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ALGEMENE BESTUURSZAKEN  

SAMENSTELLING BESTUUR  

 

 

Het bestuur bestond in 2017 uit:   

• Grietje Scholtens, voorzitter, hoofdredacteur wijkkrant 

• Liesbeth Klunder, secretaris 

• Hein Pronk, penningmeester, wijkbeheer, leefbaarheid Kostverloren, wmo, buurtlokaal 

• Joop Dollekamp, lid, eindredacteur wijkkrant, webmaster (tot 29 november 2017) 

• Ingrid Engelsman, lid, redacteur wijkkrant (vanaf 29 november 2017) 

• Harmen Gelling, lid, InterWonen-project Leger des Heils 

• Rudy Heddema, lid, wijkbeheer, leefbaarheid Kostverloren 

Martin van Koldam is redacteur van de wijkkrant. 

Tjaaktje van der Wijk verzorgt de notulen van de vergaderingen van de wijkraad.  

Joop Dollekamp heeft eind 2017 de Schilderswijk verlaten en was daarom niet 

herbenoembaar als bestuurslid. Oproepen voor vervanging van Joop zijn gedaan via de 

Wijkkrant, de website, facebook en via de vrijwilligersvacaturebank bij het WIJ-team. 

Hierop hebben Ingrid Engelsman en Martin van Koldam zich gemeld. In goed overleg met 

beiden is de taakverdeling afgesproken. Ingrid is formeel toegetreden tot het bestuur.  

Het bestuur kan nog steeds extra leden gebruiken om de werklast van de zittende leden te 

verlichten.     
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TAKEN EN ROL WIJKRAAD  

De wijkraad ziet zijn rol als faciliterend en ondersteunend aan de wijk en haar bewoners. Dit 

betekent dat:  

• de wijkraad niet aan individuele belangenbehartiging doet;  

• de wijkraad daarom niet namens de bewoners tegen de huisjesmelkers of tegen de 
studenten ‘vecht’;   

• de wijkraad zich inzet voor leefbaarheid van de buurt;  

• de wijkraad ziet dat de leefbaarheid met de huidige ontwikkelingen rondom 
studentenhuisvesting in het geding is;  

• de wijkraad daarom bewoners wil ondersteunen bij hun initiatieven;  

• de wijkraad de bewoners kan helpen bij het leggen van contacten met de gemeente en 
de politiek;  

• de wijkraad, om versnippering van initiatieven te voorkomen, voor coördinatie kan 
zorgen; - daartoe periodiek contact gezocht wordt met initiatieven uit de wijk.  
 

 BEWONERSAVOND 2017  

Op 29 november 2017 vond de jaarlijkse bewonersavond plaats. De opkomst van bewoners 

was matig. Het blijft een aandachtspunt hoe bewoners geënthousiasmeerd kunnen worden 

om de bewonersavonden te bezoeken.  

In het formele gedeelte zijn het financiële en het activiteitenverslag over het voorgaande 

jaar toegelicht. De zittingstermijn van de bestuursleden Hein Pronk en Joop Dollekamp liep 

af.  

Na unanieme instemming van de bewoners is Hein door het bestuur herbenoemd voor 4 

jaar. Aangezien Joop niet beschikbaar was voor herbenoeming, is hij opgevolgd, na 

unanieme instemming van de bewoners, door Ingrid Engelsman. 

Na het formele gedeelte is uitgebreid 

afscheid genomen van Joop. De Wijkraad en 

diverse wijkbewoners bedankten hem met 

enkele presentjes en lovende woorden voor 

zijn jarenlange inzet voor de wijk. De focus 

van Joop lag daarbij op de wijkkrant en de 

wijkwebsite.  
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FACEBOOKACCOUNT SCHILDERSBUURT KOSTVERLOREN GRONINGEN  

Medio maart 2018 heeft deze pagina 456 vrienden, zo'n 150 vrienden meer dan een jaar 

geleden. Deze dienen zich spontaan aan. Er worden regelmatig nieuwtjes, weetjes en 

bijeenkomsten geplaatst. Deze worden vrij goed 'geliked', maar er wordt vrij weinig 

gereageerd door onze vrienden. De meeste reacties komen op 'negatieve' ontwikkelingen 

in de wijk. Regelmatig worden er berichten op onze tijdlijn geplaatst door wijkbewoners.  

 Het is de bedoeling dat er iedere 2 à 3 dagen een berichtje geplaatst wordt, om de 

aandacht vast te houden. Voldoende inbreng vanuit Kostverloren, waar juist veel 

activiteiten plaatsvinden, is inmiddels geborgd. Eddy Buwalda, die ook de 

nieuwsvoorziening op de WIS-schermen verzorgt, plaatst berichten over (met name) 

Kostverloren. Daarnaast wordt de Facebookpagina beheerd door Tjaaktje van der Wijk.  

De aanlevering van content blijft een aandachtspunt. Hiervoor zijn afspraken gemaakt, de 

komende periode zal blijken of deze werken.  

De berichten op Facebook zullen opgenomen worden in de nieuwe website. De website is 

er meer voor (statische) informatie over de wijk, Facebook en de WIS-schermen meer voor 

de (dynamische) activiteiten. Sinds april 2015 is er een Facebookpagina in de lucht voor de 

Schilderswijk: https://www.facebook.com/schildersbuurt.kostverloren 

 

WIJKKRANT 

In 2017 hebben we drie wijkkranten uitgebracht waardoor we het decembernummer 

hebben overgeslagen. Het voornemen blijft om drie wijkkranten uit te brengen, ook zal 

informatie via Facebook, Website en het WIS-scherm plaatsvinden. 

