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ALGEMENE BESTUURSZAKEN
SAMENSTELLING BESTUUR

Het bestuur bestond ultimo 2019 uit:


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



Liesbeth Klunder, secretaris



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



Rudy Heddema, lid, wijkbeheer, leefbaarheid Kostverloren



Channa Ensink, lid, Terwille

Martin van Koldam is redacteur van de wijkkrant.
Tjaaktje van der Wijk verzorgt de notulen van de vergaderingen van de Wijkraad.
Wisselingen in 2019
Begin 2019 heeft voorzitter Grietje Scholtens aangegeven te willen stoppen met haar
bestuurswerk. Harmen Gelling is bereid gevonden haar op te volgen als voorzitter van het bestuur
van de Wijkraad. Harmen heeft in de zomer van 2019 de voorzitterstaken langzamerhand
overgenomen van Grietje.

Channa Ensink - Hemsteede is in 2019 toegetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid.
Channa draaide een groot deel van 2019 al mee als beoogd bestuurslid. Het bestuur is erg blij met
deze nieuwe inbreng.

De formaliteiten rondom deze wisselingen zijn geformaliseerd in het bewonersoverleg op 13
november 2019. Channa is – met unanieme instemming van de aanwezige bewoners - benoemd
als bestuurslid. Harmen is door het bestuur benoemd als voorzitter.
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TAKEN EN ROL WIJKRAAD

De Wijkraad is de Stichting Wijkorganisatie Schildersbuurt en de Stichting Wijkorganisatie
Kostverloren (SKS). 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.

BEWONERSAVOND 2019

Op 13 november 2019 vond de jaarlijkse bewonersavond plaats. De opkomst van bewoners was
goed.
Deze avond werd afscheid genomen van Grietje Scholtens als voorzitter en lid van de Wijkraad.

De bewoners zijn bijgepraat over diverse ontwikkelingen binnen de wijk. Het financiële en het
activiteitenverslag over het voorgaande jaar zijn toegelicht.
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Channa Ensink is met unanieme instemming van de aanwezige bewoners benoemd als bestuurslid.
Het bestuur heeft Harmen Gelling benoemd als voorzitter, aangezien deze vacature vacant kwam
door het aftreden van Grietje Scholtens.

In het informele gedeelte van het bewonersoverleg is er uitgebreid afscheid genomen van Grietje.
Zij heeft vanuit de diverse initiatieven uit de wijk vele lovende woorden en bijbehorende blijken
van waardering gekregen. Uiteraard hebben ook de Wijkraad en de gemeente voor een passend
afscheid, met cadeaus, gezorgd.
Hoewel Grietje niet van al die 'poespas' houdt, vinden we dat dit een passend afscheid was voor
iemand die zich zoveel jaren heeft ingezet voor de wijk.

LINTJES VOOR RUDY HEDDEMA EN HEIN PRONK

"Het heeft zijne majesteit behaagd" om oudgediende bestuursleden Rudy Heddema en Hein Pronk
te eren met een lintje. Zij zijn nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Dit is een welverdiende blijk van waardering voor hun jarenlange inzet voor de Schilderswijk,
geïnitieerd door de gemeente en in samenzwering met de Wijk(raad) uitgevoerd. Beide heren zijn
met slinkse smoesjes naar het stadhuis gelokt op 26 april 2019 en waren oprecht verrast.

In een receptie aan het eind van de dag, in een café in onze wijk, zijn beide heren nogmaals in het
zonnetje gezet door de verschillende spelers binnen de wijk.
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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 2020 heeft deze pagina zo'n 550 vrienden, zo'n 50 vrienden meer dan een jaar
geleden. De nieuwe vrienden dienen zich spontaan aan.
Er worden regelmatig nieuwtjes en evenementen/bijeenkomsten in de wijk geplaatst. Een enkele
keer worden er items gewijd aan activiteiten (net) buiten onze wijk, die mogelijk ook interessant
zijn voor onze wijkbewoners. Gedacht kan worden aan werkzaamheden aan de Ringweg of
activiteiten in het Noorderplantsoen.
De berichten worden vrij goed 'geliked', maar er wordt weinig gereageerd door onze vrienden. De
meeste reacties komen op 'negatieve' ontwikkelingen in de wijk: dan neemt men sneller de moeite
om te reageren. Bovendien is er over negatieve dingen natuurlijk meer te zeggen dan over iets dat
goed gaat.
Regelmatig worden er berichten op onze tijdlijn geplaatst door enkele actieve wijkbewoners,
waarbij er vooral input is vanuit Kostverloren. Het is een uitdaging om deze meer te integreren in
het geheel van de Schilderswijk.

WEBSITE SCHILDERSWIJK GRONINGEN

Op de website www.schilderswijkgroningen.nl is informatie over de wijk en de activiteiten in de
wijk te vinden. In ons activiteitenverslag over 2018 is aangekondigd dat het beheer van de website
overgenomen zou worden door een wijkbewoner. Deze is echter snel daarna afgehaakt. Het
beheer wordt daarom weer gedaan door Tjaaktje van der Wijk. Aanvulling vanuit de wijk (zowel
voor de website als voor Facebook) blijft welkom.

Er wordt redelijk wat content aangeleverd voor de website, maar dit blijft een aandachtspunt –
vooral uit Kostverloren -, evenals de verbinding tussen de website, Facebook, Wijkkrant en WIS
schermen.
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Ook zal worden gekeken hoe de activiteiten vanuit de Schilderskwartieren beter geïntegreerd
kunnen worden.

WIS SCHERMEN

Bij Benny's in de Herman Colleniusstraat en bij de Spar in Kostverloren hangen WIS schermen
(Wijk Informatie Schermen). Hierop worden korte berichtjes over (activiteiten in) de wijk geplaatst
en er is de mogelijkheid voor (betaalde) reclame. Het beheer van de WIS schermen ligt bij het team
WIS.
Uitwisseling van nieuwtjes voor Facebook, website en WIS schermen blijft een aandachtspunt.

