perioden in 2019 is die weer lager dan in 2018. 

DIEFSTAL
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DrugshandelDiefstal uit/vanaf motor- voertuigen is vanaf 2017 gedaald 

ten opzichte van de jaren ervoor, al twee jaar ligt het aantal 
ruim onder de 200 per 4 maanden. Het aantal geregistreerde 
diefstallen van (brom)fietsen vertoont een licht dalende trend. 
De laatste 4 metingen is het aantal vrij stabiel rond de 800 per 
4 maanden. 

OVERLAST
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Het aantal geweldsdelicten lag de 

laatste tijd tussen de 500 à 600 per 

4 maanden. Na een daling tot be-

neden de 500 ligt het aantal de 

laatste periode weer iets boven de 

500 maar nog wel lager dan in de 

vorige zomerperioden. Deze delic-

ten bestaan voor 37 procent uit 

bedreiging en voor 52 procent uit 

mishandeling, de laatste periode 

zijn beiden toegenomen in aantal. De overige delicten zijn moord/ doodslag, 3 pro-

cent, geweld tegen personen, 4 procent, straatroof, 2 procent en bijna 3 procent 

overvallen 

 

Overlast is een categorie inciden-

ten die schommelde tussen 2.500 

en 3.000 per vier maanden maar in 

de periode 2019-2 is gestegen tot 

boven de 3000. Overlast is samen-

gesteld uit vier soorten; drank / 

drugs, verkeer, buren en overig. 

Ten opzichte van de laatste periode 

van 2019 is de categorie ’overig’ 

toegenomen. Deze algemene cate-

gorie bestaat onder meer uit overlast veroorzaakt door jeugd, door zwervers en 

verwarde personen. We zien een grote toename bij jeugd (580 incidenten, een stij-

ging van 34 procent) en nog meer bij verwarde personen (957 incidenten, 43 

procent stijging) ten opzichte van de periode 2019-1. Geluidsoverlast komt het 

meeste voor in de zomerperiode. Ook burengerucht is toegenomen in de periode 

2019-2. Verkeersoverlast is het laagste van de afgelopen drie jaar. 

 

 

 

2. Meldpunt Overlast en Zorg 
Bij het Meldpunt Overlast en Zorg maken burgers melding van overlast of zorgen 

die ze hebben, bijvoorbeeld over verwaarlozing of psychische problemen. Mensen 

vragen om advies, willen actie van instanties of alleen een klacht doorgeven. Eén 

melding kan staan voor meerdere incidenten en van één situatie komen soms 

meerdere meldingen binnen. Niet elke melding bij de politie wordt doorgegeven 

aan het Meldpunt en omgekeerd geeft het Meldpunt niet alle meldingen door aan 

de politie. Daarom kunnen de cijfers afwijken van de cijfers van de politie.  

We vergelijken de aantallen van de periode 2019-2 met 2018-2. In 2019-2 zijn er 

1.353 meldingen bij het Meldpunt binnengekomen, dit zijn 11 procent minder mel-

dingen dan in de periode 2018-2. In onderstaande grafiek vergelijken we het aantal 

meldingen bij het Meldpunt naar soort. De meest voorkomende soort overlast is 

burenoverlast. Daarnaast komen veel meldingen over de openbare ruimte binnen. 

Het aantal meldingen burenoverlast, horeca en geluidsoverlast is afgenomen. Toe-

name zien we bij overlast openbare ruimte.  

 
1) Onder geluidsoverlast verstaan we overlast die bijvoorbeeld door evenementen of bouwwerk-

zaamheden komt. Geluidsoverlast door buren is een vorm van burenoverlast 
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Het aantal overlastincidenten schommelde tussen 2.500 en 
3.000 per vier maanden maar in de periode 2019-2 is dit 
gestegen tot boven de 3000. Overlast is samengesteld uit 
vier soorten; drank / drugs, verkeer, buren en overig. Ten 
opzichte van de laatste periode van 2019 is de categorie 
’overig’ toegenomen. Deze algemene categorie bestaat onder 
meer uit overlast veroorzaakt door jeugd, door zwervers en 
verwarde personen. We zien een grote toename bij jeugd 
(580 incidenten, een stijging van 34 procent) en nog meer 
bij verwarde personen (957 incidenten, 43 procent stijging) 
ten opzichte van de periode 2019-1. Geluidsoverlast komt 
het meeste voor in de zomerperiode. Ook burengerucht is 
toegenomen in de periode 2019-2. Verkeersoverlast is het 
laagste van de afgelopen drie jaar.

OVERLASTMELDINGEN
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1) Onder geluidsoverlast verstaan we overlast die bijvoorbeeld door 

evenementen of bouwwerkzaamheden komt. Geluidsoverlast door 

buren is een vorm van burenoverlast

In 2019-2 zijn er 1.353 meldingen bij het Meldpunt Overlast en 
Zorg binnengekomen, dit zijn 11 procent minder meldingen dan 
in de periode 2018-2. De meest voorkomende soort overlast 

Buurt en gemeente
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is burenoverlast. Daarnaast komen veel meldingen over de 
openbare ruimte binnen. Het aantal meldingen burenoverlast, 
horeca en geluidsoverlast is afgenomen. Toename zien we bij 
overlast openbare ruimte.

GRAFIEK OVERLASTSCORE PER GEBIEDSDEEL. 
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De volgende grafiek toont de ontwikkeling van de meest voorkomende soorten 

meldingen. Burenoverlast en kamerverhuur-overlast zijn vanwege hun gelijkenis 

gecombineerd. Deze grafiek schetst het beeld dat er meer overlast wordt ervaren en 

gemeld in de zomerperiode dan in andere perioden. Dit is een patroon dat we ook 

bij de resultaten uit de panelenquête zien.  

 
 

We hebben het aantal meldingen tussen de verschillende gebiedsdelen van de ge-

meente vergeleken. Van 0,5% van de meldingen is geen locatie vastgelegd. De 

meeste meldingen zijn binnen gekomen vanuit gebiedsdeel Centrum, tussen de 

periode 2018-2 en 2029-2 is het aantal meldingen in het Centrum wel met 2,9 mel-

dingen per 1.000 inwoners gedaald. De minste meldingen zijn binnengekomen 

vanuit gebiedsdeel Haren. Ook vanuit deelgebeid Oost zijn weinig meldingen bin-

nen gekomen. Per 1.000 inwoners zijn de meeste meldingen binnengekomen vanuit 

het Centrum. Ook uit Ten Boer zijn in periode 2019-2 relatief veel meldingen binnen 

gekomen, deze meldingen hebben vooral betrekking op jeugd. 

 

3. Veiligheidspanel 
De hierna getoonde informatie is afkomstig uit een enquête onder het Veilig-

heidspanel Groningen. Van dit panel zijn bijna 3.800 mensen uit de gemeente 

Groningen lid. In totaal hebben 2.038 respondenten deelgenomen aan de meest 

recente enquête in september 2019. De resultaten zijn gewogen voor de gebiedsde-

len, zodat ze zo representatief mogelijk zijn voor alle delen van de gemeente.  

 

Veiligheid en overlast 
Elke vier maanden leggen we het panel een aantal stellingen voor over veiligheid in 

de gemeente Groningen. Uit deze stellingen stellen we drie indicatoren samen: 

dreiging, overlast en verloedering (vernielingen, graffiti, rommel en hondenpoep op 

straat). De grafiek geeft de ontwikkeling van de indicatoren door de tijd weer op 

een schaal van 0 (goed) tot 10 (slecht). 

 
Ontwikkeling van dreiging, verloedering en overlast 
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De overlast als totaal is de laatste periode gestegen. Overlast 
bestaat uit jongerenoverlast, overlast door omwonenden en 
geluidsoverlast, het meest wordt geluidsoverlast gemeld.
We zien wel verschillen per gebiedsdeel. In gebiedsdeel 
Centrum is de overlast voor de tweede maal gestegen. Ook 
in andere gebiedsdelen zien we een stijging. In gebiedsdelen 
Oost en West blijft de overlast constant. De overlast in de 
gebiedsdelen Centrum en Oude Wijken is al een aantal jaar 
het hoogste. 

PROBLEMEN AANPAKKEN
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Slachtofferschap panelleden 

Elke meting vragen wij de res-

pondenten van het panel of zij 

in de afgelopen 4 maanden 

slachtoffer zijn geworden van 

(poging tot) woninginbraak, 

bedreiging of mishandeling. 

Het betreft een klein aantal 

respondenten. In de periode 

2019-2 waren dit 122 respon-

denten.  

