ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE
WIJKRAAD SCHILDERSWIJK 2020

STICHTING WIJKORGANISATIE SCHILDERSBUURT EN
STICHTING WIJKORGANISATIE KOSTVERLOREN (SKS)

Op Mars
H.W. Mesdagstraat

Kostverloren Kwartier
A. van Ostadestraat

Rembrandt Caemer
Rembrandt van Rijnstraat

2

INHOUDSOPGAVE
Algemene bestuurszaken ................................................................................................................................. 5
Samenstelling bestuur .................................................................................................................................................5
Taken en rol Wijkraad ..................................................................................................................................................6
Vergaderingen 2020 ....................................................................................................................................................6
Communicatie ................................................................................................................................................. 7
Bewonersavond 2020 .................................................................................................................................................. 7
Facebookaccount Schildersbuurt Kostverloren Groningen ............................................................................................. 7
Website Schilderswijk Groningen..................................................................................................................................8
WIS schermen .............................................................................................................................................................8
Wijkkrant ....................................................................................................................................................................9
Panoramavisie .......................................................................................................................................................... 10
Wijkbeheer (Grijs en Groen) ........................................................................................................................................ 11
Verkeer ..................................................................................................................................................................... 14
Wijkwelzijn.................................................................................................................................................... 16
Buurtconciërge .......................................................................................................................................................... 17
Activiteiten in de wijk..................................................................................................................................... 18
Het 1e Schilderskwartier ............................................................................................................................................. 18
Het 2e Schilderskwartier............................................................................................................................................. 21
Het 3e Schilderskwartier .............................................................................................................................................26
Thuis in Kostverloren ................................................................................................................................................. 27
Van Ostade Stichting .................................................................................................................................................28
Huurdersvereniging Kostverloren ............................................................................................................................... 30
Kostwinning .............................................................................................................................................................. 32
Project InterWonen .................................................................................................................................................... 32
Huis voor jongeren het kopland .................................................................................................................................. 34

3

Terwille ..................................................................................................................................................................... 35
Stichting stolpersteine schilderswijk groningen ........................................................................................................... 36
Gluren bij de buren – kleine culturele verrassingen in de wijk ........................................................................................ 39
Buurtboomgaard Kostverloren ...................................................................................................................................40
Wandelgroep Schilderswijk (WgSw) ........................................................................................................................... 41
Gymclub MBvO, Meer bewegen voor ouderen 55+ ......................................................................................................42
De Bolleyvlappers in de wijk .......................................................................................................................................46
Excursie havo scholieren ihkv Leefomgeving – stedelijke gebieden ............................................................................... 47

4

ALGEMENE BESTUURSZAKEN

SAMENSTELLING BESTUUR

Het bestuur bestond ultimo 2020 uit:


Harmen Gelling, voorzitter, InterWonen-project Leger des Heils, Het Kopland, Kostwinning;



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



Rudy Heddema, lid, wijkbeheer, leefbaarheid Kostverloren;



Channa Ensink, secretaris, Terwille;



Sjoerd Duim, lid (student), ruimtelijke ordening.

Martin van Koldam is redacteur van de wijkkrant.
Tjaaktje van der Wijk verzorgt de notulen van de vergaderingen van de Wijkraad.
Wisselingen in 2020
Liesbeth Klunder heeft in 2020 aangegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden voor de
Wijkraad. Haar taken als secretaris zijn overgenomen door Channa Ensink.
Sjoerd Duim is benoemd als nieuw bestuurslid. Sjoerd is student; de Wijkraad is erg blij met
inbreng vanuit deze groep, die een groot deel van de bewoners van de Schildersbuurt uitmaakt.

De zittingstermijnen van Harmen Gelling en Rudy Heddema liepen af. Zij stelden zich beiden
beschikbaar voor herbenoeming, waarbij Harmen ook weer de voorzitterstaken op zich wilde
nemen.

In verband met corona was er een digitaal bewonersoverleg in december 2020 gepland, waarin
deze wisselingen geformaliseerd hadden zullen worden. Wegens te weinig aanmeldingen is dit
overleg niet doorgegaan. Het bestuur heeft daarom de bestuurswisselingen geaccordeerd.
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TAKEN EN ROL WIJKRAAD

De Wijkraad is de Stichting Wijkorganisatie Schildersbuurt en de Stichting Wijkorganisatie
Kostverloren (SKS: Samenwerkingsverband Kostverloren Schildersbuurt). De besturen van beide
stichtingen bestaan uit dezelfde bestuursleden en vormen samen de 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 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.

VERGADERINGEN 2020

In verband met de coronamaatregelen zijn er in het voorjaar 2020 enkele vergaderingen van de
Wijkraad uitgevallen. Vanaf juni 2020 vergadert het bestuur digitaal. Met uitzondering van de
zomerperiode wordt er maandelijks vergaderd.
Normaliter vindt er twee keer per jaar overleg met de Schilderskwartieren plaats. Door de
coronamaatregelen is het overleg in het voorjaar van 2020 niet doorgegaan. In het najaar is er wel
overleg geweest, waarbij ook de gemeente aanwezig was. Er was aandacht voor overlast en
handhaving, milieuaangelegenheden (vergroening van de wijk, duurzaamheidscommissie,
energietransitie) en de verschillende projecten zoals de herinrichting van de Jozef Israëlsstraat.
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COMMUNICATIE

BEWONERSAVOND 2020

Voor 21 december 2020 was de jaarlijkse bewonersavond gepland, met het thema duurzaamheid
en energiebesparing. Grunneger Power zou hierover een presentatie houden. In verband met de
coronaperikelen zou deze avond digitaal gehouden worden. Wegens te weinig aanmeldingen is de
avond niet doorgegaan.
In plaats daarvan heeft het bestuur op 21 december 2020 een reguliere bestuursvergadering
gehouden, waarin de formaliteiten rondom de wisselingen binnen het bestuur zijn besloten en
vastgelegd.

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 2021 heeft deze pagina zo'n 560 vrienden. Dit is weinig meer dan in maart 2020,
waarschijnlijk zijn de meeste geïnteresseerde wijkbewoners al wel vriendjes met ons. De nieuwe
vrienden dienen zich spontaan aan.
Er worden regelmatig nieuwtjes en evenementen/bijeenkomsten in de wijk geplaatst. Afgelopen
jaar waren er uiteraard weinig evenementen, zodat er ook minder te melden was.
Een enkele keer worden er items gewijd aan activiteiten (net) buiten onze wijk, die mogelijk ook
interessant zijn voor onze wijkbewoners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkeersmaatregelen op de
ringweg of activiteiten in het Noorderplantsoen. Vanuit Kostverloren zijn er enkele vrijwilligers die
ook actief berichten op onze tijdlijn zetten.
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De berichten worden vrij goed 'geliked', maar er wordt weinig gereageerd door onze vrienden.
'Negatieve' ontwikkelingen leiden tot meer reacties dan positieve/neutrale berichten.

WEBSITE SCHILDERSWIJK GRONINGEN

Op de website www.schilderswijkgroningen.nl is informatie over de wijk en de activiteiten in de
wijk te vinden. Het beheer wordt gedaan door Tjaaktje van der Wijk.
Er wordt onderzoek gedaan naar transitie naar een nieuwe beheeromgeving (Wix in plaats van
Jigsy). Daarbij wordt gekeken naar een geïntegreerde website voor de hele Schilderswijk, waarin
alle wijkinitiatieven (zoals de HVK en de Van Ostade Stichting in Kostverloren en de
Schilderskwartieren in de Schildersbuurt) een plek kunnen krijgen om hun activiteiten te promoten
en verslag te doen.
Mogelijk dat er ook een wijk-app geïntegreerd kan worden in de website, maar dit is iets voor een
later stadium.

WIS SCHERMEN

Het WIS is een club enthousiaste mensen die allen zelf in een bestuur zitten en/of vrijwilliger zijn
van een wijkorganisatie. In dit geval van de wijken Kostverloren en de Schildersbuurt.
Ook wij zien steeds hetzelfde probleem: hoe kunnen wij op een snelle en effectieve manier onze
wijkbewoners informeren? Maar ook een woningbouworganisatie, gemeente, of lokaal
ondernemer heeft weleens dat probleem.
Vanuit deze gedachte is het idee ontstaan van een wijkgericht medium, een wijkinformatiescherm,
dat op drukbezochte plekken in een woonwijk wordt opgehangen.
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Bij Spar Vogelzang in Kostverloren hangt een nieuw scherm bij de kassa’s, zodat een ieder bij de
kassa goed zicht heeft op dit scherm. In ruil voor het mogen plaatsen, de stroom en gratis internet,
verzorgt het WIS gratis vier advertenties op dit scherm, elke twee weken.
Ook bij Benny ’s in de Schildersbuurt is een scherm aanwezig, ook nabij de kassa.
Ook de content hiervan wordt verzorgd door het WIS.
Er wordt gestreefd om de content regelmatig te verversen met wijknieuws, gemeentenieuws en
lokaal nieuws.
De WIS schermen bieden ook de mogelijkheid om te kunnen adverteren door ondernemers. Door
zeer betaalbare advertentietarieven te hanteren, kunnen hiervan het onderhoud en de vaste
maandelijkse kosten betaald worden.
Ook kan er een AMBER Alert getoond worden op deze WIS schermen, en hebben wij de
mogelijkheid om een belangrijke calamiteit met voorrang te plaatsen op alle WIS schermen.
Concreet, de WIS schermen zijn een prachtig communicatiemiddel om snel en effectief de
bewoners te kunnen informeren.
Het contentbeheer van de WIS schermen ligt bij Eddy Buwalda.

