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ALGEMENE BESTUURSZAKEN
SAMENSTELLING BESTUUR

Het bestuur bestond in 2018 uit:
•

Grietje Scholtens, voorzitter, hoofdredacteur wijkkrant

•

Liesbeth Klunder, secretaris

•

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

•

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.
Peter Verweij staat het bestuur met raad en daad terzijde.

Ingrid Engelsman heeft kort na haar toetreding tot het bestuur, begin 2018 de wijk verlaten
wegens een verhuizing naar elders. Daarom is zij afgetreden als bestuurslid. In oktober liep de
eerste zittingstermijn van Liesbeth Klunder, secretaris, af. Na raadpleging van de bewoners tijdens
de bewonersavond op 10 december, is zij herbenoemd voor 4 jaren. Zij is wederom benoemd als
secretaris.
Grietje Scholtens heeft aangekondigd eind 2019 haar bestuurslidmaatschap, en dus het
voorzitterschap, neer te willen leggen. De Wijkraad beraadt zich in 2019 op zijn rol en positie
binnen de wijk en zijn functioneren (in combinatie met de overige bewonersinitiatieven in de wijk).
Ondanks oproepen daartoe, hebben zich geen nieuwe bestuursleden gemeld. De capaciteit binnen
het bestuur is daarom beperkt.
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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; - en
daartoe periodiek contact gezocht wordt met initiatieven uit de wijk.

BEWONERSAVOND 2018

Op 10 december 2018 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. Dit jaar was er geen thema verbonden aan de bewonersavond,
wat mogelijk ook een negatieve invloed op de opkomst heeft gehad.
De bewoners zijn bijgepraat over diverse ontwikkelingen binnen de wijk. Het financiële en het
activiteitenverslag over het voorgaande jaar zijn toegelicht.
De zittingstermijn van bestuurslid Liesbeth Klunder liep af. Zij is, met unanieme instemming van
de bewoners, herbenoemd voor 4 jaar. Ingrid Engelsman, vorig jaar benoemd als bestuurslid, is
wegens haar verhuizing naar elders, afgetreden. Een opvolger is nog niet gevonden.
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FACEBOOKACCOUNT SCHILDERSBUURT KOSTVERLOREN GRONINGEN

Sinds april 2015 is er een Facebookpagina in de lucht voor de Schilderswijk:
https://www.facebook.com/schildersbuurt.kostverloren.
Medio maart 2019 heeft deze pagina zo'n 500 vrienden, zo'n 50 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 weinig gereageerd door
onze vrienden. De meeste reacties komen op 'negatieve' ontwikkelingen in de wijk. Af en toe
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. Hiertoe is het belangrijk dat er voldoende input geleverd wordt over activiteiten in de
wijk. Hier schort het nog wel eens aan, waarbij ook de beschikbare tijd van de facebookbeheerders
een probleempunt is. In 2019 wordt geprobeerd hier verbetering in te brengen en de website,
Facebook en de Wijkkrant meer op elkaar aan te laten sluiten.

WEBSITE SCHILDERSWIJK GRONINGEN

De website www.schilderswijkgroningen.nl is begin 2018 herzien en van een frisse look en feel
voorzien. Door overstap naar een nieuwe provider is het onderhoud stukken gebruiksvriendelijker.
Peter Verweij zal het beheer van de website op zich nemen. Hij gaat de website verder verbeteren,
waarbij een meer fundamentele visie (waarbij samenhang is met de toekomst van de Wijkraad)
ontwikkeld zal worden.
Het blijft een aandachtspunt dat er voldoende content aangeleverd wordt voor de website. Ook de
verbinding tussen de website, Facebook, Wijkkrant behoeft verbetering, waar in 2019 aan gewerkt
wordt.
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WIJKKRANT

In 2018 hebben we drie wijkkranten uitgebracht. Het voornemen voor 2019 is om vier wijkkranten
uit te brengen, aangezien door een hogere frequentie de informatievoorziening actueler zal zijn.
Ook zal informatie via Facebook, website en de WIS-schermen plaatsvinden. De
informatievoorziening moet beter op elkaar afgestemd worden.
Na het vertrek van Joop Dollekamp, die als eindredacteur vele jaren de Wijkkrant verzorgd heeft,
heeft Martin van Koldam het stokje overgenomen, tezamen met Ingrid Engelsman. Helaas
verhuisde Ingrid al spoedig naar elders, waardoor Martin er, samen met de
hoofdredacteur/voorzitter Grietje Scholtens, alleen voor kwam te staan. Martin heeft echter,
samen met de nieuwe vormgever, Jet Hardick (die belangeloos haar expertise en tijd ter
beschikking stelt), de Wijkkrant een nieuwe look en feel gegeven. De Wijkkrant wordt nu volledig
in kleur gedrukt. Er is een overzichtelijke middenpagina met komende evenementen in de wijk.

De wijkbewoners leveren voldoende kopij aan om iedere keer de wijkkrant te vullen. Een aantal
keren bestond de Wijkkrant uit meer pagina's dan gebruikelijk, om al het nieuws kwijt te kunnen.
Iedere Wijkkrant zijn er in totaal ongeveer 4 pagina's met advertenties van bedrijven uit de wijk.
Soms willen bedrijven stoppen met de advertentie en soms komen er nieuwe bij. De kleurenadvertentie 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 2019.
De bezorging verloopt voorspoedig, hoewel we altijd extra bezorgers kunnen gebruiken, want
sommige bezorgers brengen wel heel veel kranten rond.
De Wijkkrant wordt na verschijning ook gepubliceerd op de website.

PANORAMAVISIE

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
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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 Buren en gezamenlijke aanpak van geluidsoverlast.
Een kleine werkgroep bestaande uit afgevaardigden van de Schilderskwartieren en het bestuur van
de Wijkraad hebben de Panoramavisie weer geactiveerd.
De werkgroep heeft op 29 september 2018 een bijeenkomst voor wijkbewoners georganiseerd in
Het Kasteel om over de toekomst van de wijk te praten. Zo'n 50 wijkbewoners hebben
meegedacht over waar we met onze wijk naar toe willen en welke thema's daarbij onze aandacht
vragen. De hoge opkomst was een mooie opsteker voor de organisatoren.