 

Problemen in de buurt 
We hebben de respondenten gevraagd wat zij als de grootste problemen in hun 

buurt beschouwen. De verkeerssituatie is sinds de meting 2015-3 het meeste aan-

gegeven als het grootste probleem. Het aantal respondenten dat niet vindt dat er 

geen belangrijk probleem is dat moet worden opgelost schommelt rond de 20 pro-

cent, in de periode 2019-2 is dit 18 procent, een afname sinds de vorige meting. Alle 

problemen scoren hoger dan in de periode 2019-1, met uitzondering van bevol-

kingssamenstelling. Deze is gedaald van 14 naar 11 procent. 

 

De tweede grafiek toont de onderwerpen die door gemiddeld meer dan 10 procent 

van de respondenten worden genoemd als belangrijk probleem dat moet worden 

aangepakt. We zien een stijging bij alle problemen. Vergeleken met 2018-2 scoren 

de problemen gelijk of lager. De respondenten hadden in een open vraag ook de 

mogelijkheid om andere problemen in hun buurt aan te kaarten, dit is door 220 

respondenten gedaan. Hierbij komt het meest voor dat er wat gedaan moet worden 

aan hondenpoep, fietsen en (zwerf)vuil op straat. 
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Het grootste problemen in hun buurt vinden de inwoners van 
Groningen sinds de meting 2015-3 de verkeerssituatie. Ook 
vinden veel mensen dat er wat gedaan moet worden aan 
hondenpoep, fietsen en (zwerf)vuil op straat. (RB)

Stadshelden en studenten Noor-
derpoort ruimen zwerfvuil op
Stadshelden is een jongerennetwerk dat zich inzet voor 
de bewoners in onze stad. Samen met studenten van het 
Noorderpoortcollege hebben deze helden onlangs zwerfvuil 
opgeruimd in de Zeeheldenbuurt. De Stadshelden hanteren 
zelf overigens de term: ‘trash-hunten’. De helden kregen de 
benodigde spullen van milieustewards Rakesh Soebedar, 
Robert Rozema en Jan van der Heide. De Stadshelden 
waren meer dan 500 Noorderpoortstudenten ook actief in de 
Oosterparkwijk, Paddepoel, Selwerd en de Korrewegwijk.

Groningers gemotiveerd om 
hun huisvuil te scheiden
De inwoners van de gemeente Groningen zijn zeer 
gemotiveerd om hun huishoudelijk afval nog beter te 
scheiden. Veel mensen zouden het waarderen als ze 
daarvoor bij het betalen van hun afvalstoffenheffing worden 
beloond. Dit blijkt uit de enquête over afvalbeleid die de 
gemeente kort geleden heeft gehouden. Aanleiding voor de 
enquête was de samenvoeging op 1 januari dit jaar van de 
gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De inzameling 
van afval en de manier waarop de afvalstoffenheffing wordt 
bepaald, verschilt nu nog. Het is de bedoeling dat er voor 
de huidige gemeente nieuw beleid komt. In de voormalige 
gemeenten Groningen en Ten Boer is er nu een vast 
afvaltarief; iedereen betaalt afgestemd op de grootte van 
het huishouden en/of grootte van de container(s). Een ruime 
meerderheid (84%) wil graag dat dit zo blijft. Wel staan veel 
deelnemers aan de enquête (62%) positief ten opzichte van 
het principe om inwoners financieel te belonen als die hun 
huisvuil scheiden. (RB)
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Buurt en gemeente

Hand op de knip 
Het stadsbestuur houdt de hand op de knip in 2020. Het 
huishoudboekje is rond, maar Stadjers gaan meer betalen, 
enkele bestuurlijke ambities worden in de ijskast gezet en het 
is maar de vraag of de miljoenenverbouw van het stadhuis 
doorgaat. Zo stijgt de onroerendezaakbelasting met 8 procent 
en is het de bedoeling dat binnen de ringweg rond Groningen 
overal betaald parkeren wordt ingevoerd. Daarnaast staan 
nog eens 2,5 miljoen aan bezuinigingen op de gemeentelijke 
organisatie op stapel, waarbij gedwongen ontslagen niet 
in het verschiet liggen. AL met al moet Groningen komend 
jaar 30 miljoen snoeien om uit de rode cijfers te blijven. De 
groene ambitie van de stad wordt wat afgezwakt. Zo wordt 
het plan om alle wijken om te schakelen naar duurzame 
energie vertraagd en het onderhoud van wegen, groen, 
gebouwen en begraafplaatsen gaat een tandje lager, dat 
gebeurt alleen nog daar waar dat het hardst nodig is. Eigenlijk 
gaat het ronduit beroerd met de gemeentelijke financiën. Dat 
is voor een belangrijk deel te wijten, stelt het stadsbestuur 
aan de rijkstaken die gemeenten hebben overgenomen van 
de rijksoverheid. In de afgelopen jaren zijn veel rijkstaken 
op het bordje van de gemeenten gekomen. Zo moeten 
de gemeenten de jeugdzorg regelen en de thuishulp en 
maatschappelijk werd. De rijksoverheid stelt daarvoor geld 
beschikbaar, maar volgens het stadsbestuur is die rijkssteun 
ontoereikend. De gemeente wil niet meer opdraaien voor 
verdere groei van de uitgaven op deze posten. (RB)

Meldingen in de openbare ruimte
In een jaar tijd zijn er bij de gemeente Groningen rond de 
25.000 meldingen binnengekomen van mensen die melden 
dat er iets niet in orde is. Dat is ruim één melding per tien 
inwoners. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente van 18 juli 
vorig jaar tot en met 29 juli dit jaar. Het merendeel - bijna 30 
procent - van deze meldingen gaat over afval, waaronder 
grofvuil dat gedumpt wordt op straat of plekken waar veel 
zwerfafval ligt. Op de tweede plek staan de wegen. Dat gaat 
om 13,9 procent van het totaal aantal meldingen. Daarbij 
moet je denken aan meldingen over kapotte verharding, 
onkruid, glas of blad op de wegen of zand dat op de weg 
ligt. De dag waarop de meeste meldingen zijn gedaan was 5 
juni van dit jaar: ruim 320 keer. Dat was de dag dat er stevig 
noodweer over de provincie trok. Veel meldingen gingen op 
die dag dan ook over kapotte bomen en gevaarlijke takken. 
(RB)

Weesfietsen
Wat ook opvalt zijn de meldingen over weesfietsen. 
Daar zijn er door de hele stad ruim 500 meldingen van 
binnengekomen, waarvan bijna 200 zich concentreren in de 
Zeeheldenbuurt. Volgens de gemeente heeft dat te maken 
met de vele studenten die er wonen. Een woordvoerder geeft 
aan dat het stadstoezicht actiever is dan in andere buurten 
om actie te ondernemen tegen de weesfietsen. In oktober zijn 
in de Zeeheldenbuurt weer 70 weesfietsen gelabeld. Na vier 
weken zijn daarvan ruim 50 fietsen verwijderd. (RB)

Muziekfestivals in Stad 
De gemeente Groningen is tevreden over het lage aantal 
klachten van geluidsoverlast dat wordt gedaan over 
evenementen. Alleen Paradigm is een flinke uitzondering. In 
de eerste helft van het jaar waren er twaalf evenementen. 
Daarover kwamen in totaal tachtig klachten binnen. Dat is 
iets meer dan vorig jaar. Tijdens Stadspark Live dit voorjaar, 
met Sting, waren er zelfs helemaal geen klachten’, zegt 
woordvoerder Marie-Lou Gregoire. ‘En dat terwijl we 24 uur 
per dag een klachtentelefoon hebben. De drempel om een 
klacht te melden is juist heel laag.’

Een aantal jaar geleden wemelde het nog van de 
geluidsoverlastklachten in de gemeente. De balans was volgens 
de woordvoerder toen zoek. ‘Maar’, zegt Gregoire: ‘we zijn op een 
andere manier gaan werken. De organisator moet de omgeving 
van tevoren inlichten. Bij Stadspark Live konden buurtbewoners 
het terrein van te voren bekijken. Dat heeft resultaat. Andere 
steden kijken naar ons hoe wij de communicatie rondom 
geluidsoverlast en evenementen aanpakken. De vele overlast was 
de reden tot de oprichting van de actiegroep Feesten uit Balans. 
Dat heeft toch blijkbaar geholpen. (RB)
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Groen en duurzaam

‘t Is weer voorbij die mooie zomer…
door Klarissa Nienhuys

Dankzij het uitblijven van veel wind en vroege vorst tijdens de 
herfst kregen dit jaar ook in onze buurt veel bomen prachtig 
gekleurd blad, dat lang bleef hangen. Zo ook de Japanse 
Ginkgo Biloba bomen in de Abel Tasmanstraat. 