WIJKKRANT

De Wijkkrant voor de Schilderswijk kende in 2020 haar 46e jaargang. De krant wordt verspreid in
Kostverloren, de Schildersbuurt en de zuidelijke randzone. De Wijkkrant probeert te voorzien in de
informatiebehoefte van de wijkbewoners op een voor de lezer toegankelijke wijze. Die
toegankelijkheid wordt bepaald door de keuze van onderwerpen, de vorm van de artikelen
(bericht, verslag, interview, e.d.) en de opmaak van de krant. Afgaande op de reacties van lezers
mogen we concluderen dat ze deze benadering waarderen.
Het blad werd vormgegeven door Jet Hardick. De druk werd geregeld door Friedemann Heinrich
van Drukkerij Volharding. Niet onvermeld mag blijven de inzet van een grote schare bezorg(st)ers
voor de ruim 4.000 exemplaren.
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Jet en Friedemann hebben helaas aangegeven te willen stoppen. De opmaak en de druk zullen nu
door HanzePrint worden georganiseerd.
In 2020 is er slechts één editie van de Wijkkrant verschenen, in maart, met onder andere aandacht
voor het parkeren in de wijk, Meldpunt Overlast en Zorg, winkels op de hoek en Gluren bij de
Buren. Gluren bij de Buren (gepland voor april) werd helaas vanwege corona afgelast.
Daarna zijn er in 2020 geen Wijkkranten meer verschenen. Dit had te maken met het vervallen van
vele activiteiten en uitval van de redacteur.

PANORAMAVISIE

De 'Panoramavisie Schildersbuurt' is in 2014 opgesteld onder leiding van de Wijkraad met zo'n 35
bewoners uit de Schildersbuurt. 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.
In 2018 is een bijeenkomst georganiseerd in Het Kasteel, waar zo'n 50 wijkbewoners hebben
meegedacht waar we met de wijk naartoe willen.
Het succes van deze bijeenkomst heeft een impuls gegeven aan verder nadenken en overleg over
een goede invulling van de aangedragen wensen bij de thema's. In dit kader worden tijdens
overleggen tussen Wijkraad, Schilderskwartieren en gemeente de thema's uit de Panoramavisie
regelmatig geagendeerd. Er is een werkgroep 'Leidraad' ingesteld, waaraan deze partijen
deelnemen. De werkgroep zal, met de Panoramavisie als uitgangspunt, een Leidraad opstellen
voor de openbare ruimte van de Schildersbuurt.
Leidraad voor de openbare ruimte
Om te komen tot een Leidraad voor de openbare ruimte, heeft de gemeente een projectleider en
een ontwerpbureau aangesteld. Als een van de representatieve voorbeeldstraten binnen de Oude
Wijken is de H.W. Mesdagstraat gekozen. Voor deze straat wordt een toekomstbestendig ontwerp
gemaakt, dat met de buurt wordt besproken. Het staat daarbij niet vast, dat dit ontwerp
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daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De Leidraad wordt namelijk een inspiratiedocument en
kwaliteitskader voor toekomstige projecten.

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 in groenstroken, bomen en overige
groenvoorziening (groen) in de openbare ruimte van beide buurten. Ook zwerfvuil en andere
milieuzaken vallen hieronder.
Op verschillende plekken zijn er weer bomen gesnoeid en her en der gemerkt met een gekleurde
stip om te worden vervangen. Een punt van zorg is het bomenbestand aan weerszijden van de
Friesestraatweg. Inmiddels zijn er twee bomen vervangen en is een aantal plantvakken verbeterd.
Het fietspad aan de Kostverlorenzijde is hersteld, nu komt de andere zijde nog, naar we hopen.

In de Gerard Doustraat zijn in het eerste deel vanaf de winkelstrip alle bomen gekapt vanwege de
rioleringswerkzaamheden. Het WIJ-team heeft op zich genomen om de bewoners te vragen welke
boomsoort er terug gaat komen. Deze herplant moet nog worden gedaan.
Het plan uit 2015 voor de vijver, dat werd voorgesteld door een van de ouders van de school,
Christophe Brochard van het bureau Biota, kwam weer aan de orde om de stadsvijver van een
ecologische en educatieve impuls te voorzien.
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De eerder samengestelde klankbordgroep werd tweemaal bijeengebracht om samen met de
gemeente (het ingenieursbureau) en het bureau het idee verder vorm te geven.
Enkele voorstellen werden geschrapt en weer andere toegevoegd. De uitvoering zou in de herfst
van 2020 plaatsvinden, maar door corona en het zoeken naar fondsen is het uitgesteld naar
voorjaar 2021. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart.

Op het Blekerplein is de fraaie indeling nu goed zichtbaar
geworden en vormt een klein pareltje bij de entree van de
Schildersbuurt. Ook de herinrichting van het eerste gedeelte van
de Jozef Israëlsstraat is goed uit de verf gekomen. Het 1e
Schilderskwartier heeft zich hiervoor sterk gemaakt. Het tweede
en derde gedeelte van de straat worden nu gedaan in
samenwerking met het 2e Schilderskwartier.
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Riolering in Kostverloren.
Na een lang traject van overleg tussen het ingenieursbureau, het verkeersbureau en de
klankbordgroep in Kostverloren, is het project in 2020 in een eindfase gekomen. Daarbij zijn
diverse aanpassingen vanuit het overleg doorgevoerd, zoals het opnieuw indelen van de straten
met een andere vorm van parkeren.
Ook tijdens de uitvoering is er vaak op het kantoor van de uitvoerder bijeengekomen voor overleg.
Stroomkabels waren stukgegaan, bewoners konden hun auto niet uit garages krijgen en bewoners
met rolstoelen kwamen niet verder dan de voordeur.
Met elkaar hebben we het volgehouden en het resultaat is prima. De straten liggen er perfect bij,
nieuwe bomen zijn geplant. De wijkpost heeft in overleg met de bewoners witte krokussen
geplant.

Rembrandt van Rijnstraat

Gerard Doustraat

Rembrandt van Rijnstraat

In 2021 waren er nog enkele klussen ter afronding, zoals op de hoek van de Rembrandt van
Rijnstraat en de Jan van Goyenstraat. De Jan Steenstraat moet nog herstraat worden, de kuilen en
verzakkingen in de rijbaan en stoep moeten aangepakt worden.
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Van de aannemer mag de buurt nog een cadeau inzetten met bijvoorbeeld een verfraaiing van de
speeltuin.

VERKEER

In overleg met projectleiders van het verkeersbureau gaat er een verbetering komen bij de
verkeerslichten op de kruising Friesestraatweg-Jan Steenstraat-Kraneweg. Deze lichtinstallatie
zou aan vervanging toe zijn.
Ook de kruising Hoendiep-Friesestraatweg bij het Gezondheidscentrum staat hoog op de
prioriteitenlijst.
Er kwam een herindeling van het parkeerregiem in de buurten met het opdelen in twee zones.
Ook werden de bezoekersuren sterk gewijzigd.

Wij doen mee aan de 'klankbordgroep Ring West'. De bijeenkomsten worden georganiseerd door
de provincie en de gemeente. In de overleggen wordt gesproken over de inrichting van de ring en
de aansluitingen vanuit de wijken, zoals Reitdiep, Vinkhuizen, Paddepoel, Kostverloren,
Schildersbuurt, maar ook Gravenburg en Hoogkerk. Door de vertraging bij de ring zuid wordt er
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momenteel gekeken naar de uitvoerbaarheid van kleine ingrepen die nuttig zijn. Belangrijk voor
onze buurten zijn de verkeersstromen van de Woldring Locatie en de nieuwbouw op het ACMterrein.
Van de afdeling Groningen van ‘Verkeerswijzer’ kwam het idee om een informatiemiddag te
organiseren voor senioren om beter en handiger met een fiets en een elektrische fiets om te gaan
en daarmee veiliger te blijven rijden.
Deze middag zou in april 2020 gehouden worden, helaas kon het niet gehouden worden door de
coronasituatie.
Nijestee realiseert 58 nieuwe
woningen aan de Johannes
Vermeerstraat. De woningen zijn
verdeeld over twee blokken van 29
woningen aan weerszijden van de
Johannes Vermeerstraat. De
blokken worden ‘De Dame’ en ‘De
Dienstbode’ genoemd.
De bouw is begin 2021 gestart.
Eind 2020 zijn twee oude
woongebouwen aan de
Johannes Vermeerstraat en de
garageboxen aan de Paulus
Potterstraat afgebroken.
Tijdens de sloopwerkzaamheden was de Johannes
Vermeerstraat afgesloten voor
doorgaand verkeer.
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Op 7 januari 2021 heeft een delegatie van de Wijkraad gesproken met een projectmanager van de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Uitvoering van de gemeente over de verbinding voor
langzaam verkeer tussen de Suikerzijde en de Admiraal de Ruyterlaan. De Suikerzijde wordt vanaf
2024 een nieuw stadsdeel op het terrein van de voormalige suikerfabriek. Het nieuw aan te leggen
fietspad wordt 4 meter breed en zal in 2023 gereed zijn.
De Wijkraad heeft de potentiële knelpunten in de vervolgroute richting het centrum met de
gemeente besproken:


de fietsbrug van de Admiraal de Ruyterlaan naar het Hoendiep;



het kruispunt van het Hoendiep met de Friesestraatweg;



de ‘vierkante rotonde’ tussen het Hoendiep en de Aweg.