Joop Dollekamp, onze bezielende eindredacteur is gestopt met zijn taken bij de Wijkraad 

en Wijkkrant. Joop is met zijn vriendin verhuisd naar een andere wijk in de stad. We zullen 

hem missen om zijn expertise en humor. Inmiddels is er een nieuwe redactie aangetreden, 

Ingrid Engelsman uit Kostverloren en Martin van Koldam uit de Schildersbuurt. Zij zullen 

worden ingewerkt om de wijkkrant zo goed mogelijk naar buiten te brengen. 
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Dat de wijkkrant populair is, moge ook blijken uit het feit dat we altijd voldoende 

inhoudelijk materiaal krijgen toegezonden. Inderdaad toegezonden, want het is niet zo dat 

de redactie de wijkkrant volschrijft, maar de actieve buurtbewoners schrijven de krant vol. 

De krant is dan ook een spreekbuis voor de actieve buurtbewoners. En dat zijn er velen, die 

actieve buurtbewoners. 

De bezorging verloopt voorspoedig, hoewel we altijd nog wel extra bezorgers kunnen 

gebruiken, want sommige bezorgers brengen wel heel veel kranten rond.  

Wat de advertenties betreft: soms willen bedrijfjes stoppen met de advertentie en soms 

komen er ook nieuwe bij. De kleuren-advertentie voor de achterpagina was het hele jaar 

voor Stuurwold, onze wijk-fietsenboer. Daar waren we heel blij mee en hopen dat dit door 

blijft gaan in 2018. 

 

WERKGROEP PANORAMA V ISIE 

In 2014 is onder leiding van de wijkraad met zo’n 35 bewoners uit de Schildersbuurt de 

‘Panoramavisie Schildersbuurt’ opgesteld. Het doel hiervan was om tot een gezamenlijk 

beeld te komen hoe we onze wijk zien, willen behouden en verbeteren en wat daarvoor 

nodig is. In de Panoramavisie komen de volgende thema’s aan bod: wonen, leefbaarheid, 

aanwezigheid en toegankelijkheid van voorzieningen, energie en milieu, verkeer en 

parkeren, handhaving en sociale cohesie. 

De Panoramavisie Schildersbuurt heeft een belangrijke impuls gegeven aan de activiteiten 

in de wijk, waaronder de oprichting van de drie Schilderskwartieren. Deze bieden bewoners 

een platform om mee te denken over, en invloed uit te oefenen op de eigen leefomgeving. 

Inmiddels zijn al veel buurtbewoners betrokken bij allerlei activiteiten, variërend van 

inbreng in het geregelde overleg met de gemeente, bundeling van krachten in reacties op 

het Bestemmingsplan, schoonmaakacties, Gluren bij de Bueren en gezamenlijke aanpak 

van geluidsoverlast. Een kleine werkgroep bestaande uit afgevaardigden van de 

Schilderskwartieren en een bestuurslid van de wijkraad hebben de voortgang van de 

Panoramavisie weer geactiveerd. Zij willen in 2018 de wijk gaan informeren over deze 

ontwikkeling en om draagvlak te krijgen voor de verschillende thema’s die er spelen 
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WIJKBEHEER (GRIJS EN  GROEN) 

De commissie Grijs en Groen houdt zich bezig met de staat van bestrating, 

speelvoorzieningen straatverlichting, straatmeubilair, etc. (grijs) en de beplanting, bomen 

en overige groenvoorziening (groen) in de openbare ruimte van beide buurten. Ook 

zwerfvuil en andere milieuzaken vallen hieronder. Al deze aspecten worden besproken en 

uitgevoerd met de afdeling Stadsbeheer van de gemeente (RO/EZ) waarmee de commissie 

regelmatig overleg heeft. 

Verschillende malen is er overleg geweest over de aanpak van de rioolvervanging in 

Kostverloren; besproken in de werkgroep Leefbaarheid en de klankbordgroep voor het riool 

enerzijds en anderzijds in samenspraak met het ingenieursbureau van de Gemeente.
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WIJKWELZIJN 

De aansturing van de belangrijkste activiteiten in Kostverloren heeft weer plaatsgevonden 

vanuit het gemeenschappelijk overleg tussen de wijkpartners. Deze groep bestaat uit de 

Van Ostadestichting, De huurdersvereniging Kostverloren en de beide werkorganisaties. 

In de Schildersbuurt bleven de activiteiten gecoördineerd tussen de Schilderskwartieren en 

de wijkorganisatie; met o.a. het straatfeest van Student & Buren en het Plein feest. 

Bijzonder was uiteindelijk het invoeren van de paraplu regelgeving boven op de bestaande 

bestemmingsplannen.    

De milieudag in Kostverloren en in de Schildersbuurt was wederom een succes en voldoet 

prima om de wijkbewoners een handje te helpen bij het opruimen van hun overbodige 

spullen. Ook nog goede voorwerpen konden hun weg vinden naar de winkel van gebruikte 

voorwerpen. 

Ook de voorjaarsactie en daarmee het opruimen van straatrommel zoals zwerfvuil onder 

het motto van Lentekriebels is een goede manier om de wijk een schoner aanblik te geven. 

 

Een bijzondere actie was het vragen van aandacht over zwerfzakken met afval bij de 

ondergrondse containers. Daar is tot nu toe geen adequate oplossing voor en het 

resulteerde in de Raad tot annuleren van het invoeren van het z.g. diftar systeem voor het 

handteren van afvalinzameling. 
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PROJECT INTERWONEN 

Het Leger des Heils heeft in 2009 in onze wijk een InterWonen-project gestart aan de H.W. 