WIJKKRANT

De Wijkkrant voor de Schilderswijk kende in 2019 haar 45 e jaargang. De krant wordt verspreid in
Kostverloren, de Schildersbuurt, en de zuidelijke randzone. In 2019 verscheen de krant drie keer:
begin april, half juni en begin oktober.
De Wijkkrant is een uitgave van de Wijkraad. De Wijkraad stelt de financiële middelen beschikbaar.
De redactie wordt benoemd door de Wijkraad, maar opereert onafhankelijk daarvan. Leidend voor
de redactie is 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.
Evenals in voorgaande jaren had de redactie over het aanbod van kopij niet te klagen. Wat wel
zorgen baart is de bezetting van de redactie. Deze bestaat sinds het terugtreden van Grietje
Scholtens nog uit slechts één persoon. Er is dringend behoefte aan een tweede redactielid. Iemand
die binding heeft met Kostverloren heeft de voorkeur.
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Sinds 2018 wordt de krant uitgevoerd in full-color. Een nummer telt gemiddeld 28 pagina's op A4formaat, waarvan er zes gevuld worden met advertenties van bedrijven en andere organisaties die
actief zijn in of voor de Schilderswijk.
Het blad werd evenals in voorgaande jaren 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.

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.

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.
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Op verschillende plekken zijn er bomen gesnoeid en her en der aangemerkt met een gekleurde stip
om te worden vervangen. Een punt van zorg is het bomenbestand aan weerszijden van de
Friesestraatweg.
De klankbordgroep van de rioolwerkzaamheden in Kostverloren is vele malen in overleg geweest
met de aannemer Van Gelder en het Ingenieursbureau van de gemeente over de voortgang bij de
uitvoering.
Met de laatste jaarwisseling is het project bijna afgerond. Kleine aanpassingen komen nog in 2020,
evenals herplant van bomen.
Een nieuw project dat reeds in september 2018 gepresenteerd werd voor verbetering van de
Stadsvijver Van Ostade is weer aan de orde gekomen in een klankbordgroep in 2020 met het
Ingenieursbureau van de gemeente.
De speeltuin tussen Huis de B en de school 'De Petteflet' is in beheer bij de Van Ostade Stichting.
De tijdelijke lokalen van de school waren niet meer nodig en zijn inmiddels verwijderd. Er is
daarmee weer ruimte gekomen voor een nieuwe invulling.
Naast de aanleg van groene stoeptegels (stoeptegels waarin ruimte is om groen te laten groeien)
in de Oranjebuurt, zou deze pilot ook in de Schildersbuurt uitgerold worden. Hier is in 2019 echter
geen nadere actie op gekomen van de gemeente.

VERKEER

Het rioolproject in Kostverloren heeft ook de mogelijkheid geboden om het straatbeeld aan te
passen. De meeste straten werden opnieuw ingericht met een nieuwe wijze van parkeren en het
plaveisel werd geheel nieuw gelegd. Bomen werden eerder al gekapt en voor het grootste deel
herplant. Een enkele straat heeft veel te lijden gehad van de zandauto's en zal nog herlegd worden
in 2020.
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In de Schildersbuurt loopt het project 'stoepfietsen' waarbij het overleg met de gemeente zich
richt op een straatinrichting om te vermijden dat fietsers de stoep veelvuldig gebruiken.
Er wordt deelgenomen in de klankbordgroep Westelijke Ringweg. De ontwikkeling van de
aansluiting 'Kostverloren' op de ring is van belang voor de wijk.
Het is jammer dat de planvorming voor een verbeterde kruising aan het Hoendiep bij het
Gezondheidscentrum niet van de grond komt, maar we geven de moed niet op en blijven het
volgen.

Verschillende fietspaden zijn opnieuw geasfalteerd en vele kuilen bij breekgaten zijn geslecht.
Stoepen zijn veelvuldig hersteld van losse en scheefliggende tegels.
De Schilderswijk heeft op het einde van het jaar een nieuwe indeling gekregen voor het parkeren
op straat. Het deel 1, genaamd Westerhaven, heeft de regeling van de binnenstad, en deel 2 zoals
vanouds. Verder zijn de weekuren van de bezoekerspassen verhoogd van 16 naar 24 uren.
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Een aantal malen per jaar is er overleg met de Wijkpost van Stadsbeheer over actuele
onderwerpen. Zowel grotere projecten als herstelwerkzaamheden komen dan aan de orde.
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WIJKWELZIJN
De aansturing van de belangrijkste activiteiten in Kostverloren met een sociaal-culturele
achtergrond vindt plaats vanuit het gemeenschappelijk overleg tussen de wijkpartners.
Deze groep bestaat uit de Van Ostade Stichting, de Huurdersvereniging Kostverloren en de beide
wijkorganisaties (Schildersbuurt en Kostverloren).
Financiële ondersteuning wordt mede gedaan door Thuis in Kostverloren (TIK).
In de Schildersbuurt worden de activiteiten gecoördineerd tussen de Schilderskwartieren en de
wijkorganisatie, met o.a. het straatfeest van Student & Buren en het pleinfeest op het H.W.
Mesdagplein. Bij deze evenementen krijgen wij steun van studenten in de wijk en 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.
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Bewoners doen hun best met het inbrengen van nog best goede voorwerpen die hun weg vinden
naar een winkel voor gebruikte voorwerpen of door onderling ter plekke te ruilen.
Het fietsteam in de Schildersbuurt is actief met het stickeren en inzamelen van de vele
fietswrakken en weesfietsen in de straten.
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De voorjaarsactie en daarmee het opruimen van straatrommel, zoals zwerfvuil in de perkjes, wordt
door enthousiastelingen gedaan onder het motto LenteKriebels in de Schildersbuurt.
LenteKriebels in Kostverloren is meer toegespitst op de kleintjes die in het Van Ostadepark
plantjes poten. Deze activiteit wordt ondersteund door Huis de B.
De milieu- en LenteKriebels dagen worden vanuit de gemeente ondersteund door de
milieustewards.

Het WIJ-team Schilderswijk/Centrum is verhuisd van hun centrale punt in de Oosterstraat naar
Heesterpoort in de Oosterparkwijk. De aanwezigheid voor Kostverloren en de Schildersbuurt
gebeurt nu met een bezoekochtend op dinsdagochtenden in Huis de B.
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BUURTCONCIËRGE

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

Theo van der Laan is sinds een paar jaar een bekend gezicht in de Schildersbuurt. Op initiatief van
de kwartieren en de Wijkraad is enkele jaren geleden een participatiebaan aangevraagd bij de
gemeente voor een buurtconciërge.
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, signaleren van
problemen en dit doorgeven aan de gemeente. Straten en stoepen bijhouden voor wat betreft
zwerfvuil. Later is het onderhoud van en de zorg voor het buurtlokaal erbij gekomen.
De participatiebaan werd toegezegd en Theo heeft daar toen op gesolliciteerd. Hij is gestart in
2018. Vanuit de Wijkraad en de kwartieren is er een begeleidingsgroep geformeerd en samen met
de gemeente werd er regelmatig geëvalueerd.
De buurtman bevalt erg goed in de wijk, waardoor er vraag naar een tweede buurtman was. Deze
is tijdelijk met Theo meegelopen in 2019 maar helaas is de samenwerking snel gestopt.
Per 1 januari 2020 is de participatiebaan voor Theo gestopt, omdat participatiebanen voor
maximaal twee jaar worden geregeld. De Wijkraad heeft Theo daarom een vrijwilligerscontract
gegeven voor 16 uur per week voor voorlopig een jaar.
Met Theo is afgesproken om elk kwartaal als begeleidingsgroep bijeen te komen.
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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.