Voorafgaand aan de bijeenkomst is een enquête uitgezet (via de Wijkkrant en de website) onder
de wijkbewoners. Belangrijkste vraag was welke thema's de wijkbewoners belangrijk vinden met
betrekking tot de toekomst van de wijk.
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Naast een plenair deel gingen de bewoners in 7 groepjes uiteen om over de thema's te praten:
kwaliteit groen, duurzame energie, welstand, voorzieningen, sociale cohesie en overlast,
bestemmingsplannen en regelgeving en het verenigingsleven. Aan de gesprekken is enthousiast
en actief deelgenomen en een en ander zal een vervolg krijgen in 2019.
Wijkwethouder Roeland van der Schaaf was aanwezig, evenals wijkmanager Nienke Alkema en
buurtagent Anneke Lammers.

WIJKBEHEER (GRIJS EN GROEN)

De werkgroep 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.

Op verschillende plekken zijn er bomen gesnoeid en aangemerkt met een gele stip om te worden
vervangen. Een punt van zorg is het bomenbestand aan weerszijden van de Friesestraatweg.

Een pilot die o.a. gaat beginnen in de Schildersbuurt is de aanleg van stoeptegels waarin ruimte is
om groen te laten groeien. Een initiatief ontstaan tijdens een 'open raadsvergadering' van de
gemeenteraad.

Bij één van de onderwerpen van de Panoramavisie, gehouden in
september in de Schildersbuurt, kwam naar voren dat het goed zou
zijn om meer groen aan te leggen in de buurt, bijvoorbeeld op het
Jozef Israëlsplein. Ook meer geveltuintjes zullen bijdragen aan een
groener gezicht van de wijk.
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Op een wijkoverleg in Kostverloren in september werd een plan
gepresenteerd voor een verbetering van het Van Ostade park. De vijver zou
worden verdiept, de oevers meer natuurlijk aangelegd, de spoorsloten
aangesloten en de bouw van een brug over de vijver zou tot de mogelijkheden
kunnen behoren.

In de straten rond de Friesestraatweg is de straatverlichting in 2018 regelmatig
uitgevallen en dat voor vele dagen. Ook na plaatsing van nieuwe lantaarnpalen
was het euvel niet verholpen. De afdeling openbare verlichting heeft nu een
grootschalig verbeterplan aangekondigd waarvan we veel verwachten.
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WIJKWELZIJN
De aansturing van de belangrijkste activiteiten in Kostverloren met een sociaal-culturele
achtergrond heeft weer plaatsgevonden vanuit het gemeenschappelijk overleg tussen de
wijkpartners. Deze groep bestaat uit de Van Ostadestichting, de Huurdersvereniging Kostverloren
en de beide wijkorganisaties (Schildersbuurt en Kostverloren).

In de Schildersbuurt zijn de activiteiten gecoördineerd tussen de Schilderskwartieren en de
wijkorganisatie, met o.a. het straatfeest en het pleinfeest van Student & Buren. Bij deze
evenementen krijgen wij steun van studenten van het Noorderpoortcollege en Leven in Stad (LiS)
van de gemeente.

De milieudagen in Kostverloren en in de Schildersbuurt waren wederom een succes en voldoen
prima om de wijkbewoners een handje te helpen bij het opruimen van hun overbodige spullen.
Ook nog goede voorwerpen konden hun weg vinden naar een winkel voor gebruikte voorwerpen
en door onderling ter plekke te ruilen. Opvallend is, vooral in de Schildersbuurt, dat er veel
fietswrakken en weesfietsen in de straten staan.
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Ook de voorjaarsactie en daarmee het opruimen van straatrommel zoals zwerfvuil, Lentekriebels
in de Schildersbuurt, is een goede manier om de wijk een schonere aanblik te geven. De
Lentekriebels in Kostverloren is meer toegespitst op de kleintjes die in het Van Ostadepark
plantjes poten.

De milieu- en lentekriebel dagen worden vanuit de gemeente ondersteund door de
milieustewards. De buurtman Theo van der Laan is actief in de Schildersbuurt.
Vanuit Nijestee zijn de buurtconciërges actief om misstanden, zoals sofa's die op straat staan, te
melden bij de milieudienst.

Naast de Schilderskwartieren is nu ook een groep onder de naam 'Groene Mondriaan' actief in het
gebied bij de haven van de Mondriaanstraat. De Nieuwjaarsbijeenkomst met een leuke
bloemlezing van Harry van Velzen over de schilder Mondriaan, trok de nodige buurtbewoners.

In Kostverloren kennen wij het leefbaarheidsoverleg waar wensen en verbeteringen aangedragen
worden op het gebied van openbare ruimte en wijkwelzijn.
Het WIJ-team blijft zijn activiteiten vanuit het centrale punt in de Oosterstraat aansturen onder de
naam WIJ Schilderswijk/Centrum. Zie de website
www.wijschilderswijkcentrum@wij.groningen.nl.
In 2019 worden er spreekuren van het WIJ-team in de wijk georganiseerd.
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BUURTCONCIËRGE

Overleg Buurtman (Theo van der Laan, 3e van rechts)

In 2018 is in de Schildersbuurt op verzoek van het 1e schilderskwartier een buurtconciërge in de
wijk gekomen om de overlast van zwerfvuil tegen te gaan..
Theo van der Laan heeft als 'Buurtman' een participatiebaan voor 16 uren. Theo is wegwijs
gemaakt in de wijk en heeft ook kennis gemaakt met de wijkpost, die over het groenonderhoud in
de wijk gaat. De Wijkraad begeleidt Theo en zorgt voor regelmatig overleg, samen met de
wijkbewoners, over hoe het loopt. Deze ontwikkeling wordt positief ervaren in de wijk, het
resultaat is zichtbaar. In de praktijk betekent dit dat Theo zwerfvuil opruimt met een prikker. Ook
heeft de buurtconciërge zich ingezet tijdens de verschillende milieudagen en heeft hij overlast en
gebreken aan straatverlichting en wegen doorgegeven. Theo heeft vanuit de participatiebaan een
meedoen coach. Er is op diverse manieren over de buurtconciërge gecommuniceerd naar de wijk.
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ACTIVITEITEN IN DE WIJK

Hierna volgen de verslagen van de verschillende activiteiten en initiatieven van, met en door
wijkbewoners in de Schilderswijk.
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HET 1 E 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 bewaken van
het bijzondere architectonisch karakter. De buurt wordt begrensd door de Kraneweg (zz),
Westersingel (wz), A-weg (nz) en Taco Mesdagstraat (oz).