Mesdagstraat. Het gaat hierbij om een voorziening waarin ex-gedetineerden onder 

begeleiding naar het zelfstandig kunnen wonen gaan. Het project heeft de eerste jaren tot 

overlast in de buurt en bezorgdheid bij omwonenden geleid. Op verzoek van de 

buurtbewoners hebben het Leger des Heils en de gemeente in de loop van de tijd diverse 

maatregelen getroffen om de situatie te verbeteren, waaronder cameratoezicht en extra 

inzet van de politie. Ook is er sinds 1 januari 2014 een huismeester aangesteld. 

Om de ontwikkelingen te volgen, is een overleg op kleine schaal tussen de betrokken 

partijen en de omwonenden in het leven geroepen. Aan deze werkgroep nemen de 

gemeente Groningen, het Leger des Heils, Woningstichting Patrimonium en 

vertegenwoordigers van de buurt en de wijkraad deel. Hierbij wordt de ervaren overlast in 

kaart gebracht en wordt het effect van de getroffen maatregelen geëvalueerd. De 

vertegenwoordigers van de buurt en de wijkraad zien erop toe dat het Leger des Heils en de 

gemeente de gemaakte afspraken nakomen. In 2017 hebben drie bijeenkomsten 

plaatsgevonden: reguliere overleggen op 15 maart en 13 september en een ingelast 

spoedoverleg op 9 juni. 

Het inlassen van een spoedoverleg was noodzakelijk, aangezien er berichten kwamen van 

buurtbewoners over gevoelens van onveiligheid en overlast. Tijdens het overleg werd het 

belang van het melden van klachten nogmaals benadrukt. Nadat een paar bewoners uit het 

pand van het Leger des Heils zijn geplaatst, is de rust weergekeerd. Ook wordt er nu vaker 

onaangekondigd door de politie gesurveilleerd, om het dealen van drugs in en rond het 

pand te voorkomen. 

Door de inspanning van de werkgroep is de situatie rond het pand aan de H.W. 

Mesdagstraat de laatste jaren duidelijk verbeterd. De omwonenden ervaren over het 

algemeen minder overlast en voelen zich niet meer bedreigd door bewoners van het pand. 

Maar helaas is er nog af en toe sprake van incidenten, zoals geluidsoverlast. De werkgroep 

blijft er daarom op toezien dat het Leger des Heils en de gemeente hun beloften nakomen 

en dat de genomen maatregelen het gewenste effect blijven hebben. Het project mag geen 

aantasting vormen van de leefbaarheid in de buurt. De werkgroep wil bereiken dat de 
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bewoners van het InterWonen-pand zich als gewone buurtbewoners gedragen en geen 

overlast veroorzaken. 

 

VERSLAG BUURTBOOMGAARD KOSTVERLOREN 

Het is alweer het vierde jaar dat Boomgaard 

Kostverloren bestaat. De bomen groeien gestadig 

en geven steeds meer fruit. Onze 10 fruitbomen zijn 

allemaal oude rassen die je niet in de winkel kunt 

kopen. Ze kennen buurtjaren. Het ene jaar geven ze 

veel en het andere jaar minder fruit. Het afgelopen 

jaar hadden we veel ananasreinetten en 

pippelingen. Onze kweeperen hebben dit jaar voor 

het eerst ieder een kweepeer geproduceerd. De 

mispel zal straks ook gaan dragen. 

Ecologisch gezien hebben we het afgelopen jaar weer gezorgd voor meer plekken waar 

planten en dieren zich thuis kunnen voelen (ruïnemuurtje, stukje varens). Wel zullen het 

komend jaar meer plekken in de haag gecreëerd worden voor andere planten dan de rozen. 

De gemeente heeft toegezegd dat het door hen gemaakte gat in de haag zullen repareren.  

Het afgelopen jaar hebben we ook weer het nodige samen met de buurt gedaan. Met 

Gluren bij de Buren hebben we samen met kinderen stammetjes beschilderd en in een rek 

gehangen. In oktober hebben we een feest gegeven voor de oogst met taart en sap uit de 

boomgaard. We hebben toen een ruïnemuurtje gebouwd met varens. In november hebben 

we met de zeisploeg van landschapsbeheer het gras in de 

boomgaard gemaaid. En in de loop van het jaar hebben 

we ook de boomgaard bijgehouden: wieden, snoeien en 

dergelijke. Dat hebben we met een groep van circa 7 

mensen gedaan.  
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MBVO55+ 

 

Deze groep bestaat uit 20 personen in de leeftijd van 55 jaar en ouder (de oudste is nu 90 

jaar). Op vrijdagochtend van 9.30-10.30 komt de groep bij elkaar in het 

Kostverlorenkwartier. Onze huidige docente is Marieke Buitenweg. Marieke biedt de groep 

een zeer gevarieerd programma aan met daarnaast een goede muziekkeuze. 

In 1967 is in de stad Groningen de eerste groep voor ouderengymnastiek opgericht in de 

Schilderswijk. Men kon ruimte vinden in de Westerkerk aan de Kraneweg; nu staat op die 

plek het appartementencomplex de Cranedwinger. Toen de kerk is afgebroken in 1994 kon 

de groep in het Rode Kruis gebouw aan de Kraneweg onderdak vinden.  

Ondertussen waren er in de stad nog enkele groepen “meer bewegen voor ouderen” 

ontstaan en kreeg deze eerste groep de naam “MBvO 55+ Kraneweg”. Naast de 

lichamelijke oefeningen besteedt men aandacht aan de sociale samenhang: bij 

verjaardagen, ziekte of andere speciale gebeurtenissen stuurt één van de leden een kaartje. 

Maandelijks drinken we met elkaar een kop koffie na de activiteiten en praten we elkaar bij.  

De andere mededelingen gaan via de mail; internet heeft een aantal jaren geleden ook voor 

deze groep zijn entree gedaan. 