Ginkgo Biloba

Deze herfst troffen wij op het terrein van Kindervreugd tot 
onze verrassing drie soorten paddestoelen aan. Dit terrein 
met speelgelegenheid voor kleine kinderen en veel groen 
aan bomen, planten en bloemen bevindt zich tussen het Van 

“Herfst verkleurt weer langzaam alle bladren, ‘k heb ‘s nachts allang weer mijn pyjama aan”, zong Gerard Cox. 
Maar er gebeurt nog veel meer in de herfst. Zoals u kunt lezen in deze bijdrage van Klarissa Nienhuys over 
paddestoelen, sneeuwballen en een winter lang geurende bloemen.

korstmossen en zwam

Brakelplein en het Abel Tasmanplein. De paddestoelen waren 
ontstaan op en bij twee bomen naast de zandbak. Navraag 
bij kenners leverde op dat er oesterzwam, fluweelpootje en 
honing/bundelzwam groeiden.

Zwammen

Naast een bankje staan drie bomen, een soort lijsterbes 
(Sorbus Intermedia). Twee daarvan gaan al een tijd achter-
uit. Het dode hout van lijsterbes wordt snel zacht en daarna 
bijna sponzig. Sommige paddestoelen leven graag op dood 
hout. Dood hout is ook erg belangrijk voor sommige soorten 
insecten. Afgaande op de gaten in een van de bomen is een 
plaatselijke specht daarvan ook op de hoogte: die heeft onder 
de bast naar insecten gezocht.

Omdat beide bomen vrijwel geen blad meer hebben, hebben 
we aan de gemeente gevraagd of ze nog even kunnen blijven 
staan, zodat de bomen volgend jaar als steun voor bloeiende 
klimplanten kunnen dienen. Misschien worden sommige takken 
ingekort. Bij de werkzaamheden om die klimplanten in de 
grond te zetten testten wij een tak, die makkelijk afbrak en ook 
prachtige korstmossen en zwammen vertoonde.
Dicht bij deze bomen staan vanaf november de Viburnum 
bodnantense ‘Dawn’, bijgenaamd sneeuwbal, met zachtroze en 
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MUSSEN
Sinds het voorjaar is er een steeds groter wordende groep

Invuldenken
De Van Speykstraat bestaat uit een lang gedeelte en uit 
een kort gedeelte. Ik kom vaker in dat korte gedeelte. Het 
is een straat waar je doorheen moet om ergens te komen. 
Ik weet dat er mensen wonen - voor wie de Van Spey-
kstraat een plek is om te zijn - maar toch komt me dat 
onnatuurlijk voor. 
De korte Van Speykstraat is licht unheimisch. Dan ligt er 
weer een dode muis op het trottoir, dan staat die grote 
hond weer in de vensterbank op één hoog te blaffen; het 
trottoir wordt voor een groot deel ingenomen door woeke-
rende heggen, aan de andere kant door geparkeerde au-
to’s. In het lange stuk heb je dat niet. Daar heb je overzicht, 
daar zijn de trottoirs breed en verzorgen de bewoners 
kleine bloemperkjes voor iedereen.
In het korte stuk kwam ik een overdreven voorzichtig 
lopende jongen tegen, zijn handen voor zich uitgestoken. 
Toen ik hem passeerde zag ik dat hij een duif vasthield, 
met tedere afstandelijkheid. Iets verderop liep een kat weg, 
die nog één keer achterom keek met een blik alsof hem 
iets ontnomen was. Het tussenliggende verhaal moest je 
zelf maar bedenken. De stad is een jungle in zakformaat. 
Af en toe grijpt de mens in, vaak is de mens nergens te 
bekennen. Alles draait om wat je doet als je er wel bent.
De dag erna kwam ik op hetzelfde stuk een grote, zwarte 

man tegen, die toen hij mij zag aankomen, stilhield, zodat 
ik makkelijk kon passeren. Ik dacht: misschien bemerkt hij 
een lichte schrik bij mij en wil hij mij overdreven vriendelijk 
tonen dat hij geen kwaad in de zin heeft. Er zit ondanks 
mijn voorliefde voor zwarte mannen toch een onrustbarend 
racistische grondtoon in mijn denken, want waarom denk 
ik dat grote, zwarte mannen kwaad in de zin hebben? Mis-
schien dacht de zwarte man alleen maar: daar komt een 
dikke, witte man waar ik niet graag tegenaan loop op deze 
smalle trottoirs. Misschien dacht hij helemaal niet in kleur.
Het deed me denken aan een verhaal van Simon Carmig-
gelt die op een bankje zat te wachten op een perron. Juist 
op het moment dat zijn trein arriveert, gaat een zwarte 
man naast hem zitten. Carmiggelt blijft zitten, bang dat de 
ander denkt dat hij opstaat vanwege hem. Om een zweem 
van discriminatie te voorkomen, neemt Carmiggelt een 
trein later. Ik bedenk dat mijn verhaal minder onschuldig is 
dan dat van Carmiggelt. De Van Speykstraat toont aan dat 
de wereld een slag moeilijker te begrijpen is. 
Hoe het met die duif is afgelopen weet ik niet. Het liefst 
zie ik duiven dood, maar omdat deze jongen de duif gered 
had, kies ik voor het leven. Er is geen verband tussen deze 
twee verhalen. De Van Speykstraat en ik zijn de constan-
ten, de rest is toeval. Die kat loopt er nog steeds.

Column Coen Peppelenbos

heerlijk ruikende bloemen. Deze struiken blijven de hele winter 
bloeien tot en met januari. 
Aan alles komt een eind, ook aan de blad aan de bomen. Na-
dat het blad van de bomen gevallen was hebben wij in de buurt 
een paar zakken met blad verzameld van Valse Christusdoorn, 

Kastanjebomen, Berk en Linden en daarmee de grond onder 
de planten op Kindervreugd verrijkt. 
Als het weer lente is, krijgen wij - het Kindervreugd team van 
Mia, Marian en Klarissa - tijdens lentekriebels graag hulp van 
veel buurtgenoten bij een opknapbeurt op Kindervreugd. 

Viburnum bodnantense korstmossen en zwam



12

In de NoorderPlantsoenBuurt is al jaren een groep bewoners 
van ruim tien mensen actief die duurzaamheid bevordert. Daar-
door kon als eerste buurt van Groningen eind oktober 2019 
het ‘Wijk Energie Plan’ (WEP) worden voltooid. De gemeente 
streeft ernaar dat elke wijk vóór 2023 een WEP heeft en wil dat 
graag met een bewonersgroep uit de wijk realiseren. Op basis 
van het WEP kunnen dan verdere stimuleringsmaatregelen 
voor het aardgasvrij maken van de wijk worden uitgewerkt.

VERGELIJKBARE BUURT
De Noorderplantsoenbuurt lijkt heel veel op de Zeehelden-
buurt: veel vooroorlogse woningen in particulier eigendom en 
met veel kleine Verenigingen van Eigenaren. We kunnen dus 
niet alleen veel leren van de aanpak maar ook inhoudelijk. 

Daarom wil de buurtvereniging graag een oproep doen aan be-
woners om mee te doen met een energiewerkgroep die met de 
gemeente aan zo’n Wijk Energie Plan voor de Zeeheldenbuurt 
gaat werken. Met het voorbeeld uit onze zusterwijk wordt dat 
een stuk makkelijker. 

ZEEBOEI 2
In 2015 was hier al het ‘Zeehelden Eigen Energie Besparings 
En Opwekkings Initiatief, kortweg ZEEBOEI. Daar is onder meer 
de Alfa Postcoderoos uit voortgevloeid, maar later is dit initiatief 
door verhuizingen ed. en stille dood gestorven. De noodzaak 
nu tot het Wijk Energie Plan te komen is een mooie aanleiding 
om dit initiatief een doorstart te laten maken. Wie doet er mee? 
Meld je aan op d.p.oterdoom@hccnet.nl. Peter Oterdoom

Groen en duurzaam

EERSTE WIJKENERGIEPLAN VAN GRONINGEN IS KLAAR

Noorderplantsoenbuurt als 
inspiratie voor de Zeeheldenbuurt
De Noorderplantsoenbuurt boft er maar mee: de vrijwilligers van de buurtcoöperatie ‘Groenste Buurt’ die de wijk 
van het gas af willen helpen. Daar kunnen we als Zeeheldenbuurt veel van leren.