"Van rommelig groen naar Blekerplantsoen". Onder dit motto is op initiatief van het 1e kwartier
het stukje groen bij de Blekerstraat heringericht. Dit is gelijk opgegaan met groot onderhoud aan
de Melkweg en Blekerstraat. Een buurtwerkgroep heeft samen met de gemeente hiervoor een
plan gemaakt. Zij hebben zich ingezet om het groen te vergroten en om meer bloeiende planten te
gebruiken. De ingang van de wijk heeft hiermee een echte gedaantewisseling ondergaan. In
oktober is het plantsoen feestelijk geopend.
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Aansluitend, zowel ruimtelijk als in de tijd, is het chaotische
fietsparkeren in de Jozef Israëlsstraat opgepakt. Ook hier heeft
een werkgroep uit het 1e Schilderskwartier samen met de
gemeente een plan gemaakt om de kwaliteit van de stoep te
vergroten. Daarvoor is er een andere inrichting voor het
fietsparkeren gemaakt, is een zichtbare band aangelegd als een
soort monumentale meter en zijn er enkele geveltuintjes
gecreëerd. De straat heeft hierdoor een veel rustiger uitstraling
gekregen. In de toekomst gaan we kijken hoe we meer groen
kunnen realiseren door ook de boomspiegels te beplanten. Ook
gaan we nog samen met de gemeente het veelvuldig
voorkomende stoepfietsen oppakken.
Dit project is neergezet als een pilot. Een verdere uitrol in de wijk is helaas nog niet opgenomen in
het onderhoudsprogramma.

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
hebben we in 2018 onder andere weer gedaan 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;
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• aandacht te vragen voor geluidsoverlast met de poster "ramen
open, k(n)oppen dicht";
• 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. Door een nieuwe woonvisie en
bestemmingsplannen zien we dat er inmiddels een stevige rem gezet is op de transformatie van
woonhuizen naar jongerenhuisvesting. Op ons verzoek is onderzocht op welke manier we actief
weer een omgekeerde beweging kunnen maken. Op een vrije woningmarkt blijkt dit echter een
taai vraagstuk, waar de gemeente maar beperkt invloed op kan uitoefenen. De vastgoedsector
blijft zoeken naar mogelijkheden om deze voor hen lucratieve praktijk uit te breiden.
Doordat er een rem zit op legale ontwikkelingen is er in toenemende mate behoefte aan
handhaving. Het periodiek overleg met de gemeente hebben we in overleg met de wethouder
omgezet in een handhavingsoverleg.

In het afgelopen jaar is de overlast door scholieren van het Noorderpoortcollege (NPC)
toegenomen. Door het rookverbod op het schoolterrein en door de veranderende looproutes naar
de bushaltes is de rookplek van de school verschoven naar de achteringang van het NPC aan de
Melkweg. Hier hingen soms 40-50 studenten rond en deze plek werd een publieke asbak. Een
slecht voorbeeld voor het recentelijk toegenomen aantal jonge kinderen in de Melkweg en H.W.
Mesdagstraat. Na langdurig en intensief contact is de school bereid gebleken om weer een
gedoogplek op haar terrein aan te bieden. Het vraagt voorlopig nog veel aandacht.
Daarnaast heeft de school aan de Melkwegzijde een warmtekrachtcentrale. Daar is vorig jaar een
warmtepomp bij geplaatst. Beide zorgen voor geluidsoverlast. Ook de rookgassen dalen vaak in de
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straat neer. Het NPC is hiervan op de hoogte, maar doet in afwachting van een
vervangingsinvestering voorlopig niets aan deze situatie.
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HET 2 E SCHILDERSKWARTIER

Rondje van het plein.
Het 2e Schilderskwartier organiseerde op donderdag 14 juni het tweede buurtfeest op het H.W.
Mesdagplein. Hoewel het weer niet mee zat, was het toch een goed bezochte bijeenkomst.
Nog meer dan vorig jaar vond een ontmoeting tussen studjers en stadjers in de Schildersbuurt
plaats. In totaal telden we circa 150 deelnemers. De beide partytenten van de Wijkraad boden de
helaas soms nodige beschutting tegen de regen. Het programma was gevarieerd: wijkwethouder
Roeland van der Schaaf wees op het grote belang van een stevige organisatie en cohesie in
buurten. De wijziging van het bestemmingsplan binnenstad e.o. is mede door een initiatief vanuit
de Schildersbuurt tot stand gekomen. Hij gaf ook aan oog te hebben voor de kwaliteit van de wijk,
waar het evenwicht in de bewoning wel wat zoek is geraakt.
De muzikale noot werd verzorgd door de
'Pleinfreezers', een speciaal voor de
gelegenheid samengestelde formatie. De
voor deze gelegenheid tot 'oudste'
buurtbewoner gekroonde Hein Bekenkamp
bracht in een column zijn 'wijkgevoel' tot
uitdrukking.
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Veel buurtbewoners brachten wat te eten mee, de organisatie zorgde voor heerlijke soep en de
drank. Het feest is financieel ondersteund door de Wijkraad en het initiatief 'Student en Stadjer'
van WIJS. Anders dan vorig jaar raakten twee van de drie fusten bier leeg. Er is dus nog ruimte voor
verbetering. Dat gaan we volgend jaar weer proberen!