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).
Het 1e kwartier heeft een bijzonder scheve opbouw van bewoning. 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 de
bewustwording van hun andere leefstijl en het effect daarvan op de vaste bewoners te vergroten.
Speerpunten in 2019:
•

jaarlijks wordt in september het Jozef Israëlsfeest georganiseerd. Een, inmiddels
traditioneel, straatfeest met vaste bewoners en studenten;

•

contact onderhouden met de huisoudsten van de Vindicat verenigingshuizen;

•

aandacht vragen voor geluidsoverlast met de poster "ramen open, k(n)oppen dicht";

•

contact zoeken met het KEI-bestuur, zodat bij de introductie van de nieuwe studenten
aandachtspunten meegenomen worden om geluidsoverlast te voorkomen;
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•

onderling contact bevorderen en ervaringen uitwisselen.

Het 1e Schilderskwartier heeft samen met de andere kwartieren periodiek overleg met de
gemeente betreffende ontwikkelingen op de woningmarkt. Door de vastgestelde nieuwe
woonvisie en bestemmingsplannen probeert de gemeente een stevige rem te zetten op de
transformatie van woonhuizen naar studentenhuisvesting in onze buurt.
Bij een vrije woningmarkt blijkt dit echter een taai vraagstuk. Het lukt de gemeente maar zeer
beperkt om een rem te zetten op het splitsen van panden voor gezinsbewoning. De
vastgoedsector blijft zoeken naar mogelijkheden om hun lucratieve praktijken uit te breiden.
Het is ons gebleken dat er nog steeds gebruik gemaakt kan worden van - niet door de gemeente
ingetrokken - slapende onttrekkingsvergunningen. Wij hebben vooral meer en meer behoefte aan
bewaking en handhaving van de eigen procedures van de gemeente met betrekking tot
leefbaarheid. Een belangrijk aandachtspunt voor ons. Het periodiek overleg van de kwartieren met
de gemeente heet sinds vorig jaar 'Handhavingsoverleg'.
Op het laatste moment heeft de gemeente zich uit de rechtszaak aangaande H.W. Mesdagstraat
23 teruggetrokken. Dat betekent dat er toch units op de begane gronduitbouw komen.
De optop van de Blekerstraat 12 gaat niet door, de vergunning voor de optop van het penthouse
op het monument blijft, de gemeente heeft dat met de ontwikkelaar uitonderhandeld.
Wel is Blekerstraat 12a verkocht met hoogte van ca. 14 meter. Hiervoor is door de nieuwe eigenaar
een nieuw plan gemaakt waar wij als buurt mee ingestemd hebben.
Het project stoepfietsen en de pilot in het 2e Schilderskwartier blijven we volgen.
Het afgelopen jaar is er meerdere malen contact geweest, tot op directieniveau, met het
Noorderpoortcollege (NPC). 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.
Het is nog niet gelukt de geluidsoverlast van een warmtekrachtcentrale en de erbij geplaatste
warmtepomp van de school te verminderen.
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We hebben bij de gemeente aandacht gevraagd voor het opknappen van de groenstrook aan de
westkant (Melkweg) van de school. In navolging van het mooi ingerichte Blekersplantsoen, dat
vooral verder tot groei en bloei zal komen. Daarbij draagt het 1 e kwartier de zorg voor het
onderhoud en de prullenbak.
We maken ons wel zorgen over het toenemend aantal bomen dat verdwijnt, met name aan de
Melkweg en de H.W. Mesdagstraat (door stormschade, aanrijdingen en andere situaties).
We zetten ons in om meer bewoners in het 1e Schilderskwartier lid te maken van de vereniging.
Hopelijk krijgen we uitbreiding.
Student & Buren
De avond van Student en Buren was weer een succes. Dit evenement werd gehouden in de Jozef
Israëlsstraat op 19 september 2019 onder zeer gunstige weersomstandigheden. De opkomst was
ook weer heel goed.
Alles liep perfect, de studenten van het Noorderpoort onder leiding van hun docent deden de
opbouw, het live muziekoptreden van de band was erg plezierig en de overige bijdragen, zoals het
gedicht geschreven en voorgedragen door Grietje Scholten, oogstten succes. Verder de
taartbakwedstrijd en de heerlijke hapjes gemaakt door de buurtbewoners. De mannen uit de
straat zorgden voor aan- en afvoer van de materialen. Dit alles onder de strakke leiding van José
Heesink.
20
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HET 2 E SCHILDERSKWARTIER

Per 1 februari 2020 had het 2e Schilderskwartier 41 betalende leden.
Het afgelopen jaar hebben zich diverse dingen afgespeeld in het 2 e Schilderskwartier. Er zijn
activiteiten ontwikkeld, er is aan de nodige projecten gewerkt, er zijn overleggen geweest.
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste zaken.
Luchtkasteel
Vrijdag 19 juli 2019 is, evenals dat vorig jaar het geval was, een luchtkasteel/springkussen
geïnstalleerd op het H.W. Mesdagplein. Hiervan is weer goed gebruikgemaakt door kinderen uit de
wijk, maar ook door kinderen die in het gezelschap van hun langsfietsende ouders van elders
kwamen. Benny’s heeft weer voor de nodige verfrissing gezorgd in de vorm van een koel ijsje.
Wederom een geslaagde middag.
In het najaar zou in samenwerking met Buurman & Buurman een pizzamiddag worden
georganiseerd voor de kinderen. Omdat deze onverhoopt samenviel met de finale van het
vrouwenvoetbal, is besloten dit evenement te verplaatsen naar het voorjaar van 2020.
Rondje van het Plein
Wat is dat toch met het weer en het inmiddels traditie wordende Rondje van het Plein? Opnieuw
zette Pluvius zijn kranen open boven het H.W. Mesdagplein op het moment dat het 2 e
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Schilderskwartier de buurtbewoners had uitgenodigd het glas te heffen. Die bewoners bleken op
donderdag 13 juni overigens allemaal watervast te zijn. Er werden af en toe wat paraplu's
opgestoken en er stond een partytent waarin het goed schuilen was, toen het hemelwater even
erg krachtig naar beneden kwam.