Deze knelpunten hebben de aandacht van de gemeente. De Wijkraad blijft de verdere
ontwikkelingen nauwlettend volgen.

WIJKWELZIJN
De aansturing van de belangrijkste activiteiten in Kostverloren met een sociaal-culturele
achtergrond vindt plaats vanuit het gemeenschappelijk overleg tussen de wijkpartners.
De groep bestaat uit de Van Ostade Stichting, de Huurdersvereniging Kostverloren en de beide
wijkorganisaties (Schildersbuurt en Kostverloren).
Financiële ondersteuning wordt mede gedaan vanuit het TIK (Thuis in Kostverloren).
In de Schildersbuurt worden de activiteiten gecoördineerd tussen de Schilderskwartieren en de
wijkorganisatie. Er wordt gewerkt aan bestaande en nieuwe projecten, zoals stoepfietsen in de
H.W. Mesdagstraat, de aankleding van het H.W. Mesdagplein en de herinrichting van de stoep in
het resterende deel van de Jozef Israëlsstraat door het 2e Schilderskwartier, de aankleding van het
Taco Mesdagplein, stoepfietsen op de Hofstede de Grootkade en parkeren bij de Watertoren door
het 3e Schilderskwartier.
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De milieudag in Kostverloren kon alsnog doorgaan door wisseling van projectorganisatie, deze
keer het WIJ-team en het Project Oud en Nieuw. Het bleef een beperkte opstelling van de
containers maar het succes was weer groot, er werden veel matrassen en meubilair ingeleverd.
In de Schildersbuurt werd uiteindelijk geen milieudag gehouden door de coronasituatie. De
verwachting is nu dat deze zal worden gehouden op de laatste zaterdag van november 2021. In
Kostverloren wordt de volgende opruimdag gehouden op de eerste zaterdag in november 2021.
Voor het WIJ-team kan men normaliter aankloppen op de dinsdagochtenden in Huis de B voor
allerlei informatie. Consulent is Heidi Guchelaar-Wilkens. Vanwege corona is deze ochtend
vervallen tot het weer mogelijk is. Telefonisch is het WIJ-team wel te bereiken.

BUURTCONCIËRGE

Theo van der Laan is sinds een paar jaar een bekend gezicht in de Schildersbuurt. Op initiatief van
de Schilderskwartieren en de Wijkraad is enkele jaren geleden een participatiebaan aangevraagd
bij de gemeente voor een buurtconciërge. Met ingang van 1 januari 2020 is deze participatiebaan
omgezet in een contract dat gefinancierd wordt vanuit de Wijkraad.
Er is een profielschets gemaakt waarin een beschrijving stond wat er van een buurtconciërge
verwacht wordt. Dit hield voornamelijk in dat de buurt schoner zou worden, straten en stoepen
ontdoen van zwerfvuil, en signaleren van problemen en deze doorgeven aan de gemeente. Later is
het onderhoud en de zorg van het buurtlokaal erbij gekomen.
In het afgelopen coronajaar, mede door de lockdown en
afgesloten openbare ruimtes, hebben we Theo minder gesproken
dan we wilden. Wel heeft hij een nieuwe telefoon gekregen om zo
te kunnen signaleren en doorsturen naar de gemeente of
Wijkraad wat hij zoal tegenkomt. Ook is Theo wat minder op
straat geweest, door de coronamaatregelen. Maar hij heeft zijn
werkzaamheden weer hervat.
De buurtman bij de milieudag in december 2019
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Het werk dat Theo doet, zie je in onze wijk, het knapt zichtbaar op. Als buurt zijn we dan ook erg
blij met onze buurtman Theo!
We hopen elkaar in het jaar 2021 weer frequenter te kunnen spreken en te evalueren waar we Theo
als Wijkraad/Schilderskwartieren kunnen helpen.

ACTIVITEITEN IN DE WIJK
Hierna volgen de verslagen van de verschillende activiteiten en initiatieven van, met en door
wijkbewoners in de Schilderswijk.

HET 1 E SCHILDERSKWARTIER

Het was een bijzonder jaar 2020. Er ging veel niet door, overleggen, bijeenkomsten, feestjes. De
werkgroepen Panoramavisie, overlast en ouderenhuisvesting zijn niet bij elkaar gekomen. Om
elkaar te blijven informeren hebben we daarom in augustus en januari 2021 een Infobrief voor de
leden van het 1e Schilderskwartier gemaakt. Gelukkig kon de ledenvergadering op 7 oktober onder
grote belangstelling, 25 leden, wel doorgaan. Dat had vast te maken met de brandbrief die een
aantal bewoners aan het college van B&W had gestuurd. Het Noorderpoort verschafte ons
onderdak, omdat we ons wel aan de coronarichtlijnen moesten houden.
De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest.
Samenwonen in gemengde buurt
Het effect van corona op het samenwonen in de zomer in ons deel van de wijk was heftig te
noemen. Het ongenoegen over wat leeft in de buurt ten aanzien van alle overlast en
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bouwactiviteiten is groot. Door een aantal buurtbewoners is een brief geschreven aan het college
van B & W: de brandbrief. Daarover heeft met de gemeente overleg plaatsgevonden.
De gemeente zag het aantal overlastmeldingen vanuit de wijk erg toenemen (verdubbeld).
Er is geïnventariseerd of er panden zijn met extreem veel overlast en klachten. Die panden zijn
aangeschreven door de burgemeester. Met de politie is afgesproken dat er niet meer
gewaarschuwd wordt, maar dat er meteen opgetreden wordt (boete of inbeslagname
geluidsapparatuur). De eigenaren van de panden zijn ook aangeschreven. Zij moeten doorgeven
welke maatregelen zij nemen om de overlast te beperken. Toezichthouders vanuit de gemeente
zullen meer in de buurt aanwezig zijn. De meldingen worden maandelijks door de gemeente
gemonitord, niet alleen qua aantallen, maar ook kwalitatief.
Wat kunnen we, samen met partners als gemeente, woningcorporatie, (ver)huurders, doen aan de
problematiek overlast? We zetten in op aanscherping van de verhuurdersvergunning met
betrekking tot overlastgevende panden. Bij overlast zou het ook zo moeten zijn dat niet alleen de
huurders aangesproken worden, maar dat de eigenaar ook effecten merkt van overlastgevende
huurders (vergunning kwijtraakt). De werkgroep overlast is hierbij ook nadrukkelijk partij. De
gemeente en de organisatie WIJ voeren gesprekken met belanghebbenden en studenten over
leefregels. Daarna zullen ook de gesprekken met corporaties, huiseigenaren, etc., opgepakt
worden. Het streven is de afspraken voor de zomer te bekrachtigen, voordat een nieuw studiejaar
ingaat.
Op naar een nieuwe balans
Hoe pakt het nieuwe beleid van de aanpassingen in het bestemmingsplan wonen uit? Het positieve
is dat er geen splitsing van woningen meer plaatsvindt, geen optop meer vergund wordt, geen
uitbreidingen meer plaatsvinden van onttrekkingsvergunningen. Maar helaas liepen we ook nog
tegen slapende en vroeger verleende vergunningen aan. Van de gemeente hebben we een lijst
ontvangen over welke panden een vergunning hebben, dan kunnen we mee controleren. Hoe zit
dat nu bij kamerverhuur, is de restrictie het aantal kamers of personen? Er mogen niet meer
personen onder de nieuwe vergunning vallen dan er gewoond hebben. Hoe heeft het zo vreselijk
fout kunnen gaan in de wijk: tellingen leveren het beeld dat er geen 15% maar inmiddels 70%
studenten wonen! Onze vereniging is 7 jaar geleden opgericht en vanaf toen georganiseerd bezig.
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Debet aan de negatieve ontwikkelingen zijn de gewijzigde bouwbesluiten (met name 2018),
waarin vele zaken vergunningsvrij of vrijgegeven zijn. Hoe kan dat teruggedraaid worden? We
houden de vinger aan de pols door met de gemeente regelmatig de onderwerpen handhaving en
illegale bouwactiviteiten, evaluatie van maatregelen, zoals het omzetten van onzelfstandige naar
zelfstandige eenheden, aan te kaarten. Per saldo lijkt het erop dat het er nog niet beter op
geworden is in de wijk.
De vreselijke situatie diende zich tevens aan dat er door het omzetten van onzelfstandige naar
zelfstandige ruimtes op grote schaal sloop van historische interieurs plaatsvindt. Hiervoor kwam
Hilbrand Edskes (2e Schilderskwartier) in het geweer. Hij heeft erfgoed, landelijke en
gemeentelijke politiek benaderd. Zie zijn zeer uitvoerige website http://edskes.com hierover.
Daarover is ook weer contact met de afdeling monumenten geweest.
Buurtbudget
Het Gebiedsteam Oude Wijken stelt jaarlijks een (beperkt) budget beschikbaar voor initiatieven uit
de wijken. Het budget voor de Schildersbuurt wordt, in overleg met de besturen van de kwartieren,
dit jaar ingezet voor het vervolg van de herinrichting van de stoep van de Jozef Israëlsstraat,
analoog aan het 1e Schilderskwartier met verbeterd fietsparkeren. Volgend jaar sturen we aan op
het herinrichten van het H.W. Mesdagplein. Hiervoor loopt ook nog een zoektocht naar
additioneel geld.
De gemeente wil voor de Oude Wijken een beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimte maken,
dat kan dienen als richtlijn bij projecten en onderhoud. De Schildersbuurt wordt dan een pilot. Op
de korte termijn starten we het gesprek over de signatuur van de verschillende pleinen en parkjes
in de Schildersbuurt. Dit is tevens de basis voor het herinrichtingsplan voor het H.W. Mesdagplein.
Bestuurswisselingen
Na 6 jaar actief als bestuurslid te hebben gefunctioneerd, zijn José Heesink, Anna Liemberg en
Jacobien Schlecht gestopt als bestuurslid. Zij zijn bedankt met bloemen en een buurtpresentje. We
zoeken nieuwe bestuursleden. Maar gaan ook op een andere manier werken. Berni Thomassen en
de werkgroep overlast bijten zich vast in wat allemaal na de brandbrief aan te pakken is. Met Henk
Verhagen onderzoeken we het verbeteren van de balans in het wonen (terugdringen
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kamerverhuur, omzetten van panden naar gezinsbewoning, grotere appartementen ook geschikt
voor senioren, sloop, etc.). En we willen een werkgroep leefbare buitenruimte opzetten die gaat
nadenken over groen en openbare ruimte in de buurt, te beginnen in de H.W. Mesdagstraat.