Springkussen
Op 21 juni, de eerste dag van de schoolvakantie, heeft het kwartier voor de kinderen in de
Schildersbuurt een springkussen geregeld. Alle kinderen uit de buurt (tot 12 jaar) konden zich die
middag op het H.W. Mesdagplein uitleven. Via Feestverhuur Groningen was een dinosaurus
springkussen gehuurd, wat voor ons is opgebouwd en afgebroken. Ondanks de warmte was de
opkomst prima, gedurende de hele dag zijn er circa 25 kinderen geweest, soms met vriendjes en
vriendinnetjes, gespreid over de middag. Benny was zo aardig de dorstige kinderen van ijsjes te
voorzien en er was ranja. Ook voor de ouders was het een gezellige start van de vakantie. Het was
een geslaagde middag.
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Voedselbankactie Schilderswijk Groningen 1 tot 3 november 2018
Samen met de buurtsuper 'Benny's' heeft de Stad Groningen
Voedselbank een voedselinzamelingsactie gehouden van 1
tot 3 november jl. Hierbij was het 'twee vliegen in één klap'
principe leidend: buurtsuper Benny's zou meer aandacht
krijgen en meer omzet draaien, en de Voedselbank zou meer
voedsel kunnen inzamelen.
Via flyers, rondgebracht door een aantal studenten en
buurtbewoners, en muzikaal aangemoedigd door Erik
Mertens en zijn kinderdraaiorgel, is een week voor de actie
alvast aandacht voor de actie gevraagd. Op 1 november
hebben vrijwilligers samen met Benny mensen in de winkel
bekend gemaakt met de armoede in Groningen en het belang
van de Voedselbank, en de redenen om de actie op te zetten. Op de zaterdag heeft Erik met zijn
grote draaiorgel de hele wijk dansend de Benny's in gekregen.
Het resultaat van onze inspanningen: 28 volle kratten met voedsel, voor mensen in de stad
Groningen die in armoede leven – en een blije Benny!

Overleg met gemeente: omgevingsvergunningen, handhaving
In het overleg van de drie kwartieren met de gemeente
is in november door wijkwethouder Roeland van der
Schaaf benadrukt dat wat betreft handhaving van
regelgeving de focus op de Schildersbuurt komt te
liggen. Dat betekent dat ook een beroep op de
bewoners wordt gedaan oog en oor te zijn (illegale
verbouw die leidt tot intensivering van kamerverhuur,
illegale airbnb, enzovoort). Van der Schaaf bracht dit ook al in iets minder concrete bewoordingen
naar voren op de bijeenkomst van de Panoramavisie in september. We hebben er op aan
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gedrongen dat de buurt op de hoogte wordt gehouden van toegewezen en afgewezen
omgevingsvergunningen, opdat zo een beeld kan worden verkregen van het 'vergunningenbeleid
in de praktijk'.

Seniorenhuisvesting
Eind oktober is er overleg geweest met Lefier voor het verkennen van mogelijkheden tot het
stichten van specifieke seniorenhuisvestingsprojecten in onze buurt. Van de zijde van Lefier werd
naar voren gebracht dat Lefier alleen in wijken waar zij een substantieel woningbezit hebben tot
dergelijke voorzieningen zal besluiten. De Schildersbuurt is aangewezen op particulier initiatief; zo
valt te denken aan projecten als de Knarrenhof die in Groningen op zoek is naar locaties. De
modellen van de Knarrenhof zijn tot nu toe vooral geënt op een rurale/suburbane context. Wil je in
de Schildersbuurt wat beginnen dan zal gedacht moeten worden aan verbouw van bestaande
panden. Misschien ook denken aan het Groninger Monumentenfonds?

Zienswijze The Next City
Het 1e, 2e en 3e Schilderskwartier en de Wijkraad Schilderswijk hebben een gezamenlijke
zienswijze ingediend op de ontwerp-omgevingsvisie The Next City. In deze omgevingsvisie, die
inmiddels is vastgesteld, geeft het gemeentebestuur richting aan de toekomstige ontwikkeling
van de stad. In de visie staat de Groningse leefkwaliteit centraal.
De zienswijze van de drie Schilderskwartieren en de Wijkraad gaf B & W aanleiding tot een aantal
aanvullingen op de tekst.

Stoepfietsen
In november 2017 heeft Nicolien Wieringa bij de Open Raad van de gemeente (op eigen titel, niet
namens 2e Schilderskwartier) een voorstel ingediend om stoepfietsen tegen te gaan. Het voorstel
werd niet aangenomen door de Gemeenteraad, maar het thema is vervolgens wel vanuit het 2e en
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3e Schilderskwartier op de agenda van het wijkoverleg met de gemeente gezet. Van belang is dat
stoepfietsen in de top-3 van ervaren overlast staat in de gemeente Groningen.

In oktober 2018 is een werkgroep met het thema aan de gang gegaan. Hieraan nemen
vertegenwoordigers van de gemeente deel, 2 gemeenteraadsleden en diverse buurtbewoners
vanuit het 2e en 3e Schilderskwartier. De leidende vraag waar de groep antwoord op wil geven is:
"Hoe borgen we de veiligheid van voetgangers op de stoep?"
Het doel is om tot oplossingen op maat te komen waarvoor bij bewoners en de gemeente
draagvlak bestaat.
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HET 3 E SCHILDERSKWARTIER

In 2018 hebben we vooral veel zaken met de gemeente
'besproken'. Net zoals voorgaande jaren is dit in
samenwerking gebeurd met de overige
Schilderskwartieren.
Allereerst hebben we veelvuldig overleg gevoerd met de
gemeente om een betere bewonersbalans in de wijk te
krijgen. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat
verhuurders van studentenpanden naast de
onttrekkingsvergunning ook een verhuurdersvergunning
krijgen. Indien een verhuurder nu meermaals als
onbehoorlijk verhuurder optreedt (bijv. te hoge huren
vraagt), dan kan de verhuurdersvergunning worden
ingetrokken en kan diegene niet langer verhuren.