Voordat we 6 jaar geleden in het Kostverlorenkwartier konden oefenen, nadat het Rode 

Kruis uit het gebouw aan de Kraneweg ging, heeft de groep qua ruimte wat omzwervingen 

gemaakt o.a. in lokalen van het Noorderpoort en de Petteflatschool.  Aaf Loonstra is dan de 
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“gym juf”. Van belang is, dat we nog steeds een ruimte in onze wijk vinden, waar we de 

activiteit kunnen beoefenen. In onze samenleving vinden we het belangrijk om aan sociale 

participatie te doen, en onze conditie te onderhouden. Wat ons zorgen baart, is dat het 

onderhoud van de ruimte in het Kostverlorenkwartier: dat verdient meer aandacht. 

Voorheen was er voor iemand een baan ter ondersteuning van de activiteiten 

(schoonmaken, tafels en stoelen klaarzetten, koffie schenken) Deze functie is 

wegbezuinigd en nu moeten wij de tafels eerst op elkaar zetten om ruimte te maken, de 

vloer vegen, voordat we starten. Vanaf 2017 wordt er per les zaalhuur berekend, de lessen 

betaalden we natuurlijk al.  Er zijn meer sportscholen gekomen, dus meer commercie: de 

maatschappij is in liberale beweging. 

Ieder jaar proberen we een datum te vinden, dat we met elkaar lunchen. Dit jaar hebben we 

ons 50-jarig bestaan gevierd in het buurtrestaurant “het Koetshuys”. Speciaal voor ons had 

de kok een “lopend buffet” op lunchtijd verzorgd, zodat we het hele etablissement tot onze 

beschikking hadden. Zo konden we ook een paar gasten, oud deelnemers, uitnodigen. 

Herinneringen werden opgehaald en ondertussen deden we ons te goed aan de heerlijke 

spijzen en drankjes. Het was een waardig jubileum. 

 

HET 1S TE  SCHILDERSKWARTIER  

 

Het 1e Schilderskwartier is op 1 juli 2014 opgericht als een (buurt)vereniging met beperkte 

rechtsbevoegdheid. De vereniging zet zich in voor de leefbaarheid in de buurt en het 
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bewaken van het bijzonder architectonisch karakter. De buurt wordt begrensd door de 

Kraneweg (zz), Westersingel (wz), A-weg (nz) en Taco Mesdagstraat (oz).   

Na de rioleringswerkzaamheden in de buurt traden er in verschillende straten problemen 

op met het grondwater. De buurtvereniging heeft de klachten onder de leden 

geïnventariseerd en we hebben gezamenlijk de gemeente benaderd. Dit heeft geleid tot 

een onderzoek van Wareco. Uit het onderzoek blijkt dat de grondwaterstand voldoet aan 

de gemeentelijke eis. Een groot deel van de problemen zijn volgens het bureau toe te 

schrijven aan het kappen van bomen en verharden van de (binnen)tuinen. Zij hebben 

desondanks de gemeente geadviseerd het drainagesysteem aan te passen. 

Op initiatief van het 1e kwartier wordt het stukje groen bij de Blekerstraat heringericht. Dit 

is mogelijk omdat er groot onderhoud plaats gaat vinden aan de Melkweg en Blekerstraat. 

De buurtwerkgroep en de gemeente hebben inmiddels de contouren van het plan rond en 

deze in november gepresenteerd aan de buurt. Onder het motto “van rommelig groen naar 

Blekerplantsoen” wordt in het voorjaar een vergroot plantsoen aangelegd met meer 

bloeiende planten.  

Om het chaotische fietsparkeren in de Jozef Israëlsstraat te verbeteren en gelijktijdig de 

kwaliteit van de stoep te vergroten is een werkgroep bezig om, samen met de gemeente, 

hiervoor plannen te maken (pilot voor eventuele verdere uitrol). De werkgroep heeft 

inmiddels een analyse gemaakt en haar wensen geformuleerd. Vanwege 

capaciteitsproblemen bij de gemeente heeft dit helaas nog niet tot een ontwerp mogen 

leiden. 

Het 1e kwartier heeft een bijzonder scheve opbouw van de bevolking. Naar schatting is ca. 

80% van de bewoners jonger dan 30 jaar, waarvan het grootste deel student. Om het 

samenleven en de leefbaarheid in de buurt te bevorderen zoekt de vereniging actief 

contact met studenten om het bewustzijn te vergroten van hun andere leefstijl en het 

effect daarvan op de vaste bewoners. Dat doen we o.a. door 

• Jaarlijks het Jozef Israëlsfeest te organiseren. Een, inmiddels traditioneel, straatfeest 

met vaste bewoners en studenten; 

• Contact te onderhouden met de huisoudsten van de Vindicat verenigingshuizen; 

• Aandacht te vragen voor geluidsoverlast met de poster “ramen open, k(n)oppen dicht; 
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• In een concreet geval van overlast met de betreffende bewoners contact te hebben 

gelegd met de verhuurder, Lefier. Hieruit is een traject voortgekomen; 

• Contact te zoeken met het KEI-bestuur, zodat bij de introductie van de nieuwe 

studenten aandachtspunten meegenomen worden om geluidsoverlast te voorkomen; 

• Onderling contact te bevorderen en ervaringen uit te wisselen. 