HET 2 E SCHILDERSKWARTIER

Het is een roerig jaar geweest en met name door de coronacrisis zijn veel activiteiten helaas niet
doorgegaan. Echter, de uitval van activiteiten heeft er niet voor gezorgd dat wij als vereniging stil
hebben gezeten.
Geannuleerde activiteiten
Diverse activiteiten hebben afgelopen jaar geen doorgang kunnen vinden. Zo zijn de volgende
activiteiten niet doorgegaan als gevolg van corona:
1. Het jaarlijkse springkussen op het H.W. Mesdagplein;
2. Het jaarlijkse ‘rondje van het plein’, buurtfeest voor het 2e Schilderskwartier op het H.W.
Mesdagplein;
3. De jaarlijkse straatactiviteit ‘student en buren’ in de Jozef Israëlsstraat.
Herinrichting Jozef Israëlsstraat
Het tweede en derde deel van de Jozef Israëlsstraat zullen in 2021 nieuw worden ingericht. De
inrichting zal aansluiten op het pilotdeel, zoals dat in het eerste deel van de Jozef Israëlsstraat
reeds is gerealiseerd.
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Op 2 december 2020 is er met de bewoners van de
Jozef Israëlsstraat een overleg geweest waarbij het
conceptplan van de gemeente is gepresenteerd. Uit
dit online overleg kwamen goede aanvullingen, zoals
bijvoorbeeld de vraag om extra verkeersremmende
maatregelen te nemen. Hierop is door het 2e
Schilderskwartier een nieuwe schets gemaakt die
zoveel mogelijk op de wensen van de bewoners
aansluit. Deze schets is voorgelegd aan de
gemeente. Aangezien wij het belangrijk vonden dat
de uitvoering met gemeentelijk budget van 2020 zou
worden gerealiseerd, hebben wij erop aangedrongen
om in ieder geval op basis van de eerste
gemeentelijke schets een goedgekeurde offerte te krijgen. Deze is inmiddels akkoord. Wij
wachten nu op een nieuwe schets van de gemeente die binnen het budget valt en waarbij rekening
is gehouden met de door ons aangegeven gewenste wijzigingen. Wij verwachten dat de
werkzaamheden rond de zomer zullen starten.
Werkgroep pleinen
Tijdens de ledenvergadering van januari 2019 is een
werkgroep H.W. Mesdagplein ingesteld met als doel het
plein aantrekkelijker te maken. Dat betekent onder meer
dat er meer variatie in de beplanting komt, dat het plein
een ontmoetingsplaats wordt en dat er meer ruimte voor
voorzieningen zoals speeltoestellen komt.
In een aantal bijeenkomsten in 2019/2020 is
gebrainstormd over mogelijke aanpassingen. De stand
van dit moment is dat aanpak van het plein hoog op de
gemeentelijke prioriteitenlijst voor 2021 staat. Daarbij wil
de gemeente het gesprek nadrukkelijker voeren over de
verschillende pleinen (naast het H.W. Mesdagplein, ook
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het Jozef Israëlsplein en het Taco Mesdagplein), zodat accenten aangebracht kunnen worden
(sport en activiteiten, ontmoeten, natuurwaarden, etc.). Na afronding van de aanpassing van de
Jozef Israëlsstraat is het de bedoeling hiermee in 2021 aan de slag te gaan.
Stop het stoepfietsen!
Bij de herinrichting van het eerste deel van de Jozef
Israëlsstraat zijn maatregelen genomen die het
stoepfietsen moeten tegengaan. Ook bij de inrichting
van het tweede en derde deel van deze straat worden
maatregelen genomen. Hopelijk zijn dit goede
voorbeelden, die ook in de rest van de wijk doorgevoerd
kunnen worden ingeval van herinrichting.

Stand van zaken Leger des Heilshuis aan H.W. Mesdagstraat 58/58A
Tot ieders grote verrassing kwam in november 2020 de mededeling in het overleg met de buurt,
het Leger des Heils, Patrimonium en de gemeente dat het Leger in januari 2021 zou stoppen met
de opvang van ex-gedetineerden in het pand H.W. Mesdagstraat 58/58a. Daarmee komt een eind
aan een periode van ongeveer tien jaar waarin sprake was van veel overlast. De buurt heeft daarbij
steeds het standpunt ingenomen dat de opvang te grootschalig was en het toezicht door het Leger
des Heils tekortschoot. Er was wel sprake van overleg tussen alle betrokken partijen, maar
daarmee veranderde aan die structurele punten slechts weinig. Het verheugt ons dat het Leger des
Heils dat nu ook zelf heeft ingezien; we zijn dus blij met het genomen besluit.
Patrimonium wil het pand verkopen. In de richting van de gemeente (wethouder Van der Schaaf) is
direct contact opgenomen om te voorkomen dat een nieuwe grootschalige situatie van
studentenhuisvesting zou kunnen ontstaan. Op het pand rust een woonruimteonttrekkingsvergunning waardoor dat zou kunnen. De wethouder wenst dat ook niet. Inmiddels heeft hij
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hierover met de directeur-bestuurder gesproken en ingebracht dat die vergunning van het pand af
zou moeten. Ook is afgesproken dat Patrimonium met de buurt en de gemeente in gesprek gaat
om het pand de bestemming ‘wonen’ terug te geven en na te denken over een invulling die bij kan
dragen aan een beter evenwicht in de buurt. Het heeft onze voorkeur in het pand enkele
zelfstandige appartementen voor ouderenhuisvesting te realiseren. We onderzoeken ook de
mogelijkheden om als wijkbewoners zelf het pand over te nemen zodat huisvesting van
studenten/jongeren voorkomen kan worden.
Zie verder onder 'Project InterWonen' elders in dit verslag.
Terwille, Herman Colleniusstraat 18
Sinds september 2020 heeft Terwille Verslavingszorg zich gevestigd in de Herman Colleniusstraat.
Tot op heden zijn er geen signalen ontvangen dat hierdoor problemen in de wijk zijn ontstaan.
Eerder waren er zorgen over mogelijke overlast door buiten roken, praten, bellen en de
parkeerdruk. Tot op heden houdt Terwille zich goed aan de afspraken en veroorzaakt geen
overlast. Wij hopen dat dat ook na versoepeling van de coronamaatregelen zo blijft.
Geluidsoverlast onder andere in coronatijd
Afgelopen zomer is er meer geluidsoverlast in de wijk geweest dan normaal. In het 1e
Schilderskwartier is op initiatief van een bewoner een brandbrief hierover naar de gemeente en
pers gezonden. In het 2e Schilderskwartier viel de toename van de overlast voor zover bekend
mee. In het algemeen is een dialoog tussen de studenten en andere bewoners wenselijk. Naar
aanleiding van de brandbrief zijn de regels in de wijk voor studentenhuizen verder aangescherpt
door de gemeente. Zo waarschuwt de politie niet meer en legt deze bijvoorbeeld direct beslag op
geluidsapparatuur indien de regels worden geschonden. Ook wordt er actiever bekeurd. Bij
aanhoudende overlast is het dan ook zeer nuttig om dit te blijven melden bij de politie.
Nieuwe website
Er is een nieuwe website gemaakt voor het 2e Schilderskwartier, zie www.2eschilderskwartier.nl.
Deze website werkt nu ook op een mobiele telefoon en kent een afgeschermde omgeving voor
leden. Dit jaar zullen wij ook wat actiever starten met acquisitie van nieuwe leden in de wijk.
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Hiervoor wordt een kleinschalige online marketingcampagne gestart. De website is overigens
gratis ontwikkeld en door het bestuur eenvoudig te onderhouden.
Vergunningencontrole
Het bestuur van het 2e Schilderskwartier houdt de verstrekking van vergunningen in het 2e
Schilderskwartier in de gaten.
Dit jaar zijn ongeoorloofde bouwactiviteiten in onder andere de Jozef Israelsstraat 76/76a gezien,
waartegen bezwaar is gemaakt. Helaas was het bezwaarschrift te laat. Daarop is een verzoek om
handhaving ingediend. Daarop zijn we in gesprek gekomen met de manager en jurist van het
handhavingsteam. Die onderkennen dat deze vergunning niet verleend had mogen worden omdat
sprake was van twee panden, waarover in de aanvraag niet is gerept. De gemeente is momenteel
in gesprek met de vergunninghouder om te zien of een oplossing gevonden kan worden voor de
benedenverdieping die neerkomt op geen kamerbewoning.
Het 2e Schilderskwartier vraagt leden goed te letten op verbouwingsactiviteiten en het bestuur te
informeren indien er ergens ongeoorloofde activiteiten plaatsvinden. De gemeente, zo wordt
ondervonden, staat steeds meer aan de kant van de bewoners, dus er zijn wel degelijk
mogelijkheden om je succesvol tegen ongewenste activiteiten te verzetten, mits je er op tijd bij
bent.
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HET 3 E SCHILDERSKWARTIER