Maar verder was 'bijna iedereen' gewoon naar de Pleinborrel gekomen, werd er geanimeerd
gepraat en kennis gemaakt. Want ook dit jaar waren er naast ouwe getrouwen heel wat
nieuwkomers op de borrel afgekomen. Studenten, die misschien niet hun verdere leven in de
Schildersbuurt zullen blijven wonen, maar er gedurende hun studiejaren een comfortabel
onderkomen lijken te hebben. Goed, soms schuurt het wat en verschilt het dagritme van de ene
buurtbewoner wel eens erg van die van de ander, maar tijdens Rondje van het Plein was het vooral
gezellig en mengden jong en oud zich goed.
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Voorzitter Tom van der Meulen deelde raamposters uit om het vermaledijde 'fietsen op de stoep'
tegen te gaan.

Wijkbewoner Hein Pronk, nog even in de bloemetjes gezet vanwege zijn Koninklijke
onderscheiding, nam de aanwezigen mee in de geschiedenis van dit Schilderskwartier, liet met
enige anekdotes de steeds verder verdwijnende middenstand de revue passeren en kwam zelfs
met een moord uit het einde van de jaren vijftig op de proppen.
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Toen het weer opklaarde, besloot ook het burgemeestersechtpaar, bewoners van onze buurt, een
wandelingetje te maken en de pleinborrel aan te doen. Het bleef nog lang gezellig op het H.W.
Mesdagplein. Volgend jaar natuurlijk weer!

Werkgroep Herinrichting H.W. Mesdagplein
Deze werkgroep meent dat de inrichting van het plein veel beter kan. Het plein wordt nu als 'saai'
getypeerd. De beplanting met struiken is erg eentonig. Bovendien moeten de struiken ook nog
regelmatig worden onderhouden omdat er veel rotzooi tussen waait. Verder biedt het plein geen
speelvoorzieningen voor kinderen, wordt het als niet erg veilig gezien en is de algemene aanblik
een van 'verrommeling'. Positief is de bestrating in het midden die mogelijkheden biedt voor
voetballen of andere activiteiten. Bij nadenken over een alternatief, sluiten we aan bij enkele
'waarden' die ook in het collegeprogramma van belang worden geacht: veiligheid ('schoon, heel en
veilig'), diversiteit (verbinding tussen jong en oud; studenten en gezinnen), vergroening, bewegen
en waterbeheersing. Er zijn verschillende ideeën voor alternatieven.
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De volgende stap is het maken van een visuele verbeelding van de mogelijke invulling. Daarvoor is
ondersteuning van de gemeente nodig. Verder moeten de pleinbewoners en de buurt daaromheen
betrokken worden bij de planontwikkeling.
Stop het stoepfietsen!
In de periode oktober 2018-maart 2019 is een werkgroep bezig geweest met de overlast die door
stoepfietsen wordt veroorzaakt en welke maatregelen hiertegen te nemen zijn. In de werkgroep
zaten leden van 2e en 3e Schilderskwartier, vertegenwoordigers van de gemeente en twee
gemeenteraadsleden. Het verslag van de werkgroep is in mei 2019 afgerond.
In de werkgroep zijn twee pilotstraten naar voren gekomen waar we graag maatregelen tegen het
stoepfietsen willen uitproberen, te weten het laatste stuk H.W. Mesdagstraat tot aan de
Friesestraatweg (noordzijde) en de Hofstede de Grootkade. Met bewoners van beide straten is in
kaart gebracht welke acties haalbaar, uitvoerbaar en wenselijk worden geacht.
Vanwege de kosten is dit alleen mogelijk als de gemeente de straat voor onderhoudsdoeleinden
open moet maken. Begin 2020 wordt samen met de gemeente en 2 e en 3e Schilderskwartier
gekeken welke concrete stappen gezet kunnen worden en op welke termijn. Ook moet het
pilotkarakter van het plan nader ingevuld – hoe gaan we evalueren?
Bouwinitiatieven
Het 2e Schilderskwartier houdt de bouwinitiatieven en de relatie ermee met het vigerende
gemeentelijk beleid, zoals o.a. vastgesteld in het bestemmingsplan Herziening
bestemmingsregels wonen, nauwlettend in de gaten en treedt waar nodig hierover in overleg.
Werkgroep ouderenhuisvesting
Op het moment dat het MJD-pand op de Herman Colleniusstraat leegkwam, rees de vraag of de
locatie ook geschikt zou zijn voor ouderenhuisvesting. Buurtbewoners bleken wel geïnteresseerd
in een dergelijke woonvoorziening in de buurt. Diverse gesprekken zijn gevoerd met de gemeente
en de woningbouwvereniging. Dit pand bleek niet beschikbaar, wat de vraag deed opkomen wat
voor mogelijkheden er in de wijk zijn voor ouderenhuisvesting. Er is een oproep geplaatst in de
wijkkrant, waar maar heel weinig reactie op kwam. Desondanks heeft de werkgroep die inmiddels
was gestart, diverse mogelijkheden onderzocht en gesprekken gevoerd, onder andere met de
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architect die opdracht heeft gekregen een plan te ontwerpen om van de school op de Kraneweg
wooneenheden te maken. Op dit moment heeft de werkgroep een rustend bestaan. Wel wordt in
het 3e Schilderskwartier momenteel de mogelijkheid onderzocht voor ouderenhuisvesting in de
watertoren.
Werkgroep Overlast
Tijdens de Panoramavisie mocht het thema sociale cohesie zich in een grote belangstelling
verheugen. Er bleek behoefte om de overlast in de wijk in kaart te brengen, om zo meer munitie te
hebben om een en ander bij de gemeente aan te kaarten. Het werd en wordt als een probleem
ervaren dat het steeds de buren van studenten en andere eventuele overlastgevers zijn, die
voorkomende problemen steeds als individu moeten oplossen. Er is een werkgroep gevormd van
het 1e en 2e Schilderskwartier waar geprobeerd wordt de verschillende ideeën handen en voeten te
geven. Inmiddels is een signaleringsformulier ontwikkeld, dat ieder invult als er zich
overlastproblemen voordoen. De werkgroep voert gesprekken met allerlei stakeholders in de wijk.
Gehoopt wordt dat veel meldingen leiden tot een meer integrale aanpak.
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HET 3 E SCHILDERSKWARTIER