Het 1e kwartier heeft samen met de andere kwartieren periodiek overleg met de gemeente 

betreffende ontwikkelingen op de woningmarkt. Inmiddels is het nieuwe woonvisie 

vastgesteld, een grote stap voorwaarts, waar wij in de gelegenheid zijn gesteld om onze 

ervaringen in de wijk met vastgoedeigenaren in te brengen. Het effect hiervan is dat een 

aantal bouwactiviteiten is stopgezet dan wel geweigerd (splitsingen, optoppingen en 

uitbreidingen). Maar we zijn er nog niet: 

• Er zijn nog lopende ontwikkelingen waar de vastgoedeigenaar met een oude 

vergunning zijn verhuur-arsenaal wil uitbreiden. Wij zijn actief betrokken om reeds 

verleende vergunningen (Blekerstraat 12, HW Mesdag 23, beide nog lopende) om te 

buigen. In geval van JI 8 is dat niet gelukt. 

• Op initiatief van de kwartieren doet de gemeente een haalbaarheidsonderzoek naar 

een herstelfonds, gericht op meer differentiatie in de woningvoorraad in de 

Schildersbuurt.  

• We hebben bij de gemeente aangekaart dat achterstallig onderhoud in de buurt leidt 

tot verschraling en onveilige situaties. Ondanks dat de gemeente aangeeft dat ze 

hiervoor weinig (juridische) middelen heeft, krijgt dit meer aandacht. Op ons initiatief 

wordt vaker gehandhaafd wanneer eigenaren ingrepen doen aan de gevel die niet 

conform beschermd stadsgezicht zijn (bijv. JI 5) 

De gemeente heeft onze bijdrage aan wijkwelstand goed ontvangen. Onze voorstellen zijn 

geland in het nieuwe welstandsbeleid.  
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HET 2 E  SCHILDERSKWARTIER  

 

2017 begon, wat het Tweede Schilderskwartier betreft, met de afronding van het 

bestemmingsplan Herziening regels wonen. Met de andere kwartieren en de Wijkraad 

hebben we een zienswijze ingediend. Op een aantal punten is die niet gehonoreerd 

(inschakeling Wij-team bij omgevingstoets, de gang van zaken rond het Orientpand) maar 

over het geheel genomen zijn we gelukkig met het nieuwe plan, dat op uitbreiding van 

studentenhuisvesting een stop zet. 

Verder kwam de snelle fietsroute naar Zernike (met herinrichtingsplannen voor de 

Colleniusstraat) voorbij. De suggesties en wensen van de buurtbewoners (geen asfalt), zijn 

serieus genomen. 

Het rondje van het plein, een pleinborrel voor ‘burgerbewoners’ en studenten, was een 

succes. Beoogd wordt studenten meer actief bij de voorbereiding te betrekken. 

Tenslotte: in 2017 is onze website gelanceerd. 
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HET 3E  SCHILDERSKWARTIER  

 

In 2016 is veel werk verzet om tot een nieuw bestemmingsplan te komen. Dit heeft 

geresulteerd in veel minder vergunningaanvragen. Evengoed is het 3e Schilderskwartier 

gezamenlijk met de andere kwartieren in gesprek gebleven met de gemeente om lopende 

vergunningzaken te bespreken. In het verlengde daarvan is samen met de gemeente en de 

andere kwartieren gewerkt aan een plan om de balans tussen studenten en ‘andere’ 

bewoners in de wijk terug te brengen door studentenhuizen weer om te laten zetten in 

huizen voor andere doelgroepen. Ondanks alle goede intenties en inspanningen heeft dit 

momenteel nog niet direct geleid tot een werkbaar plan om huizen daadwerkelijk om te 

bouwen. Het heeft wel geresulteerd in een plan om eisen te stellen aan de vergunning van 

de verhuurder. Hoewel nog in concept, wordt het met belangstelling gevolgd door andere 

gemeentes met dezelfde problematiek.  

Een specifiek vergunningtraject wat de nadrukkelijke aandacht heeft gehad in 2017, en nog 

steeds, van het 3e Schilderskwartier betreft de verbouw van de watertoren aan de Dr. 

Hofstede de Grootkade. Hoewel het bestuur niet tegen een nieuwe functie voor de 

watertoren is, vindt zij wel dat de vergunning op de juiste gronden dient te worden 

verstrekt. Over dat laatste punt verschilt zij van inzicht met de gemeente. 

 

De plannen voor de herinrichting van Het Palet (stuk groen/tuin) in het midden van het 3e 

Schilderskwartier) zijn in 2017 afgerond. In een gezamenlijk proces met de gemeente en 

bewoners is een duurzaam ontwerp gemaakt waar alle doelgroepen plezier van kunnen 
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hebben. De plannen worden gerealiseerd in de loop van 2018 en kan als voorbeeld dienen 

voor vergelijkbare projecten in de rest van de wijk. 

Verder heeft het bestuur met de gemeente meegedacht over proces en invulling voor 

herinrichting van o.a. de kruising Wilhelminakade/Prinsesseweg, de Herman 

Colleniusstraat en de Jan Lutmastraat. Alle plannen zijn nu in uitvoering. 

Tot slot hebben we samen met de andere kwartieren en de wijkraad verder nagedacht over 

de wijze waarop de Panoramavisie opnieuw in leven moet worden geblazen. Dit is een 

lastig en langdurig proces gebleken, maar lijkt nu in 2018 daadwerkelijk vorm te krijgen. 

 

STICHTING VAN OSTADE  

 

De Stichting van Ostade is al meer dan 80 jaar actief in met name de wijk Kostverloren. 

Naast het beheer van het wijkcentrum, het Kostverloren Kwartier, beheert de Stichting ook 

één van de mooiste speeltuinen van Groningen. De speeltuin wordt zeer intensief gebruikt 

door de Pettefletschool (ca. 370 kinderen), Huize de B (ca. 200 kinderen) en de kinderen uit 

de wijk. 

In 2016 is op initiatief van de Stichting van Ostade de speeltuin opgeknapt voor een bedrag 

van bijna 50.00,00 euro. Onder ander is de tuin afgegraven en nieuw zand gestort en is er 

een nieuw panaveldje(voetbal)aangelegd.  