Dit jaar is er weinig gebeurd in het 3e Schilderskwartier:
We zoeken nog steeds een nieuwe voorzitter. Vanwege corona
en het stilvallen van onze activiteiten wachten we even af.
Mathijs wil gelukkig nog even aanblijven.
Als vereniging hebben we het afgelopen jaar nog gezamenlijk
met andere kwartieren contact met de gemeente gehad over
stoepfietsen. Het is verder over dit onderwerp stil gebleven.
Verder hebben we het contact met de gemeente weer wat
geïntensiveerd in verband met verbouwingen van
(studenten)huizen. Hierbij vooral op handhaving gewezen. We
hebben de hoop uitgesproken dat de gemeente (pro)actiever de
handhaving aanpakt.
Het prieeltje in het Palet is gedurende de kerstvakantie en oud en nieuw met lichtslingers versierd.
Vanwege corona werd van een beoogde kerststal afgezien.
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Watertoren
Het 3e Schilderskwartier heeft een document aangedragen met daarin
suggesties voor een haalbaarheidsstudie naar het vestigen van een
sociëteit in de watertoren. Aanleiding hiervoor was een bericht van de
eigenaar van de watertoren, dat het realiseren van een restaurant op de
7e etage economisch niet haalbaar was. In plaats daarvan onderzocht hij
de mogelijkheid van flexibele werkplekken in combinatie met lichte
horeca. Het 3e Schilderskwartier vreesde dat de watertoren zodoende
niet meer voor de buurtbewoners en anderen toegankelijk zou zijn.
De Wijkraad zag echter niet direct mogelijkheden tot het opzetten van een sociëteit. De Raad
heeft daarop contact gezocht met de eigenaar van de toren. Hij was bezig om zelfstandig invulling
te geven aan de bovenste etages. Hierbij moet het na realisatie voor iedereen mogelijk zijn, om
een kijkje te nemen op de bovenste verdieping van de watertoren. Het is daarbij goed denkbaar
dat er ook buurtbijeenkomsten en dergelijke georganiseerd kunnen worden.

THUIS IN KOSTVERLOREN

Ons streven is in het coronajaar maar beperkt uitgedragen. Toch zijn er verschillende activiteiten
geweest, waar financieel aan is bijgedragen.
Deze bijdragen waren nuttig om de opzet te kunnen uitvoeren.
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Bijgedragen werd aan:
 De Boomgaard in Kostverloren met als activiteiten: advies bij het grasmaaien en boomsnoeien,
het oogstfeest met presentatie van foto’s van de laatste 6 jaar, herstel van insectenhotels en
hekwerk;
 Vernieuwing van het WIS (wijkinformatiescherm) in de wijk;
 De milieustraat in december met een coronaproof opstelling onder regie van het WIJ-team
Schilderswijk/Centrum;
 Een bingoavond in februari met vele leuke prijzen;
 Een gezellige avond van de klaverjasclub in Kostverloren.

VAN OSTADE STICHTING

Met het beheer van de speeltuin en het wijkcentrum
heeft de Van Ostade Stichting een centrale plek in de
wijk Kostverloren. De speeltuin wordt dagelijks gebruikt
door de kinderen van de Jenaplanschool De Petteflet,
Huis de B en kinderen uit de wijk. Ook in de weekenden
was het drukker in de speeltuin dan normaal in verband
met corona en het gebrek aan andere faciliteiten. Het
bestuur bestaat uit Jacob Bolhuis (voorzitter), Leendert van der Laan (penningmeester) en Divon
Jongsma (algemeen bestuurder). Marten Vos is in oktober afgetreden als secretaris.
De vaste clubjes en verenigingen zorgen voor veel wekelijkse activiteiten, en voor de meeste
clubjes bestaat ook ruimte voor nieuwe deelnemers (zie kader hierna). In 2020 is er een kinderkoor
bij gekomen en een yogaclub.
Grote delen van het jaar was het Kostverloren Kwartier (wijkcentrum) gesloten in verband met
corona. Dat was natuurlijk erg jammer.
De Stichting heeft twee keer een poging ondernomen om door middel van een inspraakavond te
komen tot ideeën voor uitbreiding van de speeltuin met een beweegtuin die ook voor andere
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doelgroepen dan alleen kinderen interessant is. Helaas moesten ook deze inspraakavonden
worden afgeblazen in verband met corona.
In februari is nog wel een wijkbingo georganiseerd. Maar alle andere activiteiten, buiten de vaste
activiteiten, moest het stichtingsbestuur afblazen.
Het bestuur hoopt dat de tweede helft van 2021 meer mogelijkheden gaat bieden.
De overleggen over jeugdactiviteiten met Huis de B, De Petteflet en het WIJ-team gingen wel
door. Ook de samenwerking met de Huurdersvereniging Kostverloren ging goed en resulteerde in
een aantal wijkactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de milieudag in december.
Activiteiten Kostverloren Kwartier per 1 oktober 2020
Yoga voor 50+

MA

10.00-11.00

Koor Tous les oiseaux d’Europe

MA

19.30 -22.30

Dinsdagochtend Koor

DI

10.00-12.00

Bewegen op muziek 55+

DI

12.15-13.15

School Schaken jeugd

DI

15.30-17.00

Schilders club

DI

20.00-22.30

Venstersoepje (2 soorten soep)

WO

12.30-13.30

Kinderkoor

WO

12.45-14.30

Yoga

WO

14.30-15.30

Streetdance 8-13 jaar

WO

16.00-18.00

Bewegen op Muziek (bommen)

WO

19.00-20.00

Bewegen op muziek 55 +

DO

09.30-10.30

Tekencursus

DO

14.00-16.30

Klaverjassen

DO

19.00-22.30

Volleybal (gymzaal)

DO

20.00-21.00

Meer bewegen voor ouderen

VR

09.30-10.30

Vieringen school (1 x per maand)

VR

11.00-12.00

Knutselclub voor ouderen

VR

14.00-16.30

Jeugddammen

VR

18.45-20.00

VR

20.00-22.00

(vanaf 6 jaar)

Dammen voor volwassenen
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HUURDERSVERENIGING KOSTVERLOREN

Helaas heeft de coronacrisis van het afgelopen jaar ons het niet gemakkelijk gemaakt om veel
activiteiten in 2020 te organiseren.
Toch hebben we wel veel zaken weten te realiseren.


We hebben onder andere een AED op kosten van de HVK in de wijk geplaatst.



Diverse DepoDogs in de wijk opgehangen met hondenpoepzakjes.



Problemen van en voor bewoners van Kostverloren opgelost over woonzaken en overlast.



Het grasveld tegenover het winkelcentrum opgeknapt.