Daarnaast is er geregeld overleg gevoerd over
'stoepfietsen', een probleem dat in de hele wijk veel
voorkomt. Ook is er weer veel overleg gevoerd met de Dienst Bouwen & Wonen over
ontwikkelingen rondom m.n. studentenhuizen.

Het gesprek met de gemeente over de verbouwplannen van de watertoren
hebben we helaas via de rechter moeten voeren. De gronden waarop de
vergunning was vergeven was in onze ogen niet juist. Wij hebben gepoogd
om hierover in gesprek te gaan, maar het heeft uiteindelijk geresulteerd in
een gang naar de rechter, waarna er nieuwe onderzoeken zijn geweest naar
de parkeerdruk (die fors toeneemt na de verbouw).

Twee zaken die we hebben opgepakt buiten de gemeente om, zijn de Panoramavisie meeting en
de ondersteuning die we hebben geboden aan de herinrichting van Het Palet. Over de
Panoramavisie is al meer geschreven. Ten aanzien van Het Palet hebben wij ondersteuning kunnen
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bieden door als rechtspersoon subsidie te ontvangen en daarmee de herinrichting mogelijk te
maken.

THUIS IN KOSTVERLOREN (TIK)

Het TIK in Kostverloren is een ondersteunend
fonds om sociaal-culturele activiteiten in de
wijk financieel mogelijk te maken.

Zo is er een handvol activiteiten geweest zoals Streetdancegroep (10-13 jarigen), Kerstdiner,
Kerstmarktreis naar Leer, dagtocht naar Schiermonnikoog, een burendag, een busreis naar
Westerbork en Orvelte en een goed bezochte bingo.
Het website adres is www.thuisinkostverloren.nl.

STICHTING VAN OSTADE

De Stichting van Ostade is al meer dan 80 jaar actief. 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 (circa 370 kinderen), Huis de B (circa 200
kinderen) en de kinderen uit de wijk.
Het wijkgebouw is open voor alle wijkbewoners en naast de reguliere activiteiten, zoals
koorrepetities, klaverjassen, bewegen op muziek, breiclub, knutselclub, dammen, schaken,
streetdance, schildercursussen, is er tevens het wekelijkse Venstersoepje. Onze beheerders,
Herman de Wit, Eddy Buwalda en vrijwilligster Daniella, serveren heerlijke soepjes, waaronder
altijd 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.
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Het 'Kostverloren Kwartier' is uitermate geschikt voor zeer diverse, kleine en grote activiteiten
voor de gehele Schilderswijk. Geschikt voor 20 tot 70 personen, maar ook meer dan 120 personen
is geen probleem. Het centrum is prima geoutilleerd. Van geluidinstallatie, licht, discolampen,
keuken, groot projectiescherm, beamers en Wifi. De Petteflet maakt ook regelmatig gebruik van
de ruimte voor o.a. haar vieringen. Naast de reguliere activiteiten van de diverse clubs in het
wijkgebouw worden tevens zeer regelmatig andere activiteiten georganiseerd. Deze worden
aangekondigd in de wijk via flyers, de Wijkkrant, en de WIS schermen (Wijk Informatie Scherm in
de Spar en bij Benny's).

HUURDERSVERENIGING KOSTVERLOREN

De Huurdersvereniging Kostverloren, de HVK, komt al jaren op voor de belangen van haar leden
betreffende bewonerszaken in de wijk. De HVK is nog de enige huurdersvereniging van Nijestee.
Inmiddels kunnen ook huiseigenaren lid worden. We hebben toch allemaal maar één doel? Een
prettige leefbare wijk te hebben en te houden. Iedereen kan zich aanmelden via de website van de
HVK, www.hvkostverloren.nl. Hierop staan ook vaak de laatste nieuwtjes en activiteiten, die in de
wijk worden georganiseerd. In goede samenwerking met de Van Ostade
stichting en de overige wijkorganisaties organiseert de HVK diverse
activiteiten binnen het wijkcentrum Kostverloren Kwartier, maar ook
daarbuiten.

De HVK houdt nauw contact met alle organisaties die in de wijk
werkzaam zijn, en is bijvoorbeeld ook betrokken bij de herinrichting en
riolering van Kostverloren.
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De HVK heeft haar kantoor De Rembrandt Caemer aan de
Rembrandt van Rijnstraat 160a. Deze ruimte is uitermate geschikt
voor vergaderingen, cursussen, lezingen, etc.. We hebben best
nog wat ruimte vrij voor een bridgeclub of dartclub. Wijkbewoners
zijn altijd van harte welkom met nieuwe ideeën.

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 2018 zijn er twee
bijeenkomsten geweest: een regulier overleg op 16 mei en een ingelast overleg op 29 augustus.
Tevens heeft op 16 januari 2019 een reguliere bijeenkomst plaatsgevonden.
Het extra overleg op 29 augustus is ingelast op initiatief van de vertegenwoordiger van de
buurtbewoners, naar aanleiding van een veelheid aan geluidsoverlast. Afgesproken is dat het
Leger des Heils sterker corrigerend zal optreden. Er is een nieuwe huismeester, die deze taak op
zich kan nemen. De regel dat een bewoner van het pand van het Leger des Heils bij een tweede
vergrijp uit huis wordt geplaatst, geldt ook voor het veroorzaken van geluidsoverlast. Inmiddels is
er één bewoner daadwerkelijk uit het pand verwijderd, waarmee de rust grotendeels is
teruggekeerd.
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Onderzocht wordt of het mogelijk is om bouwtechnische maatregelen tegen geluidsoverlast te
treffen. Daarnaast blijft het van belang dat omwonenden hun klachten melden.
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 bewoners van het InterWonen-pand zich als gewone
buurtbewoners gedragen en geen overlast veroorzaken.