Het wijkgebouw is open voor alle wijkbewoners en naast de reguliere activiteiten, zoals 

koren, klaverjassen, bewegen op muziek, breiclub, knutselclub, dammen, schaken, 

schildercursussen, is er tevens in de winterperiode het wekelijkse Venstersoepje. Onze 

beheerders Herman de Wit en Eddy Buwalda serveren een heerlijk soepje, waaronder altijd 
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één vegetarische. Met name de schoolkinderen, ouders en personeel maken gebruik van dit 

“Venstersoepje”, maar ook wijkbewoners weten steeds beter de weg naar het Kostverloren 

Kwartier te vinden. Het “Kostverloren Kwartier” is uitermate geschikt voor diverse 

activiteiten voor de gehele Schilderswijk. Geschikt voor 20 tot 70 personen, maar ook ruim 

120 personen is geen probleem. Er is van alles aanwezig. Van geluidinstallatie, licht, 

keuken, groot projectiescherm, beamers en WiFi. De Petteflet maakt ook regelmatig 

gebruik van de ruimte voor o.a. vieringen. Naast de reguliere activiteiten van de diverse 

clubs in het wijkgebouw worden tevens zeer regelmatig diverse andere activiteiten 

georganiseerd. Deze worden aangekondigd in de wijk via flyers, de wijkkrant, en het 

WIS(Wijk Informatie Scherm in de Spar). Binnenkort wordt ook de Schildersbuurt voorzien 

van een WIS. 

 

HUURDERSVERENIGING KOSTVERLOREN 

 

De HVK komt op voor de belangen van haar leden o.a. aangaande bewonerszaken. U kunt 

hierbij denken aan groot onderhoudskwesties, leefbaarheid in de wijk, huurverhogingen, 

wijkvernieuwing, geschillen onder huurders, etc. Inmiddels kunnen ook eigenaren van 

woningen in Kostverloren lid worden van de HVK. Voor vragen kan er per mail contact 

gezocht worden met de leden van het bestuur. De mailadressen kunt u vinden op de 

website van de HVK: www.hvkostverloren.nl 

De HVK houdt verder contact met haar achterban middels een jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering(ALV). Het bestuur vergadert minimaal één keer per maand en heeft 

regelmatig overleg met de wijkcoördinator van Wooncorporatie Nijestee, waarmee 

lopende zaken worden besproken. Tevens onderhoudt de HVK nauwe banden met alle 

andere wijkorganisaties van Kostverloren, Schildersbuurt en de gemeente Groningen. 
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Middels de zogenaamde combi vergaderingen wordt regelmatig overleg gepleegd. Hieruit 

vloeien de vele activiteiten die jaarlijks georganiseerd worden voort. Zowel activiteiten 

binnen het wijkcentrum “Het Kostverloren Kwartier” als buitenactiviteiten. Deze worden 

dan vaak georganiseerd door de Stichting van Ostade en de HVK.  

De Huurdersvereniging heeft een kantoor aan de R. van Rijnstraat 160a in de Rembrandt 

Caemer.  Deze ruimte is uitermate geschikt voor kleine bijeenkomsten, cursussen, lezingen, 

etc. U bent altijd van harte welkom met nieuwe ideeën. 

 

STUDENT EN BUREN  

Donderdag 20 september vond voor het derde jaar op de rij 

het ‘Student en Buren’ feest plaats. Inmiddels traditiegetrouw 

stond de derde donderdag van september in het teken van 

het Student en Buren feest in de Jozef Israëlsstraat. Een feest 

om student en buren met elkaar in contact te brengen onder 

het motto : samen leven, wonen, werken en studeren. Deze 

traditie heeft inmiddels bewerkstelligd dat er in de buurt meer 

rekening met elkaar wordt gehouden. Dit feest is mede 

mogelijk gemaakt door het comité Student en Buren, de 

Wijkraad Schilderswijk, de buurtsuper Casper, het Noorderpoortcollege, Leven in Stad en 

de gemeente Groningen. 
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VERKEER 

In de commissie verkeer zijn er verschillende onderwerpen aan de orde geweest. De eerste 

besprekingen over de slimme fietsroute tussen het hoofdstation en de Herman Collenius 

brug startten in 2016 en werden in 2017 afgerond. De bomen in de HC-straat zijn inmiddels 

gerooid. De inrichting van het mini-busstation aan de Westerhaven en de aanpassingen van 

de aansluitende routes zijn uitgevoerd.  In Kostverloren zijn ook de voorbereidingen gestart 

voor het riool project en zijn in verschillende straten de bomen gerooid. Het laatste stukje 

van de Friesestraatweg is opgenomen in de 30 km wijk snelheidslimiet. Verder wordt 

deelgenomen aan het overleg over de toekomstige aanpak van de Ring West, waarbij 

vooral de aansluiting op de Ring van belang is. 
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“BOLLEYVLAPPEN”IN DE  WIJK 

In de wijkkrant van oktober 1996 stond destijds een oproep waarin je kon lezen over de 

start van de volleybal groep. Maar ook in 2017 is de volleybal groep onder de huidige naam 

“De Bolleyvlappers” nog steeds actief in de gymzaal van de huidige OBS de Pletteflet. Na 

een ietwat moeizaam jaar wat betreft de personele bezetting is de groep nu weer redelijk 

op sterkte en zeer gemêleerd van samenstelling.  