Ecologische bloembollen laten planten in de wijk (gehele Rembrandt van Rijnstraat en
tegenover Winkelstrip).



Er komt mogelijk een nieuwe website voor de gehele Schilderswijk.



We hebben ook een nieuw Wijk Informatie Scherm bij de kassa van de Spar geplaatst. Het is
de bedoeling dat bewoners op de schermen en de nieuwe website alle informatie kunnen
vinden over de Schilderswijk. Dus de allerlaatste nieuwtjes, activiteiten, de geschiedenis van
de wijk, berichten van de gemeente en politie, wijkorganisaties en ondernemers.
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Toch nog een bingo in februari.



Milieustraatdag op 10 december 2020.



Drie jaar lang meegewerkt aan de herinrichting en riolering Kostverloren.

De Huurdersvereniging Kostverloren, de HVK, komt al jaren op voor de belangen van haar leden
betreffende bewonerszaken, groen en grijs in de buurt. De HVK is nog de enige
huurdersvereniging van Nijestee. Sinds een aantal jaren kunnen ook huiseigenaren lid worden. In
harmonieuze samenwerking met de Van Ostade Stichting en de overige wijkorganisaties, zoals de
Wijkraad, 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 was ook betrokken bij de herinrichting en vernieuwing van de riolering in Kostverloren.
Een belangrijk item voor 2021 is de vernieuwing van de Johannes Vermeerstraat.
De HVK heeft haar kantoor 'De Rembrandt Caemer' aan de Rembrandt van Rijnstraat 160a. Deze
zeer representatieve ruimte is uitermate geschikt voor vergaderingen, cursussen, kleine clubjes,
lezingen, etc.. We hebben best nog wat ruimte vrij voor bijvoorbeeld een bridgeclub, sjoelclub of
dartclub. Iedereen is altijd van harte welkom met nieuwe ideeën.

360 graden foto Rembrandt Caemer
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KOSTWINNING

Met Kostwinning hebben we allerlei plannen en ideeën verzameld. Dit deden we met
wijkbewoners, vrijwilligers en met mensen die in of voor de wijk werken.
Op 3 december 2020 is een overleg geweest. Hierin zijn aan de orde gekomen:
 Straatactie 10 december 2020;
 Verlichting winkelstrip;
 Jeugdteam;
 Stratenaanpak;
 Groen in de buurt;
 Oud & Nieuw;
 Aanpak van de vijver;
 Nieuwbouw Nijestee.
We blijven af en toe samenkomen en bespreken wat iedereen aan het doen is. Zo hopen we voor
Kostwinning zichtbare en samenhangende verbeteringen te laten zien aan de bewoners.

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 mensen met reclasseringstoezicht en/of
een Wmo-indicatie onder begeleiding weer zelfstandig leren wonen.
Het project heeft vooral de eerste jaren tot veel 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.
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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, de wijkagent en vertegenwoordigers van de buurt
en de Wijkraad deel. Sinds het najaar van 2019 is ook het 2e Schilderskwartier bij het overleg
betrokken. 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 2020 hebben twee overleggen plaatsgevonden: een fysiek overleg op 12 februari en een digitaal
overleg op 4 november. Een geplande bijeenkomst op 22 april is vanwege de coronamaatregelen
niet doorgegaan. Tijdens de bespreking van 12 februari hebben de vertegenwoordigers van de
buurt nogmaals de wens uitgesproken om een onafhankelijk voorzitter aan te stellen. De
vergadering van 4 november gaf echter een geheel nieuwe wending aan het traject. Het Leger des
Heils stopt namelijk met de woonvoorziening aan de H.W. Mesdagstraat.
De reden dat het Leger des Heils is gaan zoeken naar een ander pand, is dat de begeleiding van de
doelgroep beter kan worden vormgegeven vanuit kleinschalige voorzieningen. Op die manier kan
beter gewerkt worden aan de woonvaardigheden en het herstel van het functioneren van de
betrokken deelnemers. Daarbij wordt de kans op overlast voor omwonenden beperkt en zijn de
resterende risico’s beter te kanaliseren. De bewoners van het pand aan de H.W. Mesdagstraat zijn
half januari 2021 verhuisd naar verschillende kleinschalige voorzieningen verspreid over de stad
Groningen. De buurtbewoners zijn hier door middel van een brief over ingelicht.
Woningstichting Patrimonium heeft de intentie om de locatie aan de H.W. Mesdagstraat te
verkopen. Hiervoor is goedkeuring nodig van de gemeente Groningen en de Autoriteit Wonen.
Patrimonium verwacht half 2021 tot verkoop over te gaan. Na het vertrek van het Leger des Heils
uit het pand wordt het pand tijdelijk beheerd tot er een permanente bestemming voor gevonden
is. Een groep omwonenden heeft aangegeven belangstelling te hebben om het pand te kopen. Zij
willen daarbij onderzoeken of het pand geschikt gemaakt kan worden voor ouderenhuisvesting.
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Beëindiging van de woonvoorziening maakt ook het overleg tussen de betrokken partijen en de
omwonenden overbodig. De werkgroep heeft zich zo’n tien jaar lang ingespannen om de
ondervonden overlast rond het InterWonen-pand te beteugelen.

HUIS VOOR JONGEREN HET KOPLAND
In de voormalige nachtopvang voor daklozen aan de Eendrachtskade / Hoendiepskade vangt Het
Kopland vanaf 2 november 2019 jongeren op. In dit Huis voor Jongeren, oftewel Het Hoendiephuis,
wonen sinds die datum 18 kwetsbare en dak- of thuisloze jongeren. Het Kopland begeleidt hen bij
het omgaan met geld, het (weer) naar school of werk gaan, het opbouwen van een sociaal netwerk
met familie/vrienden, het runnen van een huishouden en het werken aan een goede gezondheid.
Daarbij is er 24 uur per dag toezicht. Na gemiddeld een jaar kan zo'n jongere doorstromen naar
zelfstandig wonen.
Het Kopland wilde na de opening van de opvang een open middag en een omgevingsoverleg
organiseren. Het omgevingsoverleg stond op 19 maart 2020 gepland. Op 21 maart 2020 zou er een
Open Huis zijn. Beide bijeenkomsten hebben echter vanwege de coronacrisis geen doorgang
kunnen vinden.
Omwonenden hebben geklaagd over roken op straat, peuken en afval rond het pand, en het
stallen van fietsen op de stoep. Op aanraden van de Wijkraad heeft Het Kopland de gemeente
gevraagd om fietsenrekken en een prullenbak te plaatsen. De prullenbak is in juni 2020
opgehangen. Het betreft een zogenaamde ‘adoptieprullenbak’, die de jongeren zelf legen. Eind
2020 zijn aan de overkant van de straat fietsenklemmen gerealiseerd.
Er zijn geen nieuwe signalen van overlast of hinder bekend. De Wijkraad houdt contact met Het
Kopland om de gang van zaken rond de jongerenopvang te blijven volgen.
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TERWILLE

In de zomer van 2019 werd bekend dat Terwille Verslavingszorg haar intrek zou gaan nemen aan
de Herman Colleniusstraat 18, waar vroeger de MJD gehuisvest was.
Aan de Herman Colleniusstraat zijn een kantoorfunctie en hulpverlening gesitueerd. Een veertigtal
medewerkers is hier werkzaam, van wie een deel vanuit dit pand ambulante zorg elders biedt. De
zorg die vanuit het pand geboden wordt, betreft de polikliniek en dagbehandelingen.
Groepsbehandelingen kunnen tot 's avonds 19.30 uur plaatsvinden. In totaal is sprake van 20-40
cliënten op een dag.
Op 17 januari 2020 heeft hierover een gesprek plaatsgevonden tussen de Gemeente Groningen,
Terwille, het 2e Schilderkwartier, de Wijkraad en Lefier.
In het gesprek is naar voren gebracht dat het Schilderskwartier een lange geschiedenis kent van
maatschappelijke organisaties, die in de wijk gehuisvest zijn (geweest) en in wisselende mate
overlast veroorzaken/hebben veroorzaakt bij bewoners. Zo heeft bijvoorbeeld de MJD voor
overlast gezorgd voor de directe buren, doordat er geregeld buiten gepraat, gerookt en gebeld
werd, waarbij zelfs gesprekken over cliënten buiten werden gevoerd. De situatie met betrekking
tot overlast door het InterWonen-project van het Leger des Heils is ook genoemd.
De insteek voor het gesprek met Terwille was vanuit de bewoners:


Afspraken maken over 'goed buurmanschap';



In kaart brengen welke overlast verwacht kon worden door extra parkeerdruk.