De onderwerpen waarmee we in het 3e Schilderskwartier
bezig zijn kennen, net als bij de andere kwartieren, een
lange weg. De vraagstukken zijn niet van vandaag op
morgen opgelost en dus stonden in 2019 veelal dezelfde
thema's op de agenda als het jaar (en jaren) daarvoor.
Rode draad is dat we gezamenlijk met de andere
kwartieren (en de Wijkraad) in overleg zijn getreden met
de gemeente over diverse thema's.
Vorige jaren gingen die gesprekken veelal over specifieke
vergunningen met betrekking tot studentenhuisvesting.
Nu er restricties zitten op nieuwe
'studentenvergunningen' is dit thema minder aan de
orde, simpelweg omdat er minder vergunningaanvragen
zijn. Inmiddels is ook de 'verhuurdersvergunning'
ingevoerd, wat hopelijk resulteert in beter gedrag van een aantal verhuurders.
De gemeente probeert nu samen met ons proactief te zoeken naar ideeën die we gezamenlijk door
kunnen voeren. Die gezamenlijkheid is zo nu en dan nog zoeken, maar de juiste intentie lijkt er te
zijn. Zo is er afgelopen jaar, en nog steeds, gesproken/nagedacht over o.a. de volgende
onderwerpen:
Watertoren
In de afgelopen jaren hebben we bezwaar bij de gemeente aangetekend met betrekking tot de
plannen voor de watertoren. Op zich juichen we een herbestemming van de toren van harte toe.
Het bezwaar had betrekking op de te verwachten parkeerdruk voor de nieuwe situatie.
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Gemeentelijk beleid is dat die P-druk niet meer dan 85% mag zijn in een straal van 150 meter rond
de toren. Anders geformuleerd: de in een straal van 150 meter rond de toren aanwezige
parkeerplekken mogen op geen enkel moment voor meer dan 85% bezet zijn.
In de diverse opeenvolgende rapporten die de gemeente als onderbouwing voor een acceptabele
P-druk opstelde, constateerden wij fouten bij de hantering van de contour van 150 meter en bij de
telling van het aantal beschikbare P-plaatsen daarin. Overleg tussen het 3 e Schilderskwartier en
gemeente leidde niet tot een oplossing zodat we uiteindelijk bij de rechtbank terechtkwamen.
De rechtbank stelde het 3e Schilderskwartier in principe in het gelijk. Maar gemeente en het 3 e
Schilderskwartier kwamen wel overeen om nog één keer een toetsing te doen. In juli, augustus en
september 2019 werden nieuwe metingen uitgevoerd. En de uitslag was dat de nieuwe P-druk net
iets onder de 85% uit zou komen. En daarmee kon de vergunning voor het
plan alsnog worden verleend.
Inmiddels is de toren weer in andere handen (Calculus) overgegaan. De
nieuwe eigenaar heeft ons gemeld dat ze in het voorjaar 2020 willen
beginnen met de uitvoering van de bouwplannen (appartementen plus
restaurant). Een kapvergunning voor de bomen (9 stuks) is inmiddels op 22
januari 2020 aangevraagd.
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Stoepfietsen
De laatste jaren is de fiets in beeld in onze wijk. Eerder al om fietsen
ordelijk op de stoepen te parkeren. Daarvoor heeft de gemeente veel
fietsstandaarden geplaatst. Daarmee is al een start gemaakt met de
fiets een plek te geven in de wijk en inwoners te stimuleren hun fietsen
netjes te parkeren. Nu staat stoepfietsen in de aandacht.
Voor de één de normaalste zaak van de wereld, voor een ander is
stoepfietsen een bron van ergernis en onveiligheid. Overlast door
stoepfietsen wordt door veel inwoners van Groningers ervaren, zoals
bijvoorbeeld blijkt uit de Veiligheidsmonitor van de gemeente. Op basis van enquêtes onder
inwoners staat het ervaren van overlast door stoepfietsen op de derde plaats. Feit is dat
stoepfietsers niet tot een bepaalde categorie behoren, dat niet alleen studenten op stoepen
fietsen. Bij gebrek aan ruimte op de weg of vanwege hobbelige keien, fietsen ook andere inwoners
van de wijk op de stoep.
In de periode oktober 2018 tot maart 2019 is door de werkgroep Stoepfietsen Schildersbuurt
gesproken over de overlast die wordt veroorzaakt door stoepfietsen, de oorzaken ervan en
oplossingsrichtingen om de veiligheid van voetgangers op de stoep te borgen.
Aan de werkgroep hebben het 2e en 3e Schilderskwartier, vertegenwoordigers van de gemeente,
gemeenteraadsleden en twee procesbegeleiders meegedaan. De werkgroep heeft een aantal
oplossingsrichtingen in kaart gebracht om overlast door stoepfietsen tegen te gaan, namelijk:
(1) gedragsverandering door voorlichting,
(2) herinrichting van straten en stoepen en
(3) barrières plaatsen.
Het fietsvriendelijk herinrichten van de straat is belangrijk. De ervaringen van de herinrichting van
de Herman Colleniusstraat in 2018 zijn bijzonder positief. De straat is veel fietsvriendelijker
geworden en het 'stoepfietsen' is daardoor dramatisch afgenomen.
De inventarisatie van oplossingsrichtingen voor concrete maatregelen in de Schilderbuurt wordt in
voorgenomen vervolgstappen aangepakt, waarbij het meerjarenprogramma 'Leefomgeving' van
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de gemeente een belangrijk kader vormt. Het doel is om in overleg met buurtbewoners, gemeente
en andere belanghebbenden de maatregelen uit te voeren.
Vervanging van kabels en leidingen in het 3e Schilderkwartier
Gedurende het hele jaar lagen de straten en trottoirs overhoop in verband met werkzaamheden
aan leidingen en riool. Zeker vijf keer gingen de stoepen en straten open en weer (slordig) dicht.
Deze werkzaamheden worden in 2020 voortgezet.
Het Palet
Het jaar 2020 is feestelijk ingeluid met een oud&nieuw borrel op Het Palet. De binnentuin werd dit
jaar voor het eerst (redelijk) vuurwerkvrij gehouden. Het begint al op een traditie te lijken........