Hoe houden we het lekker warm zonder gas?
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Windplatform
Windplatform is een gezamenlijke verkenning van Grunneger 
Power, Natuur en Milieufederatie en gemeente Groningen naar 
de haalbaarheid van windenergie rondom de stad. Het sluit 
aan bij het doel van Gunneger Power naar een energieneutraal 
Groningen. Als grootste energiecoöperatie van Noord-Nederland 
zet Grunneger Power zich in voor de realisatie van duurzame 
energieprojecten waarbij Groningers zelf eigenaar zijn. Het 
belang van de omgeving (omwonenden én biodiversiteit) staat 
voorop. Voor Grunneger Power is het essentieel dat het proces 
om te komen tot windenergie op een open, transparante en ge-
lijkwaardige manier wordt vormgegeven. We zien deze verken-
ning als kans om met elkaar te ontdekken wat we willen en hoe 
we dat gezamenlijk gaan organiseren: regie over eigen energie. 
Eerder organiseerden we al verschillende ledenbijeenkomsten 
over windenergie, die hebben geresulteerd in het Standpunt 
Grootschalige Windenergie. Deze is aangescherpt met input van 
leden tijdens discussies, dialoogsessies en reacties per email. 
Het standpunt verwoordt onze visie op de noodzaak van en de 

Vegetatiedaken mooi en 
Beter voor de afwatering
Op 10 oktober 2019 hield de buurtvereniging een bijeenkomst 
over vegetatiedaken. De bedrijven Daktuinen en Grunndak uit 
de Zeeheldenbuurt hielden presentaties over de verschillende 
mogelijkheden. Vegetatiedaken maken dat het regenwater 
langer wordt vastgehouden in de wijk. Daardoor brengen ze 
koelte en heeft het riool minder last van piekbelastingen. Met 
de steeds groter wordende hoosbuien een welkome maatregel. 
En de buurt wordt er mooier van als er kleurrijke bloemen op 

de daken groeien. Het is comfortabeler omdat het onder een 
vegetatiedak koeler blijft. Als woningeigenaren aan de slag 
willen met vegetatiedaken kunnen ze contact leggen met de 
bedrijven. De gemeente subsidieert deze daken voor ongeveer 
de helft van de kosten.

Meer weten? Fa. Daktuinen: 06-29597840; Fa. Grunndak  
06-29574570. Peter Oterdoom

voorwaarden voor windenergie in de stad Groningen. Wij vinden 
het belangrijk om onder deze voorwaarden mee te doen in een 
verkenning rondom windenergie. De visie van onze leden blijft in 
dit alles leidend. En wat is het Windplatform? Waarom windener-
gie? Waarom nu, en waarom juist in Groningen? Een uitgebreid 
antwoord op deze en andere vragen over het Windplatform vind 
je op de website van het Windplatform Groningen. (RB)
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In de buurt

Op 10 april van dit jaar presenteerde de Vlaamse investeringsmaatschappij Xior nieuwe plannen voor De Zwarte 
Doos, de kantoorkolos aan de Eendrachtskade op de hoek van onze wijk. Het bedrijf kondigde aan het pand te 
hebben overgenomen om het te herontwikkelen tot een complex met studio’s en appartementen, grotendeels 
voor studenten. Inmiddels zijn de voorbereidingen begonnen!

NIEUWE INVULLING DE ZWARTE DOOS

Meer studenten. Meer betrokkenheid.
door Marc Wiers

Tot en met 2013 was er onder andere de gemeentelijke 
dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevestigd. Sinds 
de verhuizing van deze dienst naar het Europapark staat 
het leeg. Er zijn wel verschillende pogingen geweest om de 
locatie weer tot leven te wekken. Zo presenteerde de Ierse 
eigenaar Farraig in 2015 een plan om de toren om te bouwen 
tot multifunctioneel complex met kantoren, appartementen en 
een restaurant op de bovenste verdieping. DTZ zou de ruimtes 
verhuren. Architectenbureau Team 4 zou het ontwerpen. 
Uiteindelijk bleek dit economisch niet haalbaar.

LEEFBAARHEID BUURT ONDERDEEL  
VAN DE ONTWIKKELING
Afgelopen voorjaar presenteerde zich alsnog een nieuwe 
eigenaar. Met hele andere plannen voor het iconische pand. 
Want naast de huisvesting van een paar honderd studenten, 

is onderdeel van de ontwikkeling ‘het bijdragen aan de 
leefbaarheid van de directe omgeving’, oftewel onze buurt. 
Hiervoor is Leon Teunissen verantwoordelijk. Hij is met 
zijn bureau Dubbel L in Amsterdam gespecialiseerd in het 
integreren van (ver)bouwprojecten met de ontwikkeling van 
levendigheid en leefbaarheid in wijken en buurten. Dit kan ook 
kansen bieden voor de Zeeheldenbuurt. 

MEER STUDENTEN. EEN HUISMEESTER. NIEUWE 
WONINGEN AAN DE WITTE DE WITHSTRAAT.
“Er komen inderdaad studenten in. Maar op de bovenste 
vier lagen ook appartementen. En we willen in de plint, de 
onderste verdieping aan de straatzijde, allerlei voorzieningen. 
Ik vind zelf de straatzijde nogal kaal, we hopen hier wat aan te 
kunnen doen,” vertelt Teunissen aan de telefoon. Nog meer 
studenten in onze wijk, dus? “Ja, maar we willen dat er een 
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huismeester vast onderdeel wordt van het complex. Zo 
hebben ook wijkbewoners een aanspreekpunt voor als het 
toch tot overlast komt”, aldus Teunissen, “We denken dat 
zo’n huismeester preventief kan werken.” Ook staan er in de 
plannen ruimtes waarmee de verhuurder ‘eenzaamheid onder 
studenten’ wil tegengaan, zoals een gezamenlijke huiskamer en 
een studiezaal.

Teunissen heeft nog een andere verrassing. Als ik aangeef dat 
we in onze wijk op zoek zijn naar een soort wijkhuiskamer, voor 
vergaderingen en cursussen bijvoorbeeld, haakt hij enthousiast 
aan. “Ja dat is een invulling die wij ook zoeken voor het pand. 
Er komen sowieso vergaderruimtes onderin. Daarnaast, waar 
nu de parkeergarage is, aan de achterzijde van het pand, komt 
een andere indeling met 19 nieuwe woningen waardoor de 
lelijke open wand aan de Witte de Withstraat er heel anders uit 
komt te zien.” Ook wordt het pand lichter door witte delen aan 
de buitenkant.

EEN JAAR BOUWEN
Als alles volgens planning verloopt begint de daadwerkelijke 
bouw komend voorjaar. In juli 2021 moet het complex dan 
klaar zijn voor bewoners en gebruikers. Toch is nog niet 
alles helemaal rond. De gemeente moet een aantal officiële 
vergunningen nog altijd verlenen. Ambtenaar Herman ter 
Meulen zegt hierover “Dat moet allemaal nog, ja. Maar de 
voorlopige vergunning zijn wel toegekend. Het kan dus 
zijn dat er een deel van hun plannen niet of anders moeten 
worden uitgevoerd.” 

INFORMATIEAVOND
Op 12 november was er een informatieavond voor de direct 
omwonenden waar zo’n twintig Zeehelden zagen en hoorden 
wat de plannen zijn. Op die avond bleek er twijfel te zijn of het 
pand wel officieel bij onze wijk hoort, en waren er zorgen over 
de forse toename van het aantal studenten in onze wijk. Maar 
zoals het er nu naar uitziet blijft onze wijk betrokken bij de 
ontwikkeling. We houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte.

Vijf weetjes over De Zwarte Doos
1.  Achter en onder het pand zijn nu nog 180 

parkeerplaatsen
2.  Het pand werd in 1975 gebouwd, en in 1976 in gebruik 

genomen door de Gemeente Groningen
3.  De oppervlakte binnen in het pand is ongeveer 16.000 m2
4.  Voor zover is na te gaan werd het gebouw ontworpen 

door architectenbureau Van Linge & Kleinjan. Dit 
architectenbureau was in 1977 vermoedelijk ook 
de ontwerper van de uitbreiding van een andere 
buurtgenoot: de Theodorus Niemeyerfabriek.