In het gesprek bleek Terwille zich te presenteren als organisatie die verantwoordelijkheid neemt
wanneer haar handelen overlast veroorzaakt. De organisatie kent een niet-rokenbeleid en tijdens
werktijd mag geen alcohol worden genuttigd. Zij konden zich vinden in het verzoek vanuit de
buurt om ervoor te zorgen dat medewerkers en cliënten niet buiten blijven praten.
Met betrekking tot extra parkeerdruk in de buurt, bleek Terwille geen parkeervergunningen aan te
willen vragen bij de gemeente. Auto's van medewerkers worden elders geparkeerd, waarna men
op de fiets naar de Herman Colleniusstraat komt. Fietsen kunnen achter het pand worden gestald.
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Mochten medewerkers toch met de auto hiernaartoe komen, dan zal vooral gebruik worden
gemaakt van parkeergarages. Men verwacht verder niet dat veel cliënten met de auto zullen
komen. Fietsen van cliënten kunnen voor het pand worden geparkeerd.
Al met al gaf dit gesprek de indruk dat we met een nieuwe buur te maken hebben, die bereid is
verantwoordelijkheid te nemen om ervoor te zorgen dat de organisatie zich zodanig in de buurt
vestigt, dat omwonenden geen overlast zullen ervaren. Mochten toch problemen ontstaan, dan is
de verwachting dat een goed gesprek hierover tot oplossingen zal leiden.
Tot nu toe ervaart de buurt geen overlast van het Terwille-pand. Terwille houdt zich aan de
gemaakte afspraken. Het is mogelijk dat Terwille in verband met de coronasituatie momenteel
een aangepaste dienstverlening biedt. Het 2e Schilderkwartier en de Wijkraad houden daarom een
vinger aan de pols.

STICHTING STOLPERSTEINE SCHILDERSWIJK GRONINGEN

Vanuit de Schilderswijk Groningen zijn in de Tweede
Wereldoorlog 263 wijkbewoners weggevoerd en
vermoord. Het waren Joodse mensen, verzetslieden en
slachtoffers van de Arbeitseinsatz.
De Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen wil al
deze slachtoffers gedenken door het plaatsen van
gedenksteentjes, zogenaamde Stolpersteine, voor de
huizen waar zij woonden en van waar zij werden
weggevoerd om niet meer terug te keren. Deze herdenkingsstenen zijn een oproep om niet te
vergeten en te waarschuwen waar discriminatie en onderdrukking toe kan leiden.
Plaatsen van Stolpersteine en het onthullen van het monument in 2020
Het bestuur van de Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen was eind 2019 nog hoopvol
dat we in 2020 een groot aantal Stolpersteine zouden plaatsen. De volgende data waren hiervoor
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gepland: 30 maart, 24 juni en 21 oktober 2020. Met de verwachting dat we de laatste Stolpersteine
in het voorjaar van 2021 zouden gaan plaatsen.
Ook was het de bedoeling om op 4 mei 2020 het monument te onthullen voor de acht
oorlogsslachtoffers van het vergissingsbombardement op 26 september 1941. Een monument
gemaakt door onze wijkgenoot, kunstenaar Dik Breunis.
Maar toen kwam het coronavirus en kon het bestuur niet anders doen dan besluiten de
voorgenomen leggingen op 30 maart en 24 juni af te gelasten. En ook het onthullen van het
monument werd afgelast en verplaatst naar een nader te bepalen datum.
In de zomerperiode leek het met de bestrijding van het coronavirus de goede kant op te gaan en is
besloten om in september en oktober een aantal leggingen verspreid over 5 dagen te plannen. In
vergelijking met de vorige jaren heel sober van opzet. Geen start in de synagoge en geen nazit in
een horecagelegenheid in de wijk. En een klein aantal leggingen per dag. Met alleen nabestaanden
en andere direct betrokkenen, zodat we in staat waren om te voldoen aan de eis van 1½ meter
afstand tussen de aanwezigen.
Op 15, 16 en 17 september zijn er in de
Schildersbuurt bij 13 adressen 37
Stolpersteine geplaatst. De initiatiefnemer
van het project, de Duitse kunstenaar
Gunter Demnig, was niet aanwezig. Het
werd een zogenaamde Selbstverlegung,
waarbij de stratenmakers van de
gemeente Groningen de stenen een dag
van tevoren plaatsen.
Drie Stolpersteine voor het gezin Wolff, onthuld op 15 september 2020
(Herman Colleniusstraat 25)

De Stolpersteine worden vervolgens bedekt met een laagje zand. Bij de plechtigheid worden de
levensgeschiedenissen van de slachtoffers voorgelezen, waarna een nabestaande of een andere
betrokkene het zand wegveegt. Vervolgens worden er witte rozen gelegd bij de Stolpersteine.
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We hebben het zeer op prijs gesteld, dat onze burgemeester Koen Schuiling op 16 september
aanwezig was om een bijdrage te leveren aan de plechtigheid.
De geplande leggingen in oktober in de Schildersbuurt en in Kostverloren moesten we helaas
afgelasten, omdat het coronavirus onze samenleving weer in de greep had.
We hopen, dat we in 2021 de laatste Stolpersteine kunnen plaatsen en dat we het project kunnen
afsluiten.

Onderzoekster Lucie Dijksterhuis vertelt op 15 september 2020 over het gezin Dwinger (Jan Lutmastraat 14b).

Wijkboek “Sprekende Stenen. Stolpersteine in de Schilderswijk”
Al langer leeft in het bestuur het idee om bij de afsluiting van het project een boek uit te geven,
waarin we het verhaal vertellen van de slachtoffers in de Schilderswijk en verantwoording afleggen
voor onze werkwijze. We willen dat boek breed verspreiden, ook op scholen en in bibliotheken in
Groningen en omgeving. Om dit te realiseren, is een redactiegroep gestart met het schrijven van
de levensgeschiedenissen van de slachtoffers. Maar ook andere aspecten van de Tweede
Wereldoorlog komen in het boek aan de orde, zoals Jodenvervolging, Arbeitseinsatz, verzet en
collaboratie, onderduiken. Het is de beschrijving van de oorlog op een heel concreet niveau: wat er
toen in onze wijk is gebeurd.
Om dit boek te realiseren is er natuurlijk geld nodig en dankzij de vele donaties en de acties van
een fondsencommissie is het mogelijk het boek uit te geven. Van Gorcum geeft het boek uit en het
boek verschijnt eind april 2021.
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GLUREN BIJ DE BUREN – KLEINE CULTURELE VERRASSINGEN IN DE WIJK

Gluren gaat er (ook straks) voor
Drie nieuwe vrijwilligers: Bea Ekamper, Tineke Runia en Wilma van Slooten, die Marleen Dohle en
Harriet de Jonge gaan vervangen. En een prachtig programma, met cultureel erfgoed in de vorm
van verhalen van de maker van de Bosatlas, de kostuummaakster van grote theaterspektakels,
muziek, kunst, wetenschap, een kinderboekenschrijfster met verhalen voor kinderen….
Kortom: Gluren bij de Buren 2020 kon niet meer stuk! Maar toen kwam corona.
Ook voor Gluren bij de Buren 2020 betekende dat een streep door de rekening. Vol goede moed
richtten we vervolgens onze blik op 2021. Maar ook dat lijkt niet haalbaar. Even hebben we
overwogen om dan te koersen op september 2021. Maar dat bleek geen goed idee. De situatie met
corona is te ongewis en april is toch de beste maand voor een activiteit als Gluren. Daarom zetten
we nu in op april 2022. We gaan de banden warm houden met de buurtbewoners die mee willen
doen met een activiteit en Harriet en Marleen hebben toegezegd dat zij ook in 2022 nog één keer
meedoen. Kortom: de Glurengroep (Bea Ekamper, Harriet de Jonge, Joke Sinnema, Marleen
Dohle, Tineke Runia, Wilma van Slooten) gaat er weer voor.

In 2020 en 2021 ook geen gezellige nazit in een wijkcafé….. (foto uit 2019)
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BUURTBOOMGAARD KOSTVERLOREN

De buurtactiviteiten
De boomgaardwerkgroep had voor 2020 een uitgebreid programma op stapel staan. Helaas
konden veel activiteiten, met name de buurtactiviteiten, vanwege de coronamaatregelen niet
doorgaan. Maar niet getreurd: uitstel is geen afstel. 2021 biedt nieuwe kansen.
Het onderhoud
Het onderhoud aan struiken, bomen en het gras, is gewoon doorgegaan, ook de zeismaaidagen en
(nieuw!) een bomensnoeidag. Afstand houden ging prima, want het terrein is groot.
De buurt
Het is geweldig fijn om te zien, hoe de boomgaard zijn plek begint in te nemen in de buurt.
Verschillende buurtbewoners meldden zich om mee te helpen met het gras op de zeismaaidagen,
of kwamen advies vragen voor hun eigen tuin, op de bomensnoeidag.
De werkgroep
Ook positief in 2020: de werkgroep is gegroeid van vijf naar acht personen, allemaal dames
trouwens.
Het oogstfeest
De enige buurtactiviteit die we hebben laten doorgaan was het
oogstfeest, in oktober. Uiteraard moest dit in aangepaste vorm
gebeuren. En toch …. een succes!!
Er was geen koffie met heerlijke taart van Ine, er waren geen
partytenten en geen gezellige zitjes. Maar wel: een fotoexpositie!
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In 2020 bestond de boomgaard zes jaar. Al een hele tijd! En het leek ons leuk om een overzicht te
geven van het ontstaan, de groei en bloei van onze boomgaard, vanaf het planten van de eerste
boom, tot nu.
De foto’s hadden we coronaproof op afstand van elkaar, aan lijnen tussen de bomen opgehangen.
Zo konden de bezoekers er rustig langs lopen.
Bij het weggaan was er voor ieder een zakje fruit met een recept van Ine. Hun taart moesten ze dit
jaar zelf bakken!