STICHTING STOLPERSTEINE SCHILDERSWIJK GRONINGEN

De bedoeling van het project Stolpersteine is om
gedenktekens in het trottoir te leggen voor woonhuizen
waar oorlogsslachtoffers hebben gewoond en die zijn
weggevoerd en omgebracht. Op deze stenen zit een
messing plaatje, waarop de naam en de geboortedatum
van de bewoner staat en waar en wanneer hij of zij is
gedeporteerd en omgebracht. Deze stenen zijn een
herinnering en eerbetoon aan hen die niet zijn teruggekomen. Niet alleen voor Joodse
wijkbewoners worden stenen gelegd, maar ook voor verzetsstrijders, die omkwamen in de oorlog
en voor slachtoffers, die ten gevolge van de Arbeitseinsatz niet meer terugkwamen. Het leggen
van Stolpersteine is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Voor de Schilderswijk
gaat het om ruim 200 mensen.

De Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen is op 11 april 2014 opgericht. Het bestuur
bestaat uit zes bewoners van de Schilderswijk. Aan het onderzoekswerk wordt door ruim 20
bewoners meegedaan. Daarnaast zijn er ook bewoners betrokken bij de organisatie van de legging
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van de Stolpersteine en bij het scholenproject. Bij het laatste gaat het om een les over
Stolpersteine voor leerlingen van de bovenbouw van de basisscholen.
Het project wordt voor het overgrote deel mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van
bewoners en bedrijven uit de wijk. Daarnaast dragen enkele fondsen en instellingen bij aan de
realisatie.

Er waren in 2018 twee leggingen.
Op 31 mei 2018 zijn er 26 Stolpersteine geplaatst. Deze keer niet door Gunter Demnig zelf.
De door Demnig gemaakte Stolpersteine werden gelegd door de gemeentelijke stratenmaker,
Freddy Oosterhof. De Stolpersteine werden met zand bedekt en door nabestaanden of bewoners
onthuld.
Deze keer was er speciale aandacht voor twee dove slachtoffers. Er werd het lied Esa Enai ("ik sla
mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen?") gezongen en voor de aanwezige
doven werd het lied vertaald in de Nederlandse gebarentaal. Ook een paar aanwezige dove
mensen leverde een bijdrage.
De nazit was in het Palet.

Op 11 oktober 2018 heeft Gunter Demnig zelf 29
Stolpersteine gelegd. Er was speciale aandacht voor
kinderen, die tijdens de bezetting zijn weggevoerd en
omgebracht.
Bij drie adressen waar we kinderen herdachten las Margriet
Storms een eigen vertaling voor van het refrein van het
Jiddische lied "Rozijnen met amandelen". Zij werd daarbij
begeleid door violiste Nouchka van Schaik. Net als op 31
mei was er voorafgaand aan de steenlegging een
plechtigheid in de synagoge, in het bijzijn van veel
nabestaanden en andere betrokkenen. Er werd kaddish
gezegd, het Joodse gebed voor de doden.
Op 11 oktober zong Jacqueline Reisel, begeleid door Grietje Meeter, twee Joodse liederen. Deze
keer was de nazit in het Koetshuys.
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Bij beide leggingen werden biografieën van de overledenen voorgelezen. Deze zijn ook te lezen op
de website van de Stichting: www.stolpersteineschilderswijkgroningen.nl.

De Stichting heeft ook in 2018 meegedaan aan Gluren bij de Buren. Onderzoekers vertelden in het
wijklokaal wat de bedoeling van het project is en wandelden daarna met belangstellenden naar
twee huizen, waar de levensverhalen werden verteld van de slachtoffers, die daar hebben
gewoond.
Verder heeft de Stichting een bijdrage geleverd aan Open Joodse Huizen / Huizen van Verzet. Op
twee adressen zijn er presentaties geweest.
Op Jozef Israëlsstraat 16a woonde Reint Dijkema, die actief was in het verzet. Op 22 augustus 1944
werd hij geëxecuteerd in Kamp Vught. Zijn neef en naamgenoot vertelde over het leven van zijn
oom.
Op de Otto Eerelmanstraat 10 vertelde een van de bewoners van het huis (tevens onderzoeker van
het project) over het gezin Joseph-Hildesheim, waarvan de zoon, Herbert Philip, in Sobibor werd
vermoord.

Inmiddels zijn er 117 Stolpersteine geplaatst in de wijk en in 2019 hopen we zo'n 60 Stolpersteine
te plaatsen. We vervolgen dan ook het onderzoek naar mogelijke slachtoffers in nog niet
onderzochte straten.
Op 19 februari 2019 is er voor de bewoners van die straten een informatiebijeenkomst.
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GLUREN BIJ DE BUREN – KLEINE CULTURELE VERRASSINGEN IN DE WIJK

Voor inwoners van de Schildersbuurt en Kostverloren kan op
8 april 2018 keuzestress aan de orde geweest zijn. Immers,
prachtig lenteweer, geschikt om te gaan wandelen of fietsen
of de tuin een beurt te geven, en een wielertour langs onze
wijk in het kader van Healthy Aging. Maar ook was er 'Gluren
bij de Buren', de 9e editie alweer. En binnen dat programma:
te veel om alles te gaan zien, doen en horen. Het totale aantal
van 800 bezoekers was mede dankzij het uitzonderlijk weer
wat lager dan het voorgaande jaar.

Er was ook in 2018 weer een breed aanbod aan
activiteiten en onderwerpen: van muzikanten tot
beeldend kunstenaars, van de geschiedenis van de
wijk tot tips voor een toekomstig energieneutraal
huis, van een wetenschapper tot een
wasinstructrice. Allemaal lieten ze vol
enthousiasme het resultaat zien of horen van hun
hobby of vak.
Het Kasteel, toch prominent aanwezig in onze wijk, opende dit jaar bijvoorbeeld voor het eerst de
deuren voor belangstellende buurtbewoners. Vier keer een volle bak. In hun bomvolle huiskamer
vertolkten Dagblad journaliste Inki de Jonge en Jaap Stegeman "They say that home is where the
heart is". Dat lied, zo vertelde Inki, ging eigenlijk over de Schildersbuurt. Begeleid door Jaap zong
ze liedjes en las ze 'Rarekieks' voor over gebeurtenissen in de Schilderswijk. Andere toppers in de
bezoekersaantallen waren de Orgelman en het dakterras van Peter en Jan aan de H.W.
Mesdagstraat.
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Vaste prik is inmiddels ook de afsluiting met borrel in café
Het Palet, dat speciaal voor Gluren deze middag haar deuren
opende. Veel mensen waardeerden dit, gezien het bomvolle
terras en de gezellige drukte in het café.