5.  Op de hoek van de Eendrachtskade Zuidzijde en 
de Paterswoldseweg stond tot begin jaren ‘70 
het bedrijvencomplex van de Rotterdamse Fa. 
R.S. Stokvis. In die tijd een van Europa’s grootste 
handelsmaatschappijen. Je kon er van alles kopen, 
van koffie tot radio’s en andere apparatuur, maar ook 
Solexen en fietsen.
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In de buurt

We willen de verhouding met de buren graag goed houden, maar soms is dat moeilijk. In onze buurt wonen 
bijvoorbeeld veel studerende zeehelden die regelmatig wat te vieren hebben. Dunne vloeren, open ramen, 
resonerende binnentuinen, balkons en dakterrassen gaan daar niet zo goed mee samen. Resultaat: slapeloze 
nachten voor omwonenden, stress en slechte burenrelaties. Er zijn weliswaar plannen om zogenoemde 
‘Studenten-stewards’ aan te stellen, maar of die dan ook nachtdiensten draaien is nog niet bekend. De wijkagent 
adviseert bewoners met klem om meteen 0900-8844 te bellen als een feestje uit de klauwen loopt.

Feestvreugde is soms geluidsterreur
door Esther Walstra

TIENTALLEN MENSEN WAKKER
Midden november was het weer eens zover. Op een 
doordeweekse donderdagavond was er een luidruchtig 
feest in een bovenwoning aan het Van Brakelplein dat zich 
na middernacht uitbreidde naar het balkon. ‘Ik kon niet 
slapen maar voelde er ook niet voor om in mijn nachtjapon 
bij aangeschoten jongelui aan te bellen’, zegt een oudere 
buurvrouw. Toen het gegil en geschreeuw steeds harder werd 
heb ik uiteindelijk samen met een buurman aangebeld. Maar 
door de harde muziek hoorden ze de bel niet’. Ondertussen 
lag een naburig gezin met kind ook wakker in bed, het was 
inmiddels 2.00 uur ’s ochtends. Het lawaai weerkaatste in de 
binnentuinen, waar de meeste slaapkamers aan grenzen, en 
hield tientallen mensen wakker. Nadat moeder en kind buiten in 
pyjama poolshoogte had genomen werd de politie gebeld. Die 
kwam meteen en maakte een einde aan het lawaai. 

GEEN DISCUSSIE, MAAR DIRECT BELLEN
‘Het bewuste studentenhuis kreeg een waarschuwing’, vertelt 
wijkagent Bert Holthof. ‘De tweede keer kunnen ze zonder 
discussie een boete van vierhonderd euro tegemoet zien en 
de derde keer wordt apparatuur in beslag genomen. En ja, dat 
kan dus ook de dure laptop zijn’. Volgens de wijkagent moeten 
bewoners niet te lang wachten met ingrijpen en gewoon 
meteen de politie bellen als een luidruchtig feest de avond of 
nacht verstoort. ‘Dat is de enige manier om de overlast de kop 
in te drukken. Er wordt namelijk van iedere burger verwacht dat 
je weet wanneer je teveel lawaai maakt’, aldus de wijkagent. 
‘Als iemand ervoor kiest om een feestje met harde muziek en 
luidruchtige gasten te geven, dan hoeven buren niet eerst in 
hun pyjama met de feestgangers te gaan discussiëren. Meteen 
naar ons bellen, 0900-8844, is mijn uitdrukkelijke advies’. 

SLAAPPILLEN EN OORDOPJES
Natuurlijk, wie in de Zeeheldenbuurt komt wonen weet dat het 
er niet zo sereen is als in, pak hem beet, het dorpje Norg of 
Leermens. In onze buurt worden vrijwel alle bovenwoningen 
bewoond door jonge twintigers en soms zelf achttien- en 
negentienjarigen. Dat is gezellig en het houdt de buurt lekker 
levendig. Iedereen is jong geweest en houdt wellicht nog 
steeds van een fuifje op zijn tijd. Toch kleven er voor de 
werkende medemens ook nadelen aan het wonen onder 
zorgeloze bovenburen. Het leefritme is nogal eens anders. 
Spontane feestjes en doordeweekse dispuutavonden zijn voor 
de een gezellig, voor de ander een ware nachtmerrie. ‘Vanaf 
donderdag slik ik preventief slaappillen’, vertelt een buurvrouw 
hierover. Een andere bewoner van het Abel Tasmanplein vertelt: 
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Hierom slaap ik altijd met oordopjes in en zelfs dan word ik nog 
wel eens wakker van geschreeuw en harde muziek’. Andere 
buren geven het na jarenlange ergernis op en vertrekken 
helemaal uit Groningen. Terwijl hun hart eigenlijk in Stad, in de 
Zeeheldenbuurt ligt.

DUNNE VLOEREN
Nu is het zo dat de omstandigheden in de Zeeheldenbuurt ook 
niet erg meehelpen. Onze historische huizen zijn ooit gebouwd 
voor gezinnen die destijds hetzelfde dag- en nachtritme 
hadden. Iedereen kende elkaar goed, er was grote sociale 
controle en men hield automatisch rekening met elkaar. Dunne 
vloeren, galmende trappenhuizen en echoënde binnentuinen 
vormden in die tijd daarom nog geen probleem.

OUDERS KOPEN HUIS
Wat er sinds die jaren veranderd is, is de enorme invasie 
van studenten in de stad Groningen. Zo’n 60 duizend 
Nederlandse en buitenlandse jongeren studeren hier, meer 
dan de helft daarvan woont in de stad. Dat is 15 procent van 
alle inwoners en het neemt toe. De gemeente is hard bezig 
om specifieke studentenwoonruimte bij te bouwen, maar er 
blijft een woningtekort voor alle bevolkingsgroepen in deze 
populaire stad. Voorlopig blijven de jongeren dus massaal in de 
Zeeheldenbuurt wonen, al was het alleen maar omdat steeds 
meer ouders hun spaargeld investeren in een huis voor zoon 
of dochters, plus wat vrienden erbij. Vaak kennen onder- en 
bovenburen elkaar niet eens meer.

TIPS
Voor de korte termijn zijn hier wat tips, mede mogelijk 
gemaakt door wijkagent Bert Holthof.
•  Loopt een feestje uit de hand? Bel 0900-8844, je hoeft 

niet zelf te gaan onderhandelen met de feestvierders. De 
politie vindt het bestrijden van geluidsoverlast belangrijk, 
ze komen altijd.

 •  Leer je (nieuwe) buren kennen. Wissel elkaars 
telefoonnummers uit zodat je een appje kan sturen als je 
last hebt van elkaar

•  Probeer afspraken te maken. Bijvoorbeeld dat 
feestgangers standaard vanaf 22.00 uur de stad in gaan 
of zich naar de bovenste verdieping verplaatsen

•  Spreek je buren ook de volgende dag erop aan, bij 
daglicht maakt dat het wat meer indruk.

•  Maak bij overlast altijd melding bij meldpunt Overlast en 

Zorg van de gemeente. Dat kan ’s nachts telefonisch door 
in te spreken of de volgende dag bij een medewerker. Je 
kunt ook online melding maken. Hierdoor wordt er een 
dossier opgebouwd

•  Laat ook je buren melding maken bij meldpunt Overlast 
en Zorg, dan is duidelijk dat meer mensen last hadden

•  Probeer de gegevens van de huiseigenaar te achterhalen 
als er geen afspraken te maken zijn en neem daar contact 
mee op

•  Neem contact op met wijkagent Bert Holthof via  
0900-8844

Hoe gaat u met uw buren om? Heeft u vaak overlast? 
Tips en verhalen uit de praktijk zijn van harte welkom op 
estherwalstra@gmail.com

GEEN GEMEENTEBELEID
De gemeente is terecht trots op de status van studentenstad, 
de Rijksuniversiteit Groningen staat bijvoorbeeld steevast in 
de top 100 beste universiteiten te wereld. Maar het lijkt het er 
ook op dat de gemeente na al die jaren daarop nog niet echt 
een goed leefbaarheidsbeleid heeft ontwikkeld. Werkende 
buren, gezinnen en oudere bewoners staan moederziel 
alleen wanneer ze structurele overlast ervaren van het 
hoge percentage jongeren om zich heen. En wanneer een 
studentenhuis na veel ergernissen eindelijk is opgevoed, is er 
een dikke kans dat er een nieuwe generatie studenten zich in 
de bovenwoning vestigt. Begint het weer van voren af aan.