Gedurende het hele jaar wordt de binnentuin onderhouden door een actieve groep
buurtbewoners. De groep ziet graag nieuwe mensen die komen helpen de bloementuin op te
schonen, onkruid te wieden en de tuin zodanig te onderhouden dat kinderen, ouders, oma's en
opa's er naar hartenlust kunnen vertoeven.
Plaatsing transformator op het Taco Mesdagplein
Zonder overleg met gemeente en bewoners werd een nieuw, veel groter transformatorhuis aan
het Taco Mesdagplein geplaatst. Na enig overleg met gemeente en omwonenden werden heesters
rond het grote transformatorhuis geplaatst. Het verdient helaas niet de schoonheidsprijs wat
betreft procedure, uitvoering en vormgeving.
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Ouderenhuisvesting
Al jaren horen we links en rechts van oudere bewoners dat ze graag in de wijk willen blijven wonen.
'Ouder' zijn is al snel 75-plus. Er kan behoefte zijn aan gezelligheid, aan een eetgroep. Of behoefte
aan hulp bij boodschappen of klusjes doen in huis. Vorig jaar is een stukje hierover in de wijkkrant
verschenen, maar daar zijn slechts twee reacties op gekomen. De drie Schilderskwartieren pakken
deze vragen op in 2020 en gaan zich verder oriënteren welke vervolgstappen we kunnen zetten.
Jaarvergadering 3e Schilderskwartier
De algemene ledenvergadering werd op 29 januari in Op Mars gehouden met bijna 20 leden, zie
verder de website van het 3e Schilderskwartier.

THUIS IN KOSTVERLOREN (TIK)

In Kostverloren zijn in 2019 weer verschillende activiteiten gerealiseerd met een financiële
ondersteuning vanuit het Thuis in Kostverloren (TIK) fonds. TIK is een ondersteunend fonds om
sociaal-culturele activiteiten in de wijk financieel mogelijk te maken.
Dit fonds bestaat reeds vele jaren en de buurt mag zich
verheugen in de goede ondersteuning vanuit het
Gebiedsteam Oude Wijken van de gemeente. Het team zorgt
voor aanvulling van financiële middelen gedurende het jaar.
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Ondersteuning kon gegeven worden aan bingoavonden, seizoensafsluitingen kaartclub, busreis
naar Borkum, de tiende keer Gluren bij de Buren, paasviering met eitjes zoeken in de speeltuin, de
verdere ontwikkeling van de boomgaard met o.a. een insectenhotel, bezoek aan het BAX
bierproeflokaal, rommel opruimen met de milieustraat op de 'winkelstrip' in november en als zeer
gewaarde topper het kerstdiner.

Bingo

Kerstdiner

33

VAN OSTADE STICHTING

Van Ostade Stichting beheert het wijkcentrum annex
speeltuin in Kostverloren, onderdeel van de
Schilderswijk.
De nu al zeer ruim opgezette speeltuin krijgt in 2020 een
uitbreiding door het vrijkomen van nieuwe grond. Door
middel van wijkinspraak zal er waarschijnlijk een
uitbreiding komen die de speeltuin ook voor andere doelgroepen dan kinderen nog aantrekkelijker
zal maken.
Het wijkcentrum kent drie speerpunten. Allereerst de vaste clubjes voor jong en oud, die wekelijks
het Kostverloren Kwartier bezetten. Voor de jeugd is dat dansen, schaken en dammen. En voor de
volwassenen betreft dat diverse vormen van beweging, yoga, klaverjassen, tekenen en schilderen,
een koor en knutselen. Daarnaast is er op woensdag een wekelijks soepmoment met twee soorten
verse soep. Kortom voor elk wat wils.
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Een ander speerpunt is de activiteiten die plaatsvinden samen met de Wijkraad en
Huurdersvereniging Kostverloren, variërend van bingo en busreisjes tot het paaseieren zoeken en
het kerstdiner.
Daarnaast doet het wijkcentrum aan losse verhuur voor kleinschalige feestjes, vergaderingen en
inloopbijeenkomsten voor gemeentelijke onderwerpen.
Met een meewerkend bestuur en gelukkig voldoende vrijwilligers en 12 uur professioneel beheer
lukt het om genoemde activiteiten te organiseren voor een breed publiek.
De samenwerking met school De Petteflet, die hetzelfde gebouw deelt, loopt goed en faciliteiten
worden met elkaar gedeeld. Al met al staat de Van Ostade Stichting er organisatorisch en
financieel goed voor.

HUURDERSVERENIGING 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 voor
slechts € 0,75 per maand. 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 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.
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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.
De HVK heeft in 2019 gezorgd voor een AED in de wijk, die 24 uur, 7 dagen per week, in de wijk
beschikbaar is. Ook hebben we de zogenaamde 'depotdogs', een dispenser met
hondenpoepzakjes geplaatst. Daar komen nog een aantal van in de wijk.