Maar waarom toch die naam de Bolleyvlappers. Het zegt wellicht iets over de speelsheid en 

ongedwongenheid waarmee de spelers het spel benaderen. En de houdbaarheidsdatum 

van de ploeg is ook nog lang niet verstreken.  Wij hebben weer zo’n 40 keer op de 

donderdagavonden van 8 tot 9 getraind. Dat de groep al zo lang bestaat heeft 

onmiskenbaar te maken met hun sterke motivatie en humor en dat is alleen al een 

uitnodiging voor deelname. Dat er altijd nog ruimte is voor nieuwe spelers mag ook 

duidelijk zijn. Tegen een geringe vergoeding kunt u op de donderdagavond uw 

balvaardigheid trainen en uw conditie verbeteren.  

 

BROEZ’N IN DE BUURT - KOSTVERLOREN  

In het najaar van 2016 heeft de MJD in 

samenwerking met WIJ-

Schilderswijk/Centrum, het project 

Broez’n in de buurt uitgevoerd. 

Vrijwilligers hebben wijkbewoners van 60 

jaar en ouder bezocht. Om vernemen wat 

men vindt van het wonen in de wijk. Welke 

ideeën, wensen en behoeften men heeft. 

En ook of men wat voor de wijk kan en wil 

doen. Dit alles in het kader van het zo 

langs mogelijk zelfstandig wonen en leven.  Er ontstonden mooie gesprekken, verwijzingen 

naar het WIJ team en men constateerde ook een aantal overeenkomstige zorgen m.b.t de 

wijk. Alle bevindingen zijn anoniem gebundeld in een uitgebreid verslag. Dit verslag is in te 

zien op de website van WIJ Schilderswijk / Centrum https://wij.groningen.nl/wij-in-de-

https://wij.groningen.nl/wij-in-de-wijk/wij-schilderswijk-centrum
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wijk/wij-schilderswijk-centrum. Op 7 juni 2017 is het rapport gepresenteerd aan de 

bezochte wijkbewoners en andere geïnteresseerden.  

 

WIJ IN DE WIJK  

Omdat WIJ van bewoners en hun 

organisaties regelmatig te horen kregen 

dat WIJ Schilderswijk/Centrum te ver weg 

zit (in de Oosterstraat) en ook dat men niet 

goed weet wat WIJ is/doet, is een deel van 

het WIJ-team in september jl. de wijk in 

getrokken. Met de WIJ-tent stonden we op 

een viertal donderdagmiddagen in 

september afwisselend in Kostverloren en de Schildersbuurt. De twee supermarkt-

eigenaren ontvingen ons graag en stelden koffie en thee beschikbaar om uit te delen aan 

bewoners. Zelf hadden we de nodige gadgets en flyers bij ons om uit te delen. Zo hebben 

we veel fietsen voorzien van een zadeldekje. Met name in Kostverloren werd de WIJ-tent 

drukbezocht en waren bewoners zeer te spreken over onze aanwezigheid.  

WIJ Groningen ondersteunt en/of organiseert hulp in de eigen omgeving van de stadjer én 

stimuleert meedoen in de wijk. Er zijn totaal 11 WIJ-teams in de stad Groningen. Het WIJ-

team wil – op een laagdrempelige manier – contact met de bewoners hebben en houden. 

Het WIJ-team helpt álle bewoners bij uiteenlopende vragen, bijvoorbeeld als het gaat om 

financiën, huisvesting, zorg, hulpmiddelen of opvoeding. In het WIJ-team werken 

professionals, vrijwilligers en buurtorganisaties nauw samen. Kijk voor meer informatie op: 

https://wij.groningen.nl/wij-in-de-wijk/wij-schilderswijk-centrum of bel met de 

opbouwwerker Willy Pama, 06-15602691.  

 

  

https://wij.groningen.nl/wij-in-de-wijk/wij-schilderswijk-centrum
https://wij.groningen.nl/wij-in-de-wijk/wij-schilderswijk-centrum
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2017 - KRANEWEG KLAAR 

Vier jaar lang waren er de nodige hobbels te nemen voor de actiegroep Bomen Kraneweg. 

De actiegroep, bestaande uit bewoners en gesteund door de wijkorganisatie, zette zich in 

voor aanpak van de verloederde woonomgeving en meer groen in de straat. De actiegroep 

koos voor de lijn actievoeren maar zocht ook de samenwerking met de gemeente: soms 

drammen en doorduwen en soms even pas op de plaats. En natuurlijk waren er ook de 

praktische hobbels, zoals de hele stoep die vol lag met kabels en leidingen. Die aanpak 

heeft tot een zichtbaar resultaat geleid. De Kraneweg is prachtig opgeknapt, met nieuwe 

trottoirs, betere straatverlichting en er zijn in de hele straat goede plantvakken gemaakt 

waarin nieuwe lindenbomen zijn aangeplant. In 2017 zijn de laatste werkzaamheden 

afgerond.  

Juist ook omdat de bewoners de actie voor groen in hun straat massaal hebben gesteund, 

was er alle reden voor een feestje, in café het Palet. Wethouder Roeland van der Schaaf 

benadrukte daar dat de gemeente best geld wil steken in een impuls voor de buurt maar 

dat de bewoners vooral ook zelf iets zullen moeten doen. Ook voor de gemeente was het 

proces vernieuwend. Met de actie Kraneweg Kiest bijvoorbeeld, toen het ging om de vragen 

of de bewoners meer parkeerplekken of juist meer bomen wilden en welke bomen dan. De 

bewoners kozen in groten getale voor meer bomen en voor lindenbomen. Het werk van de 

actiegroep zit er op. Inmiddels is er een nieuwe groep actieve bewoners gevormd die een 

paar keer per jaar als een gezellige groene turbo door de straat gaat. Dat alles onder het 

motto: Kraneweg Schoon, dat doen we gewoon. De actiegroep Bomen voor de Kraneweg 

bestond uit: Marleen Dohle, Bea Ekamper, Hein Pronk, Henk Tiggelaar en Matteke Winkel. 
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GLUREN: CULTURELE VERRASSINGEN BIJ JE BUREN. 