GEZELLIGE MIX
Wat is de oplossing? Ten eerste willen we natuurlijk niet twee 
kampen in de buurt creëren. Lang niet alle kamerbewoners 
veroorzaken geluidsoverlast, sterker nog, ze moeten 
tegenwoordig sneller en harder studeren en ervaren niet 
zelden ook last van lawaaiige medestudenten. Studenten 
horen ook gewoon in de Zeeheldenbuurt. Kijk naar de 
buurtfeesten, steeds vaker is dat een gezellige mix van 
jong en oud. Maar op de lange termijn zou het mooi zijn 
als er wat meer balans in onze buurt is tussen het aandeel 
ouderen, studenten, werkenden en gezinnen. Ook zouden 
bewoners (samen) kunnen investeren in het isoleren van de 
veel te dunne, vooroorlogse vloeren die niet geschikt zijn voor 
studentenhuizen. Sommige buren hebben dit inmiddels gedaan 
en zijn daar heel tevreden over. 
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In de buurt

COOP LUBBERS AAN DE PATERSWOLDSEWEG 2 WEKEN DICHT VANWEGE VERBOUWING

Een nog mooiere buurtsupermarkt
Door Petra Vos

De Coop aan de Paterswoldseweg 68-70 is een echte buurtsupermarkt. Zelf kom ik er bijna dagelijks. Het is een 
supermarkt met een goede sfeer. Het personeel is vriendelijk, je wordt hier herkend en persoonlijk begroet.De 
klanten bestaan vooral uit buurtbewoners, studenten, scholieren en forenzen. Ook de overburen van Niemeyer 
weten de Coop te vinden voor een ontbijtje, lunch of maaltijd. Binnenkort moeten al die trouwe klanten even 
ergens anders hun boodschappen doen, want de Coop gaat verbouwen. En dan wordt het allemaal nog veel 
mooier, voorspelt trotse eigenaar Lubbers.

NOG MEER KEUS
Eerder dit jaar zijn de openingstijden uitgebreid. Ze zijn nu 
van ma t/m za van 7.00 – 22.00 uur open. Op zondag van 
12.00 tot 22.00 uur. Deze Coop werkt op basis van een 
franchiseconstructie en maakt gebruik van de formule van 
de Coop-organisatie. Eigenaar is de heer Lubbers. Lubbers 
heeft een hecht team van maar liefst 50 medewerkers waar 
hij veel vertrouwen in heeft en veel aan delegeert. Op lokaal 
niveau kunnen er eigen afspraken worden gemaakt. Een goed 
voorbeeld daarvan is het bier van de lokale bierbrouwerij 
Martinus. Een van de medewerkers is op het idee gekomen 
op dit lokale bier in te kopen bij Martinus. Het is een echte 
hit. Het bier is enorm populair, vooral bij de studenten. Na de 
verbouwing komt er 1,5 meter aan schapruimte bij van dit bier. 
Straks nog meer keus!

NIEUWE CONCEPTEN
Vanaf 18 december as. is Coop Lubbers als een volledig 
vernieuwde winkel te zien, waarin een aantal nieuwe stijlen 
van het Coop winkelconcept worden geïntroduceerd. In de 
afgelopen jaren heeft deze winkel al diverse verbouwingen 
ondergaan. Geopend in september 1997 als Super Lubbers 
en in mei 1998 omgebouwd naar Super de Boer Lubbers. In 
september 2003 is de winkel totaal gewijzigd met een compleet 
nieuwe indeling, waarbij alles in spiegelbeeld werd geplaatst en 
de grote koelingen en diepvriezen rondom aan de buitenmuren 
zijn neergezet. De loop door de winkel en het toegangshekje 
werd aan de linkerzijde geplaatst, terwijl toen nagenoeg alle 
supermarkten aan de rechterkant hun toegangshekje hadden.
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ENERGIEZUINIG
Nadat de supermarkt van Lubbers alweer tien jaar een Coop is, 
zal de winkel nu een volledige transformatie ondergaan. Vanaf 
4 december om 16.00 uur gaat de winkel gedurende 2 weken 
dicht en wordt hij gestript en leeggehaald. Er komt een nieuwe 
vloer in en de binnenwanden worden opnieuw opgetrokken. 
Het magazijn wordt verkleind en de winkelvloer vergroot. 
Hierdoor kan het assortiment nog iets worden uitgebreid. De 
hele winkel wordt geïsoleerd, energiezuinig en volledig gasloos. 
Alle nieuwe koelingen zijn afgedekt met deuren en energiezuinig 
zonder schadelijke koelvloeistoffen. De verwarmingen en 
airco’s draaien via een warmtepomp die gekoppeld is aan de 
koelingen, zodat er via terugwinning geen energie wordt verspild. 
Het systeemplafond verdwijnt en hiervoor komt een moderne 
industriële look terug. De emballage-automaat verhuist naar de 
ingang van de winkel, zodat de lege flessen en kratten direct 
kunnen worden ingeleverd.

AMBACHTELIJK BAKKERSWINKEL
De indeling van de winkel wordt gewijzigd, de looproute blijft 
ongeveer gelijk. Er komt een grote en ruime versafdeling 
voor groente en fruit, met twee grote eilanden in het midden 
en grote koelingen met verse groenteproducten. Coop 
Lubbers start deze afdeling als pilot, oftewel in Nederland 
de allernieuwste versie. Ook de broodafdeling wordt in de 
allernieuwste stijl als pilot gepresenteerd. Deze afdeling zal als 
een eigen ambachtelijk bakkerswinkel aanvoelen met veel vers 
zelfgebakken brood en banket. Er komt een extra oven bij voor 
het snel afbakken van koeken, banket en broodjes.

NEGEN KEER AFREKENEN
De huidige verse sapautomaat wordt vervangen door een 
splinternieuwe en krijgt een prominente plaats in de winkel 
waar de klant zelf vers sinaasappelsap kan tappen. De 
bloemenafdeling wordt volledig gerestyled en uiteraard blijven 
de magnetrons zodat de broodjes snel kunnen worden 
opgewarmd. Er komen vijf zelfscankassa’s bij en er blijven twee 
gewone kassa’s met lopende band voor de klant die liever 
persoonlijk geholpen wil worden. In de klantenservicebalie / 
Post.nl zijn ook twee bedieningskassa’s zodat er straks negen 
afrekenplekken zijn.

ONTMOETINGSPLAATS
De heer Lubbers vertelt dat klantvriendelijkheid hoog in het 
vaandel staat en dat hij en zijn team er alles aan gaan doen 
dat de klant zich in de vernieuwde winkel snel thuis voelt. “Al 
sinds 1997 zijn wij een ontmoetingsplaats geworden voor 
onze klanten, of dit nu buurtbewoners, scholieren, studenten 
of forenzen zijn. Op deze plek komen vier buurten samen. 
De afgelopen anderhalf jaar hebben we met z’n allen veel 
overlast gehad van de spoorweg-ondertunneling vlak naast de 
winkel. Gelukkig is dit binnenkort gereed en kunnen we deze 
periode achter ons laten” aldus de heer Lubbers. “Met een 
nieuw aangelegde omgeving en een geheel vernieuwde en 
gemoderniseerde Coop Lubbers treden we de toekomst vol 
vertrouwen tegemoet” besluit een tevreden heer Lubbers.
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In de buurt

Op 28 september was er weer een Milieustraat in de Zeehel-
denbuurt. ‘s Ochtends in alle vroegte plaatste de gemeente 
een serie afvalcontainers voor grof vuil, oud ijzer huishoudelij-
ke apparaten en hout, waar de buurtbewoners alles van dien 
aard dat ze in de weg stond kwijt konden. Oudere buurtbe-
woners konden een beroep doen op de bakfietsploeg die de 

Opgeruimd staat netjes 
rommel aan huis kwam ophalen. Bij de containers was het 
een gezellige drukte, de koffie was goed, koekjes waren er 
voldoende en het weer zat mee. Medewerkers van de ge-
meente bedankt, en graag tot volgend jaar! [KF]

Foto's: Frans Kok
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Tekentje in het oranje
volledig:

Paterswoldseweg 17
9726 BA Groningen

050-2041292
www.anderzmakelaar.nl

De makelaar van de Zeeheldenbuurt!

• vrijblijvende waardebepaling van je woning

• specialisten als aankoopmakelaar

• jaren ‘30 specialisten verkoopmakelaar

• no cure, no pay

• UNIEK: bij verkoop krijg je 3 makelaars

Eetcafé van de Markt  
Paterswoldseweg 5

Reserveren?  
050 - 8200272  

www.eetcafevandemarkt.nl 
      check onze pagina

HEERLIJK EN VERS ETEN  
         3-GANGEN MENU VANAF € 24,95 
 
GESCHIKT VOOR BORRELS EN FEESTEN  
        (TOT  50 PERSONEN) 
 
MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN 
        IEDERE LAATSTE DINSDAG V/D MAAND 
        PUBQUIZ!