Een belangrijk item voor 2020 is de gehele afbraak van de Vermeerstraat. In september wordt
deze straat volledig afgebroken en komen er twee- en driekamerappartementen voor in de plaats.
De HVK heeft haar kantoor 'De Rembrandt Caemer' aan
de Rembrandt van Rijnstraat 160a.
Deze 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.
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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. De burgermeester kwam
tijdens zo'n bijeenkomst op bezoek en sprak over het wel en wee in de wijk. Dat was een mooi
gebaar.
Uit de hoeveelheid plannen hebben we drie zaken gekozen waar we meteen mee aan de slag
kunnen. Dit zijn de drie plannen:
1. Stratenaanpak
Het WIJ-team gaat langs bij heel veel bewoners om te vragen wat ze vinden van de wijk, of
ze hulp nodig hebben, of men iets wil doen voor de eigen wijk. Ze vragen ook om een cijfer
voor het wonen in Kostverloren. Dat cijfer is ruim voldoende. Men is positief over hoe de
wijk verbetert. Dat is goed om te horen!
2. Groener worden
Nijestee is bezig om de wijk groener te maken. Dit doen ze zowel met maatregelen van
duurzaamheid, maar ook door meer groen in de buurt te creëren. De gemeente is bezig
met een mooi plan voor de vijver, hier worden bewoners bij betrokken.
3. Jeugdteam
De Petteflet, Huis de B, de Van Ostade Stichting en het WIJ-team hebben een jeugdteam
opgericht waarin de activiteiten voor de jeugd en de leefbaarheid besproken worden.
Samen proberen ze zich hard te maken voor een goede jeugdaanpak in Kostverloren.
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. En
bewoners die mee willen doen, zijn van harte uitgenodigd.
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PROJECT INTERWONEN
Het Leger des Heils heeft in 2009 in onze wijk een InterWonen-project gestart aan de
H.W. Mesdagstraat. Het gaat hierbij om een voorziening waarin 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.
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 2019 zijn er vier bijeenkomsten geweest: reguliere overleggen op 16 januari en 11 september, en
ingelaste bijeenkomsten op 8 april en 6 november. Tevens heeft op 12 februari 2020 een
vervolgoverleg plaatsgevonden.
Het extra overleg op 8 april is ingelast op initiatief van een vertegenwoordiger van de
buurtbewoners, naar aanleiding van bedreiging en geluidsoverlast. De overlastveroorzakers zijn uit
het pand verwijderd.
Twee kamers aan de voorkant van het pand worden voor de duur van één jaar niet meer bewoond
om geluidsoverlast tegen te gaan.
Daarnaast blijft een zorgvuldige selectie van nieuwe bewoners door het Leger des Heils van het
grootste belang.
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Het extra overleg op 6 november is tot stand gekomen op verzoek van Patrimonium, naar
aanleiding van een gespreksronde van vertegenwoordigers namens het bestuur van het 2 e
Schilderskwartier met betrokkenen (Patrimonium, Leger des Heils en Wijkraad). Onderwerp van
de betreffende gespreksronde was de onvrede in de buurt over de wijze waarop met overlast,
veroorzaakt door bewoners van het pand aan de H.W. Mesdagstraat, wordt omgegaan.
Afgesproken is dat omwonenden hun klachten over het pand in het vervolg altijd rechtstreeks
kunnen melden bij de politie. Aparte meldingen bij het Meldpunt Overlast en het Leger des Heils
zijn niet meer nodig. Daarmee is er één punt ontstaan, waarop meldingen en klachten worden
verzameld. Ook is 24-uurs bereikbaarheid gegarandeerd. Deze afspraak geldt voor de duur van
één jaar. Daarnaast pleit het 2e Schilderskwartier voor het aanstellen van een onafhankelijk
voorzitter. Er wordt een persoon gezocht, die deze rol kan vervullen.
Ondanks dat er nog altijd sprake is van overlast, is door de inspanning van de werkgroep de
situatie rond het pand aan de H.W. Mesdagstraat de laatste jaren wel verbeterd. Het blijft echter
nodig erop toe te zien 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. Het uiteindelijke doel is dat de bewoners van het
InterWonen-pand zich als gewone buurtbewoners gedragen en geen overlast veroorzaken.

HUIS VOOR JONGEREN HET KOPLAND
In de voormalige nachtopvang voor daklozen aan de Eendrachtskade / Hoendiepdkade 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.
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Het Kopland zou kort na de opening van de opvang een open middag en een omgevingsoverleg
organiseren. In 2019 hebben deze bijeenkomsten echter niet meer plaatsgevonden. De Wijkraad
heeft contact gehad met de verantwoordelijke van Het Kopland om de vertraging te bespreken.
Het omgevingsoverleg was vervolgens 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.
Intussen is duidelijk geworden dat omwonenden hebben geklaagd over roken op straat, peuken en
afval rond het pand, en het stallen van fietsen op de stoep. Onderzocht wordt, of het mogelijk is
om fietsenrekken en een prullenbak te plaatsen.

TERWILLE

In de zomer van 2019 werd bekend dat Terwille Verslavingszorg haar intrek gaat nemen aan de
Herman Colleniusstraat 18, waar vroeger de MJD gehuisvest was. Omwonende leden van het 2 e
Schilderskwartier hebben samen met de Wijkraad overleg gehad over de situatie. Daarbij speelt
dat in de wijk al enkele andere voorzieningen zijn waar in meer of mindere mate overlast door
wordt veroorzaakt.
In oktober heeft het 2e Schilderskwartier samen met de Wijkraad een brief gestuurd aan de
wethouders Carine Bloemhoff en Mattias Gijsbertsen, waarin zorgen zijn geuit en een aantal
vragen is gesteld. De belangrijkste punten van zorg betreffen een grotere parkeerdruk in dit deel
van de wijk en overlast door buiten roken, praten en bellen.
Een antwoord van de gemeente op deze brief heeft ertoe geleid dat er nogmaals een brief is
gestuurd en op 17 januari 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de Gemeente Groningen,
Terwille, 2e Schilderkwartier, Wijkraad en Lefier.
In het gesprek is naar voren gebracht dat het Schilderskwartier een lange geschiedenis kent van
maatschappelijke organisaties die in de wijk zijn gehuisvest (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
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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 is vanuit de bewoners:
 Afspraken maken over 'goed buurmanschap';
 In kaart brengen welke overlast verwacht kan worden door extra parkeerdruk.
In het gesprek bleek Terwille zich te presenteren als organisatie die verantwoordelijkheid neemt
wanneer hun 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, blijkt 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
geparkeerd. Mochten medewerkers toch met de auto hiernaar toekomen, 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 geeft 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.
Per 1 maart 2020 start Terwille met de kantoorfunctie en hulpverlening aan de Herman
Colleniusstraat. Een veertigtal medewerkers zal hier komen werken, van wie een deel vanuit dit
pand ambulante zorg elders biedt. De zorg die vanuit het pand geboden gaat worden, betreft de
polikliniek en dagbehandelingen. Groepsbehandelingen kunnen tot 's avonds 19.30 uur
plaatsvinden. In totaal verwacht men 20-40 cliënten op een dag te ontvangen.
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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
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.
Legging Stolpersteine in 2019
Op 16 mei 2019 zijn er voor 33 oorlogsslachtoffers bij 10 huizen in de Schilderswijk Stolpersteine
gelegd. Nabestaanden werden voor de legging ontvangen in de Pelstergasthuiskerk. Vervolgens
was er een korte plechtigheid in de synagoge.
Na deze bijeenkomst werden de nabestaanden en andere genodigden met de bus naar de
Schilderswijk gebracht. Daar waren al veel wijkbewoners en andere belangstellenden aanwezig
om bij de woning Kraneweg 19 de eerste vier Stolpersteine te onthullen.
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Gunter Demnig, initiatiefnemer van het project, was er deze keer niet bij. De stratenmaker van de
Gemeente Groningen had de herdenkingsstenen van te voren geplaatst en met zand bedekt.
Nabestaanden veegden het zand weg en vervolgens legden schoolkinderen bloemen bij de
Stolpersteine. Onderzoekers lazen korte biografieën over de slachtoffers voor.
Ook deze keer was het een indrukwekkende gebeurtenis.