Al met al, voor de boomgaard was 2020 toch best wel een
goed jaar!

WANDELGROEP SCHILDERSWIJK (WGSW)
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Wandelen in Coronatijd
Een vreemd jaar voor ons allen in 2020 en nog steeds…. Een virus brak uit dat wereldwijd een
impact had op onze levens.
Zo heeft de wandelgroep haar wandelingen aangepast aan de richtlijnen van het RIVM en werd er
gewandeld in kleine groepjes met gepaste afstand.
Eerst met vier personen, later met twee, en werd er besloten om niet meer met de auto te gaan
naar de wandelroutes maar het dicht bij huis te zoeken.
De wandelgroep (kleine groepjes ) verkende routes nabij en in de stad. Het terrein van de Suiker
Unie, het Roege Bos en het Westpark waar nu Tuinindestad zit, de gevarieerde omgeving bij
Kardinge met zijn uitkijktoren en het vele groen, ons welbekende mooie Stadspark en een
stadswandeling waarin we de hofjes bezichtigden.
De Wandelgroep Schilderswijk bestaat nog steeds uit dezelfde wijkbewoners en wel met 11
personen. Eén deelnemer is verhuisd, maar blijft de groep op afstand volgen.
De Wandelgroep Schilderswijk bestaat vier jaar in maart 2021 en er wordt nog enthousiast aan
deelgenomen. Dit hebben we in januari gevierd door de wandelingen op video te laten zien, waar
we gelopen hebben in alle jaargetijden. Ieder in zijn eigen wandelritme, animatie, stilte en
tevredenheid. Zo blijven we doorwandelen omdat het gezond en verrijkend is.

GYMCLUB MBVO, MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN 55+

Onze gymclub kent een lange historie, opgericht in 1967, maar is nog steeds zeer vitaal.
Helaas heeft dit jaar corona ons ook parten gespeeld.
In 2020 waren we voor zover de lockdowns in het voorjaar en het najaar het toelieten op
vrijdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur flink in beweging in de zaal van het Kostverloren Kwartier.
Door corona was de club niet altijd compleet, voorzichtigheid was steeds geboden.
Zoals altijd hielden ook wij vakantie in de schoolvakanties.
We hadden een club van trouwe deelnemers: twee mannen en zestien vrouwen.
Bewegen heeft zeker voor ons, 55/60-plussers, een positief effect op onze gezondheid.
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Conditie en kracht blijven zo lang mogelijk op peil. Cholesterolwaarde en bloeddruk blijven laag.
Bovendien heeft bewegen een goede invloed op onze stemming.
De lessen bestonden uit afwisselende gymnastiekoefeningen en spelvormen met als doel behoud
van kracht, stabiliteit en flexibiliteit. Ons hele lijf, dus armen, benen, heupen en schouders
kwamen op een speelse manier aan de beurt. Muziek ondersteunde de oefeningen.
Het Kostverloren Kwartier in de Schilderswijk is een prettige plek om onze activiteiten uit te
voeren.
In de maanden dat we les hadden, dronken we iedere laatste vrijdagochtend van de maand, ook
dit jaar, aan het eind van de les koffie. De jarigen van de afgelopen maand zorgden voor lekkers
erbij. Dit waren momenten om elkaar bij te praten, ook over onze andere bezigheden. Dit sociale
aspect vinden we belangrijk.
Na vele weken zonder gym lukte het ons op 24 juli gelukkig om op gepaste afstand op het terras
van Zondag in het Noorderplantsoen elkaar nog even te ontmoeten bij koffie en wat lekkers.
Na de zomervakantie gooide corona helaas met een tweede lockdown ook weer roet in het eten.
We waren net weer lekker gewend aan gymmen op de vrijdagmorgen.
De begeleiding van onze groep was weer in handen van Jeanette Toxopeus, een bevoegde kracht
op het gebied van ouderengymnastiek. We genoten van haar stimulerende, ontspannen, vrolijke
en soms uitdagende wijze van lesgeven.
Jeanette zorgde ook voor tips en nieuwsbrieven met verschillende oefeningen die we zelf thuis of
buiten konden doen. We plaatsen een paar in dit verslag.
Met de mail houden we nu onderling contact. Daarin laten we elkaar enig wel en wee horen.
We blijven hoopvol voor een nieuwe start van onze activiteiten, wanneer corona onder controle zal
zijn.
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TIPS VOOR BEWEGEN
Thuis bewegen bij TV of computer.
Er zijn op tv en op het internet allerlei programma’s, waaraan je mee kan doen.
NPO2: Op TV elke werkdag bij MAX om 9.15 uur “Heel Nederland in beweging”
TVDrenthe elke werkdag, om 10.00 uur “Drenthe beweegt door”
Op Youtube heeft Gabi Fastner leuke beweeglessen, van actief tot ontspannend.
https://www.youtube.com/watch?v=BT6V5XVv5_8

Het moto blijft: ‘BLIJF in BEWEGING!’
Geheugen training en bewegen
Ruimtelijk geheugen
Ga lekker wandelen en probeer het eerste stuk van de wandeling eens heel bewust waar te
nemen.
Hoeveel bomen staan er langs dit stuk van de route en hoe ver staan ze uit elkaar?
Zitten er bladeren aan en zo ja, welke kleur hebben die?
Hoe loopt het pad? Zie je huizen, water of dieren?
Probeer na een kwartier eens terug te denken en voor jezelf zo nauwkeurig mogelijk te
beschrijven hoe dat stuk van de route eruitzag. Helemaal mooi is om dezelfde wandeling
vaker te maken en steeds meer details toe te voegen.
Dan kun je al van te voren zo nauwkeurig mogelijk visualiseren hoe het eerste stuk van de
route eruit gaat zien.
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DE BOLLEYVLAPPERS IN DE WIJK

Hoe de Bolleyvlappers de pandemie trotseerden
Het afgelopen jaar stond in het teken van passen en meten. Al met al hebben we nog 9 keer
kunnen spelen. Ramen en deuren open en monden dicht. En dat laatste bleek nog wel de grootste
opgave. Maar zo hebben we de regels dus geïnterpreteerd.
Ondanks de grote intervallen hebben we toch weer een redelijk niveau gehaald.
Met hart en ziel werd weer gestreden voor dat laatste punt.
Een ander opmerkelijk feit konden we in het coronajaar noteren. Tegen alle logica in groeide het
ledenbestand.
Ons enthousiasme bleek niet onopgemerkt bij de echte liefhebber. We konden 7 nieuwe leden
bijschrijven in het ledenbestand.
Nog een ander opmerkelijk feit mag niet vergeten worden. Na onze melding van een ondeugdelijk
net, toch wel handig bij het volleybalspel, voltrok zich een scenario waarvan een echte soap
gemaakt zou kunnen worden. Geïnteresseerden kunnen zich melden.
Na een drietal meldingen in het vorige verslagjaar om het volleybalnet te repareren, werd na veel
vijven en zessen bij inspectie het net tot onze grote verbazing afgekeurd en afgevoerd. Maar in het
begin van het jaar werden we toch zomaar verrast met een splinternieuw volleybalnet.
In de loop van het jaar merkten we dat de
eigenaar van de zaal het energie besparen
wel heel letterlijk nam. Het licht dooft heel
langzaam. Onze technische commissie heeft
tijdens de laatste speeldagen van het jaar
wederom aan de bel getrokken. De lampen
zijn na tientallen jaren trouwe dienst aan
vervanging toe. Zonder licht, geen volleybal,
zo was de conclusie.
We hopen, dat we in het nieuwe jaar weer worden verrast.
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EXCURSIE HAVO SCHOLIEREN IHKV LEEFOMGEVING – STEDELIJKE GEBIEDEN

Op 11 maart 2020 heeft de Wijkraad een excursie verzorgd voor een groep van 74 Havo4 leerlingen
uit Burgum, met aardrijkskunde en/of geschiedenis in hun vakkenpakket. Zij gingen op excursie
naar het gebied rond de Westerhaven in Groningen, in het kader van
- stedelijke woonomgeving en verandering (aardrijkskunde);
- historische ontwikkeling van een deel van de binnenstad (geschiedenis).
Zij hebben in drie groepen een rondleiding door de Schildersbuurt gekregen onder leiding van Tom
van der Meulen, oud-docent stadsgeografie en historisch erfgoed RUG, en bewoner van de buurt.
Hierbij hebben we de leerlingen in ons buurtlokaal ‘Op Mars’ ontvangen. Tevens gingen de
scholieren op bezoek in de Joodse buurt met een rondleiding door de synagoge en brachten ze
met gids een bezoek aan de Der Aa-kerk.
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