Advertenties
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De villa hoort tegenwoordig bij Het Kopland. De villa biedt 
‘algemene opvang’. Dat betekent dat er geen specifieke 
doelgroep wordt bediend, maar dat in principe iedereen 
welkom is. Gerald Bonsing is als medewerker Wonen en 
Welzijn al tientallen jaren in de opvang werkzaam. “Het kan 
ons allemaal overkomen. Echtscheiding, werkloosheid, 
financiële problemen, depressie, verslaving. Dat is vaak 
balanceren op het randje. En dan kan je er dus ook net 
overheen vallen. Zeker als er ook andere problematiek bij 
komt. Dan krijg je een spiraal naar beneden. Mensen die 
daardoor dakloos worden kunnen bij ons op verhaal komen.”

STERKE KANTEN
“Maar we zijn geen goedkoop hotel, hoor.”, benadrukt 
trajectbegeleidster Debbie van dan Berg. “We verwachten 
wel dat je gemotiveerd bent om je problemen aan te 
pakken. Daarover maken we afspraken die we vastleggen 
in een ‘contract’. Als mensen hier komen hebben ze vaak 
het gevoel dat alles is mislukt en dat ze niks meer kunnen. 
Wij zien dat anders. Iedereen kan wat, iedereen heeft ook 
zijn sterke kanten. Die zoeken we op en daar gaan we mee 
aan de slag.” 

ALGEMENE OPVANG HET KOPLAND

Villabewoners op hun plek  
in de Zeeheldenbuurt
Door Kees Frenay

Buurtbewoners

Aan de westrand van de Zeeheldenbuurt, omgeven door oude, grote bomen staat een prachtige villa. Ooit het onder-
komen van de directeur van de Suikerfabriek, tegenwoordig de woonplek van 21 mannen en vrouwen die – om wat 
voor reden dan ook – het even niet redden om zichzelf in onze samenleving staande te houden. In de villa vinden ze 
rust en worden ze geholpen om de draad weer op te pakken. Meestal lukt dat. Na drie tot zes maanden vertrekken de 
meeste bewoners weer, naar een eigen woning, naar een geregeld leven met een baan of dagbesteding. 

Vlnr: nachtwacht Rein Bish, Debbie van den Berg en Gerald Bonsing

Rein: “Als je het zelf wel goed 

voor elkaar hebt dan is het fijn als 

je iets kunt doen voor anderen 

die even hulp nodig hebben.”

Debbie: “Komen en gaan. Tot rust 

komen en weer perspectief zien 

om wat van je leven te maken.”

Gerald: “Als er één dag hetzelfde 

zou zijn, dan hield ik ermee op.”
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REKENING HOUDEN MET ELKAAR
De Algemene Opvang heeft plek voor 21 bewoners. De 
oudste is 72, de jongste 24. Mannen en vrouwen met allerlei 
verschillende achtergronden. Twee kamers zijn gereserveerd 
voor Veilig Thuis, voor opvang van daders van huiselijk 
geweld. De bewoners verzorgen hun eigen huishouding en 
koken zelf. Hun eigen potje, of met elkaar. Net wat men wil. 
De sobere kamers zijn niet groot en de wanden niet dik. Men 
moet dus ook leren rekening te houden met elkaar. Op deze 
manier is de Algemene Opvang ook een praktijkleerschool. 
Gerald: “Daar zijn we best streng op. Dat vinden we 
belangrijk, want niemand heeft er wat aan als een ex-
bewoner na een paar maanden weer hier op de stoep staat.”

KOP KOFFIE
“Maar dat doen ze toch best vaak!” reageert Debbie, 
waarbij direct duidelijk wordt dat ze een grapje maakt. Het 
komt namelijk geregeld voor dat ex-bewoners nog even 
langskomen voor een kop koffie en een praatje. Niet omdat 
er ineens weer dikke problemen zijn, maar omdat ze ervaren 
hebben dat het goed is om af en toe eens met iemand 
anders te praten over de dingen die je bezig houden. Met 
iemand die je kan laten zien dat problemen ook gewoon op 

eigen kracht opgelost kunnen worden. En dat het leven, ook 
als je diep in de misère hebt gezeten, de moeite waard is. 

AED
“Oh ja, er is nog iets dat je weten moet,” mengt nachtwacht 
Rein Bish zich in het gesprek. “Onze opvang is dag en nacht, 
zeven dagen in de week geopend. Er is hier altijd iemand. En 
we hebben ook een AED, zo’n apparaat waar je mensen met 
een hartstilstand mee kunt redden. Dus als het nodig is, mag 
iedereen uit de buurt er natuurlijk gebruik van maken.”

Het Kopland
De Algemene Opvang Groningen is onderdeel van het 
Kopland dat in Groningen en Drenthe hulp biedt aan 
de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Het 
Kopland beschikt over verschillende woonvoorzieningen 
en opvanglocaties passend bij de hulpvraag van de cliënt. 
Het Kopland wil er zijn voor jong en oud als het gaat om 
opvang en ondersteuning van dak- en thuisloze mensen 
en slachtoffers van huiselijk geweld. Het Kopland werkt 
hierbij nauw samen met Zienn uit Friesland. Voor meer 
informatie: www.hetkopland.nl

Miranda Slor “Ik viel tussen wal en schip” 
Door Kees Frenay

“Toen ik uit de gevangenis kwam had ik geen huis. Ja, zo 
gaat dat. Je wordt vrijgelaten en dan moet je maar zien. Ik 
heb toen een paar maanden her en der gelogeerd. Ik was 
niet meer verslaafd, dus bij VNN kon ik ook niet terecht. Zo 
viel ik tussen wal en schip. Als ex-verslaafde zorgde ik er 
wel voor dat ik elke dag iets te doen had, vrijwilligerswerk bij 
Terre des Hommes. Gelukkig kon ik vrij snel bij de Algemene 
Opvang terecht. Die boden me wat ik nodig had. Onderdak, 
rust en goede gesprekken met Anita Groenewold, mijn 
begeleidster. Twee keer in de week, verder laten ze je vrij. 
Ik had mijn werk en ik ging veel naar mijn vriend. Na een 
tijdje heb ik gesolliciteerd als postbode. En dat ben ik nu. 
Ik heb mijn dagen helemaal gevuld. Ik loop elke dag twee 
wijken, de hele dag buiten. Alleen wel jammer dat het 
zo slecht betaalt. In september wil ik een opleiding gaan 
doen om in de hulpverlening te kunnen werken. Ik ben 
ervaringsdeskundige, daar zijn speciale trajecten voor. Ik 
woon alweer twee jaar op mezelf, een prima flatje in De 

Wijert. Met Anita heb ik nog steeds contact. Ik ben nu 35, 
ik heb mijn leven op orde en ik heb weer plannen voor de 
toekomst. Ik weet zeker dat ik dat te danken heb aan de 
opvang. Zet dat maar in jullie krantje.”
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Appgroepjes Zeeheldenbuurt
Er zijn verschillende appgroepjes van buren, straten en bevriende bewoners in de Zeeheldenbuurt. Vraag eens rond bij 
je directe buren als je op de hoogte wilt blijven. Er is ook een aantal wijkbrede appgroepjes. Het zijn geen hyperactieve 
groepjes, denk aan een berichtje per week. Iets voor jou? Meld je vrijblijvend aan op 0630691991.

APPGROEP ZEEHELDEN  
(VOORHEEN ‘ZEEHELDINNEN’)
Voor gezelligheid, hulp, waarschuwingen en tips. Maar vooral 
voor buren die soms zin hebben in een hapje, drankje, dansje, 
feestje of pubquiz. Stel maar iets voor, haak maar aan of laat 
het aan je voorbij gaan. Iedereen uit de Zeeheldenbuurt is van 
harte welkom op deze groep, geen verplichtingen!

APPGROEP KINDERVREUGD PIRATEN
Voor kleinere zeehelden die willen afspreken in speeltuin 
Kindervreugd. Ook andere ideeën voor speeldates zijn welkom. 
Denk aan: ‘Wie heeft zin om naar de Kinderboerderij te gaan, 
te schaatsen op de Van Brakelvijver of Sint Maartenlopen’. 

APPGROEP HANDJE HELPEN
Voor hulpvaardige zeehelden die het geen probleem vinden om 
af en toe een buur uit de brand te helpen. Een kastje in elkaar 
zetten, flyers bezorgen, boodschapje voor oudere doen, iets 
zwaars tillen. ‘Noaberschap’ in goed Gronings.