 “Bijzonder dat je zoveel betrokkenheid bij 

wijkbewoners ziet”. Dat was één van de 

reacties van een bezoeker en ook precies 

het doel van Gluren bij de Buren, het 

jaarlijkse culturele evenement in onze wijk. 

Het motto van Gluren is: ‘Kleine culturele 

verrassingen in het huis van je buren’. 

Daarbij wil de organisatie, bestaande uit 

vrijwilligers, bijdragen aan verbinding en 

betrokkenheid in de wijk.  

Gluren bij de Buren vond in 2017 plaats op 

zondag 2 april. Ook dit jaar weer waren er 

een groot aantal wijkbewoners die hun huis 

of pand openstelden.  De verschillende 

deelnemers kregen in 2017 in totaal ca 1000 

bezoekers over de vloer. Daarbij waren er een paar uitschieters: Een grote publiekstrekkers 

was La Déesse, het appartementencomplex op het terrein van de voormalige 

Citroëngarage. Ook ontwerpersfamilie Endendijk en het dakterras van Mimi Bergsma en 

Edwin Wolffensperger trokken veel publiek.  

Het bordje vol moest op een aantal deuren, waaronder de deur van de studentenkamer van 

Lars. Hij had zijn studentenkamer ontruimd voor de indrukwekkende documentaire van 

Liefke Knol over de gevluchte Joden die in de Tweede Wereldoorlog in zijn kamer 

woonden.  

Eigenlijk verwoordt een van de deelnemers de ambitie van Gluren bij de Buren het mooist:  

“Grappig dat je zelf ook weer even met andere ogen naar je eigen huis en omgeving kijkt. 

Gluren bij de Buren is een erg mooie manier om buurtbewoners die je in de straat en de wijk 

vaak tegen komt een klein beetje beter te leren kennen. Ik voel me door dit soort 

initiatieven nog beter thuis in mijn eigen wijk. Actieve buurten zijn actueel. Dat zien we ook 

in de Schilderswijk bijvoorbeeld door initiatieven als Gluren bij de Buren, de organisatie van 
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buurtfeesten en de zorg voor cohesie en ruimtelijke kwaliteit in de wijk. Gaaf om in zo'n 

wijk te wonen!” 

Heeft u een idee, tip, vraag of wilt u meedoen met Gluren?  Laat het horen via 

gluren@schilderwijkgroningen.nl 

De werkgroep ‘Gluren bij de Buren Schilderswijk 2017’ bestond uit Bina Waijer, Harriet de 

Jonge, Joke Sinnema, Marleen Dohle, Paul Schuddebeurs en Ria Derlagen. 

 

WIJKWETHOUDER ROELAND VAN DER SCHAAF EN HET GEBIEDSTEAM OP BEZOEK 

IN DE WIJK.  

In de maand mei heeft de wijkwethouder Roeland van der Schaaf en het gebiedsteam twee 

keer een bezoek gebracht aan de Schilderswijk. Eerst op 15 mei een hele ochtend in 

Kostverloren en daarna op 19 mei een hele ochtend in de Schildersbuurt. Bij beide 

bijeenkomsten waren veel wijkpartners aanwezig. 

In Kostverloren werd het gezelschap op maandagochtend om 09.00 uur welkom geheten in 

de BSO. Hierbij waren naast de wethouder en het gebiedsteam verschillende wijkpartners 

aanwezig, zoals de BSO, De Huurdersvereniging Kostverloren, de Stichting van Ostade, de 

Wijkorganisatie Kostverloren, de Wijkorganisatie Schildersbuurt en het WIJ-team 

Schilderswijk-Centrum. 

Verschillende onderwerpen kwamen aan de orde zoals het vergroten en toegankelijk 

maken van de buurtaccommodatie BSO en het KostverlorenKwartier; de 

verkeersknelpunten in de wijk met name de kruispunten-oversteek Hoendiep-

Friesestraatweg en Rembrandt van Rijnstraat-Hoendiep. Verder het sluipverkeer in de Jan 

Steenstraat en de Rembrandt van Rijnstraat. 

Een paar dagen later was de wijkwethouder weer in de wijk. Nu in Op Mars in de 

Schildersbuurt. Hier waren, naast de Wijkraad, voornamelijk de 3 Schilderskwartieren en 

het WIJ-team aanwezig. 

Er kwamen zeer veel onderwerpen aan de orde, zoals: kunststofkozijnen, de Watertoren, 

Student en Buren, de groene driehoek bij de Melkweg, pandjesbazen, oude fietswrakken, 
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grofvuil, een eventuele buurtconciërge, verwaarloosde en onveilige panden, ouder worden 

in de wijk, onveilige verkeersknelpunten zoals het kruispunt Hoendiep-Friesestraatweg, Air 

B&B, consultatiebureau terug in de wijk. 

We liepen met z’n allen door de wijk en daarin werd aan Roeland sommige zaken letterlijk 

getoond. Rommel op straat, verwaarloosde panden, maar ook prachtig gerenoveerde 

panden.   

Er werd een bezoek gebracht aan het 

studentenhuis “Vila Kakelbont” een Vindicat 

pand dat wordt verhuurd aan vrouwelijke 

studenten en aan een woonhuis met ‘buren’ als 

studenten.  

Het was al met al ook 

hier een drukke maar zinvolle ochtend. De belangrijke punten zijn 

genoemd en doorgenomen. Beide ochtenden werden ervaren als 

zinvol en prettig, dicht in de wijk en bij de burger, dan krijg je een 

helder beeld van de problemen. Opnieuw had hij weer grote 

waardering voor de vele actieve buurtbewoners.  