De werkgroep 'Gluren bij de Buren Schilderswijk 2018' bestond uit
Bina Waijer, Harriët de Jonge, Joke Sinnema, Marleen Dohle en
Paul Schuddebeurs.

BUURTBOOMGAARD KOSTVERLOREN

Het afgelopen jaar hebben we de activiteiten getrokken met een groepje van drie mensen: Ine
Nijmeijer, Sander Drenth en Liesbeth Cavé. Daarnaast is er een groep helpers die ons regelmatig
heeft geholpen met snoeien, bollen planten en het gras in toom houden.

We hebben de volgende activiteiten georganiseerd:
•

snoeien van de rozen, vlinderstruiken, fruitstruiken e.d. op NL Doet (17 maart 2018) en de
weken er na;

•

wieden op diverse zaterdagen in de periode maart-oktober van 10 tot 12. Het weer sloeg
het afgelopen jaar heel snel om van koud naar warm en daarom hebben we de fruitbomen
niet in het voorjaar gesnoeid. De sapstromen kwamen te snel op gang. In de zomer groeide
het gras maar weinig vanwege de hitte. In die periode hoefden we weinig te doen. Onze
boomgaard bleef uit zichzelf een groene oase in een bruine omgeving;

•

in april hebben we meegedaan aan Gluren bij de Buren. We hebben boomstronken
geschilderd en op een rek gehangen. We keken rechtstreeks in het urinoir en dat vonden we
niet prettig voor onszelf of voor de gebruikers met hoge nood. De kinderen en een enkele
volwassene vonden het erg leuk;

•

maaien. In juni hebben we een cursus zeismaaien georganiseerd in samenwerking met
Landschapsbeheer. Er kwamen zo'n 20 mensen maaien, waarvan zo'n 10 het kwamen leren.
Ine heeft de inwendige mens verwend;
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•

in november is de boomgaard voor de tweede keer door de zeisploeg van
Landschapsbeheer gemaaid;

•

in oktober hebben we een oogstfeest georganiseerd. Ine heeft allerlei lekkers gemaakt:
taarten, sap enzovoort. Verder hebben we gifvrije bollen geplant voor de bijen.
Wijkwethouder Roeland van der Schaaf is nog 1 ½ uur gebleven en heeft ons geholpen met
het planten van de bollen. En last but not least: we hebben het monument onthuld voor
Annemiek Houttuin, een wijkbewoonster die vorig jaar bij een brand omkwam. Theo
(overbuurman van de boomgaard) heeft het gemaakt en speciaal voor Annemiek kwamen
er om 17.00 uur nog allerlei mensen uit de buurt om haar te gedenken.

WANDELGROEP SCHILDERSWIJK (WGSW)

De paden op, de lanen in

In 2017 deed ik, Grietje Scholtens, een oproep om een wandelgroep op te richten waarop negen
wijkbewoners reageerden. Allemaal dames, waarvan enkele nog in het arbeidsproces zitten en een
deel reeds met pensioen is. Na een gezellige kennismaking in de Rembrandt Caemer werd
voorgesteld om één keer in de drie weken op een zondag te wandelen. Deze wandelingen variëren
van 8 tot 10 kilometer en lopen door Drenthe en Groningen.
Na een jaar enthousiast gewandeld te hebben, kennen we elkaar nu ook een beetje. Er wordt veel
gelachen, een vleugje ernst op zijn tijd, maar ook de stiltes in de natuur zijn welkom.
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We hebben een eenvoudige formule, een groeps-wandelapp, wandelingen die starten op een
halfuur rijden per auto of OV. De bestuurders van de auto's krijgen per kilometer een
onkostenvergoeding. Soms doen we een groene wissel per trein, welke op eigen kosten gaat.
Lunch nemen we mee of we nuttigen ergens iets, daar is een ieder vrij in. Er zijn geen verdere
kosten, zoals lidmaatschap.
Door middel van een wandelrooster kan men zich opgeven voor de geplande wandeling en in de
groepsapp wordt aangegeven wie met wie meerijdt en waar te verzamelen. We hebben
momenteel 12 wandelaars, waaronder vier chauffeurs, dus dat komt logistiek goed uit. Als gids
word ik ondersteund door medewandelaar Boukje, waar ik diverse zaken mee afstem.
Al met al is wandelen goed voor body en mind. Je ontmoet nieuwe mensen, ontdekt nieuwe
wegen en paden en mooie gebieden die heel dichtbij zijn.
Wandelen is beleven en herleven van alle zintuigen die in ons aanwezig zijn.

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN ( MBVO) 55+

Dit was de eerste groep voor ouderengymnastiek in Groningen, opgericht in 1967. Inmiddels is al
een aantal jaren de zaal van het Kostverloren Kwartier onze vaste stek. Ook in 2018 kwamen we op
vrijdagochtend in actie van 9.30 tot 10.30. In de schoolvakanties hielden ook wij vakantie.
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Twee mannen en vijftien vrouwen waren trouwe deelnemers, die het belangrijk vinden om te
bewegen. Bewegen heeft zeker voor ons, 55/60-plussers, een positief effect op onze gezondheid.
Conditie en kracht blijven zo lang mogelijk op peil. Het verlaagt de cholesterolwaarde en
bloeddruk. Het heeft een goede invloed op ons gemoed en humeur.
De lessen bestonden uit afwisselende
gymnastiekoefeningen en spelvormen met als doel
behoud van kracht en flexibiliteit. Ons hele lijf, dus
armen, benen, heupen en schouders kwamen op een
speelse manier aan de beurt. Muziek ondersteunde de
oefeningen.
We zijn blij, dat we in het Kostverloren Kwartier in de Schilderswijk de gelegenheid hebben om
onze activiteiten uit te voeren.
Iedere laatste vrijdagochtend van de maand dronken we ook dit jaar aan het eind van de les koffie
met elkaar. De jarigen van de afgelopen maand zorgden voor lekkers erbij. We gebruikten dit
moment om elkaar bij te praten, ook over onze andere bezigheden. Dit sociale aspect vinden we
belangrijk.