APPGROEP ZEEBENEN WANDELGROEP
Onregelmatig en in wisselende samenstelling gaan we af en 
toe de paden op en de lanen in. Wie zin heeft, stelt een niet al 
te lange wandelroute voor (6-8 km.) Wie het dan uitkomt gaat 
mee (met auto’s) de provincie in, naar de start van de route. 
Een kopje koffie of een kleine lunch zit er meestal ook nog 
in. Gezellig, gezond en interessant om te zien hoe Stad en 
Ommeland er van dichtbij uitziet.

Mysterieus luikje
Bij renovatie van de vloer tussen de begane grond woning 
en de woning daarboven in de Van Speijkstraat kwamen 
wij een mysterieus luikje tegen. De vloer van de eerste 
verdieping is van beton, heel modern in 1913. Maar daarin 
bevond zich ongeveer halverwege de kamer, tegen de 
scheidingswand met de buren, een rechthoekig gat met 
daarin een houten luikje van 36 x 57,5 centimeter, met 
keurige scharnieren. Heeft iemand een idee waar dat 
luikje voor gediend kan hebben? Het zit op de plaats waar 
mogelijk vroeger tussen de voor- en de achterkamer een 
alkoof of een bedstee zou kunnen zijn geweest, hoewel de 
bouwtekeningen daar niet op wijzen. Kan het de ontluchting 
zijn geweest? Maar waarom zou je het benedenhuis willen 
ontluchten naar de woonkamer van het bovenhuis?  
Wie heeft een idee? Klarissa Nienhuys, klnienhuys@zonnet.nl
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Homoos
We slenteren door de herfstbladeren op de stoep van 
de Van Heemskerckstraat na een copieuze maaltijd met 
vrienden. Het is een koude najaarsavond. De lucht in de 
Zeeheldenbuurt is fris, prikkelend op de huid, en ruikt naar 
aarde en rot hout. We houden van dit soort wandelingen. 
Voelen ons omarmd door de warmte en het licht uit de 
huizen van het leukste dorp van Groningen. 

Opeens horen we een stem aan de andere kant van 
de straat. Ik meen het niet goed te verstaan. Maar dan 
hoor ik het opnieuw. De toon is niet onvriendelijk, eerder 
vriendschappelijk. Maar het woord is dat natuurlijk niet 
echt. ‘Homoooos!’ Ik kijk Roberto aan. Die knipoogt. 
‘Laat maar,’ fluistert hij en knijpt me eventjes liefdevol in 
mijn hand. We hebben het vaker meegemaakt. Tien jaar 
geleden met een stel Vindicaters in de Steentilstraat. Van 
die schorre aardappel-in-de-keel-meiden, dronken en op 
elkaar leunend. Ik meen me te herinneren dat Roberto een 
minuut lang furieus losging in vloeiend Italiaans, waarop 
de dames beteuterd aftaaiden. ‘Shit, die verstaan ons niet’ 
had er eentje gemompeld. Waarop een ander teleurge-
steld iets van ‘pizzahomo’s’ had gelald. We hadden nog 
nooit zo gelachen.

‘Homooos!’ Voor de derde keer en nu dichterbij. De 
vrouwenstem aan de andere kant van de straat klinkt nog 
steeds niet echt negatief. Maar het is te donker om goed 
te zien wie het is. Haar manier van spreken is eerder aan-
moedigend. Ik wil oversteken maar Roberto houdt me met 
zachte hand tegen. ‘Niet op ingaan.’ Ook mijn man is door 
de jaren heen wijzer geworden. We maken onze ronde 
door de wijk af en lopen naar huis. Bij ons trappenhuis 
meen ik haar nog steeds te horen, maar Roberto ontkent 
dat ten stelligste. ‘Dat verbeeld je je.’ 

De weken erop, tijdens buurtborrels, pubquizzen en eten-
tjes met buren, blijken meer Zeehelden de geheimzinnige 
stem te hebben gehoord. Zelfs in de bar van de studen-
tenflat aan het Hoendiep wordt er over gepraat. Terwijl de 
helft van het groepje studenten op de bar staat te hossen 
op een toepasselijke hit van ABBA, horen buurman Ruurd 
en ik verbijsterd aan dat de homostem hét gesprek van 
de nacht is. ‘Zou het een teleurgestelde ex-vrouw van 
een uit-de-kast-gekomen-man zijn?’ oppert barvrouw 
Judith hangend over de tap. Er worden om ons heen wat 
schouders opgehaald. Het is nacht. Het is feest. Velen zal 
het een worst zijn. Maar ik word steeds nieuwsgieriger. En 
besluit in bed dat ik de eerstvolgende keer gewoon over 
ga steken en het gesprek aan zal gaan.

Hoe vaak ik ook na etenstijd mijn wandeling maak, ik kom 
haar niet meer tegen. Na een paar weken denk ik even 
haar te herkennen in de Kortenaerstraat. De lichtkleurige 
jas en het postuur lijken me juist. Een lichtgevend rood 
puntje van een peuk danst op de hoogte van haar gezicht 
mee. Als ik haar groet hoor ik een brommende mannen-
stem iets terug mompelen. Het is haar beslist niet. Glimla-
chend loop ik door.

Eind november stap ik op de fiets voor een vrijmibo in 
de binnenstad. Als ik het ding onze Jan van Galenstraat 
opdraai hoor ik het opeens weer. ‘Homooos...’ Ik kijk om 
en zie een vriendelijke vrouw in een beige jas bij mij op de 
stoep met aan de riem een terriër-achtig hondje. ‘Ho-
moos!’ Ik kijk haar aan. Ze kijkt mij aan. ‘Moos, ho!’ zegt 
ze vriendelijk maar beslist als het diertje mij kwispelend 
wil begroeten. En ik kan niet anders dan een kwartier lang 
heel hard lachen.

Column Marc Wiers



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

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

• Fysiotherapie

• Sportblessures

• Rug- en nekklachten

• Oefentherapie  bij  o.a. 
   COPD, hartaandoeningen 
   en systeemziekten

Eendrachtskade NZ 3  l  9718 BA Groningen  l  050-3070077

info@fysiotherapiesportief90.nl l www.fysiotherapiesportief90.nl  
fysiotherapiesportief90  

• 2x per week inloopspreekuur

• Geen wachtlijsten,
   snel een afspraak

• Ook ’s avonds geopend
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Bewonersorganisatie 
Zeeheldenbuurt
Jeanine Meiners, voorzitter 
VOORZITTER@ZEEHELDENBUURT.NL

Diteke Pijlman, secretaris
(06) 24 52 39 20
Peizerweg 51
INFO@ZEEHELDENBUURT.NL

Erik Bruining, penningmeester 
PENNINGMEESTER@ZEEHELDENBUURT.NL

Klaas Schepers, lid
Marc Wiers, lid
Kees Frenay, lid

WERKGROEPEN

Evenementen
Monique Overmeer
Sarah Willemsen
Rob Vellekoop 
Alina Dijkshoorn
Chantal Feenstra
EVENEMENTEN@ZEEHELDENBUURT.NL

Beheer
Ronald Bats
Marian Sterenberg
BEHEER@ZEEHELDENBUURT.NL

Groen/Kindervreugd
Klarissa Nienhuys 
INFO@ZEEHELDENBUURT.NL

Autodelen
Peter Oterdoom
AUTODELEN@ZEEHELDENBUURT.NL

Verkeer/Ruimtelijke 
ordening
Peter Oterdoom
Oike Vlaanderen
INFO@ZEEHELDENBUURT.NL

Leefbaarheid
Jeanine Meiners
VOORZITTER@ZEEHELDENBUURT.NL

Koffieochtenden
Elke vrijdag vanaf 9.00 uur in het 
achterzaaltje van de Oud-Katholieke kerk 
aan de Witte de Withstraat. Iedereen is 
welkom.

Facebook/ Nextdoor
Esther Walstra
Henriette Poelman
ESTHERWALSTRA@GMAIL.COM 

E-mail Nieuwsbrief 
WWW.ZEEHELDENBUURT.NL

Overige nuttige 
telefoonnummers 
en e-mailadressen

Gemeente Groningen: 14 050 
Meldpunt Overlast en Zorg: 
050 - 587 58 85
Politie (geen spoed): 0900 - 8844 
Buurtagent: 
BERT.HOLTHOF@POLITIE.NL 
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Colofon

Bezoek ook onze nieuwe website 
en onze Facebookpagina.

Dan weet je wat er speelt in de Zeeheldenbuurt.

www.zeeheldenbuurt.nl
www.facebook.com/zeeheldenbuurt



 

Leonard Springerlaan 37          info@dalsheimmakelaars.nl 
9727 KB Groningen           www.dalsheimmakelaars.nl 
050 - 8200998  

Paterwoldseweg 552
9728 BE Groningen
050 - 8200998