De begeleiding van onze groep was weer in handen van een bevoegde kracht op het gebied van
ouderengymnastiek. In september 2018 zei Marieke Buitenweg (docente) onze groep vaarwel. Zij
beval ons Jeanette Toxopeus aan als opvolgster. We bedankten Marieke voor haar inspirerende
lessen, die ze gedurende enkele jaren heeft gegeven. Over de voorbereiding van de lessen en de
wijze van lesgeven van Jeanette is de groep ook zeer tevreden.
In 2019 is er ruimte voor enkele nieuwe leden. We nodigen belangstellenden uit om te komen
kijken en mee te doen.
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STUDENT EN BUREN

Op de warme zomeravond van 20 september 2018
organiseerde de werkgroep Student & Buren het jaarlijkse
feest om de sociale cohesie tussen studenten en overige
buurtbewoners te stimuleren. Leven in Stad maakte dit
mede mogelijk.
Aan de spontane
ontmoeting was een
taartenwedstrijd
verbonden waaraan de studenten ruim aandacht hadden
geschonken. En er was daarnaast veel te eten.

Tijdens de avond was er een 'Pubquiz' met de meest
uiteenlopende vragen. De studenten kwamen gauw tot de
ontdekking dat het handig was om voor de beantwoording
van historische vragen over de wijk ook de oudjes er bij te
halen. Prima mix, zo al die generaties bij elkaar.
De studenten van het Noorderpoort hebben zich weer verdienstelijk gemaakt bij de opbouw van
de tenten en het plaatsen van twaalf tafels en de banken.

Tijdens het evenement presenteerde José Heesink van het 1e
Schilderskwartier de bouwtekening van een plan gemaakt onder leiding
Arda Kleinsma van de gemeente dat voorziet in de plaatsing van nieuwe
fietsrekken haaks op de straat. Langs de huizen komt een strook
beschikbaar voor de aanleg van geveltuintjes en rode stenen. Deze
werkzaamheden zijn in 2018 voltooid.

Ook wijkwethouder Roeland van der Schaaf was van de partij en benadrukte hoe belangrijk het is
dat studenten en niet-studenten met elkaar door één deur kunnen.
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VERKEER

De invoering en aanleg van gescheiden afvoer van hemelwater en huishoudelijk water is nog volop
aan de gang in Kostverloren. Helaas gaat dit gepaard met de nodige vertraging en overlast voor de
bewoners. Doordat straatdelen open gebroken liggen is de verkeerssituatie lastig van tijd tot tijd.
Tijdens graafwerkzaamheden komen oude buizen van omvang naar boven of liggen heel diep.
Grondvervuiling is ook aan de orde.

Het ontstaan van sluipverkeer en hoe dit te beperken komt dan bij de
gedeeltelijke herinrichting van de straten aan de orde.
In de bespreking met de wijkwethouder en het gebiedsteam is
vastgelegd dat de kruising bij het Gezondheidscentrum de eerste
prioriteit heeft om aan te pakken. Dit project bevindt zich nog in een
beginfase.

BOLLEYVLAPPEN IN DE WIJK

Ook dit jaar vonden veel volleyballers hun weg naar de Petteflet Gymzaal. Waar overdag de
kinderen worden klaar gestoomd voor een ingewikkeld leven, daar laten hun ouders 1 keer in de
week alle schroom en maatschappelijke beknellingen helemaal gaan. Voor, tijdens en na het
volleyballen kun je oerkreten en verwensingen horen. die overdag niet getolereerd worden. Ook
tijdens de wekelijkse douchebeurt kun je smartlappen uit vervlogen tijden horen.
De houdbaarheidsdatum van de ploeg is nog lang
niet verstreken, wat mag blijken uit de nog steeds
zeer gemêleerde samenstelling van de ploeg:
jong, oud, grijs en blond. Onder de naam "de
Bolleyvlappers" timmert de ploeg nog steeds aan
de weg.
Er wordt nog altijd getraind op de donderdagavonden van 20.00 tot 21.00 uur. Dat de groep al
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zo lang bestaat heeft onmiskenbaar te maken met hun sterke motivatie en is alleen al een
uitnodiging voor deelname!

KOSTWINNING

Kostverloren wordt zichtbaar opgeknapt. Het vervangen van de riolering
duurt echter langer dan verwacht. De straten worden daarna
opgeknapt, in goed overleg met de buurt. Minder zichtbaar is de
geconcentreerde problematiek in verschillende straten in Kostverloren.
Samen met het WIJ-team en Nijestee zijn we een verkenning gestart
naar een stratenaanpak. Om deze mensen sterker en weerbaarder te
maken en de binding met de buurt te verstevigen. De wil om Kostverloren te ontwikkelen is groot
bij de actieve maatschappelijke partijen en buurtorganisaties. Samen zijn we het proces
Kostwinning gestart. Onder deze vlag, met gedeeld eigenaarschap, ontwikkelen we verschillende
projecten en stemmen we activiteiten af.

Huis de B, De Petteflet, Stichting van Ostade, Huurdersvereniging Kostverloren, Stichting
Wijkorganisatie Kostverloren, Nijestee, Politie, WIJ-team en de Gemeente nodigen buurtbewoners
uit om mee te denken en te praten over de toekomst van Kostverloren.

Met deze partijen om tafel kunnen we activiteiten beter op elkaar afstemmen en beter aan de wijk
laten weten. Want er gebeurt al heel veel, maar nog niet genoeg. Zo komen we er achter wat er
mist. Bij de ideeën die bij Kostwinning opborrelen zijn altijd twee of meer partijen betrokken, want
samen kom je verder.
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