Nieuwe onderzoekronde
Op 19 februari kwamen 24 wijkbewoners samen in het wijkpand Op Mars om te praten over de
volgende en laatste onderzoekronde. Bij dit onderzoek gaat het om straten in Kostverloren en de
nog niet onderzochte straten in de Schilderswijk. Een grote opgave, maar gelukkig waren er
genoeg onderzoekers (ook een paar nieuwe vrijwilligers), die mee wilden doen.
Bij het onderzoek zijn ook een paar wijkbewoners betrokken, die in het Kadaster bekijken waar
'verdwenen' woningen hebben gestaan. Dit is nodig om precies te kunnen vaststellen waar de
slachtoffers van die huizen hebben gewoond.
Het onderzoek is aan het eind van 2019 afgerond en in februari 2020 komen de biografieën van de
slachtoffers op de website van de Stichting.
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Open Joodse Huizen
De Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen heeft dit jaar weer meegedaan aan de
landelijke organisatie 'Open Joodse Huizen'. In twee woonhuizen in onze wijk, waar omgebrachte
slachtoffers hebben gewoond, werd verteld over hun leven.
Bertien Minco vertelde over haar oudoom Carel Hijman Minco en zijn gezin. Carel Hijman was
eigenaar / directeur van het kledingbedrijf Menco & Co. Het gezin woonde op Kraneweg 19.
Titia Hemminga vertelde het verhaal van de familie Gerson, die woonde in het huis Jozef
Israëlsstraat 44.
De belangstelling voor beide inleidingen was groot.
Tijdelijke verwijdering van Stolpersteine
Vanwege werkzaamheden door de gemeente Groningen zijn vlak na de legging op 16 mei in een
aantal straten de Stolpersteine tijdelijk verwijderd en opgeslagen bij de gemeente Groningen.
Dit was nodig, omdat er werkzaamheden plaatsvonden aan gas- en waterleidingen.
Deze duurden langer dan verwacht en pas begin 2020 zijn alle weggehaalde herdenkingsstenen
herplaatst.
Onderhoud van Stolpersteine en krasjes op de Stolpersteine
Een paar dagen voor 4 mei worden alle geplaatste Stolpersteine door een groepje vrijwilligers
schoongemaakt. En indien nodig ook op andere momenten.
De laatste tijd kwamen er weleens krasjes op de Stolpersteine. Veroorzaakt door
schoonmaakmachines waarmee de gemeente Groningen onkruid op de stoepen verwijdert.
We hebben de gemeente gevraagd om de bestuurders van deze machines te informeren waar de
Stolpersteine liggen en hen te vragen langs en niet over de Stolpersteine schoon te maken. De
gemeente heeft toegezegd dit te doen.
Een monument voor slachtoffers bombardement
Een aantal verdwaalde Engelse bommen viel op 26 september 1941 in Groningen. Ook in de
Schilderswijk. In de Westersingel, de Jozef Israëlsstraat en op de hoek van het Jozef Israëlsplein en
de Taco Mesdagstraat.
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Er vielen acht slachtoffers: een 65 jaar oude weduwe, vier studenten en drie jonge kinderen. Ter
nagedachtenis aan deze slachtoffers gaat de Stichting Stolpersteine Schilderswijk een monument
plaatsen aan het Jozef Israëlsplein. Nabestaanden van de slachtoffers staan heel positief
tegenover het plaatsen van een monument.
De bekostiging van het monument vindt plaats door extra donaties.
Bewoners van de wijk zijn via de wijkkrant over dit monument geïnformeerd. De omwonenden in
de directe omgeving van het plein zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 31 oktober
2019.
De gemeente heeft inmiddels een omgevingsvergunning verleend.
We hopen op 4 mei 2020 het monument te onthullen.
GLUREN BIJ DE BUREN – KLEINE CULTURELE VERRASSINGEN IN DE WIJK

Gluren bij de Buren was toe aan de tiende editie.
Ook in 2019, deze keer op zondag 14 april, was er een veelzijdig
programma, waarin zowel belangstelling was voor kunst in allerlei
vormen en wetenschap, als voor allerlei initiatieven die betrekking
hadden op de wijk.
Alles door de bewoners van Kostverloren en de Schildersbuurt.

In Huis de B konden belangstellenden rondgeleid worden en konden ze naar presentaties luisteren
over de toekomst van de wijk Kostverloren. Ook kon er gekeken worden naar een Streetdance
Hiphopgroep voor kinderen en naar een tentoonstelling van alle 'Glurenposters' en programma's
van de afgelopen tien jaar. Een wijkbewoner liet zijn enorme verzameling chocoladewikkels zien.
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Er werd muziek gemaakt. In 'Op Mars' door een gitaarduo, in restaurant 'De Omhelzing' zong een
koor en er was zelfs muziek van Zingende Zagen.

Dichters uit de wijk lieten hun werk horen in de Rembrandt Caemer.
Ook de beeldende kunst was vertegenwoordigd. Een beeldhouwer stelde zijn atelier open, een
beeldend kunstenares liet zien hoe etsen in zijn werk gaat.
De geschiedenis van de wijk werd aan belangstellenden getoond met foto's van vroeger en nu.
Verder was er een presentatie over hoe gedrag met betrekking tot klimaatverandering beïnvloed
kan worden door een in de wijk wonende hoogleraar omgevingspsychologie.
Een studentenhuis aan de H.W. Mesdagstraat opende zijn deuren.
De belangstelling voor de verschillende activiteiten was groot. Enkele werden door 70-80 mensen
bezocht. De afsluitende borrel in eetwinkel 'Buurman en Buurman' werd zeer goed bezocht. Uit de
reacties was te merken dat Gluren bij de Buren zeer gewaardeerd wordt door de wijkbewoners.
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BUURTBOOMGAARD KOSTVERLOREN

Het afgelopen jaar hebben we weer hard gewerkt. We hebben een app-groep met vrijwilligers en
dat is erg motiverend. Het afgelopen jaar bestond onze kerngroep uit Willemijn Pompe, Yvonne
Strengholt, Ine Nijmeijer, Trinet Boerboom en Liesbeth Cavé. En onze mascotte: Luna, de hond
van Yvonne. We zijn vroeg in het voorjaar begonnen met het snoeien van de rozen. Dat is elk jaar
weer een heidens karwei en in 2020 gaan we proberen om dat anders te doen.

We hebben dit jaar ons fruit aangevuld. We hebben nu een struikkers, twee kornoeljes met
grotere, lekkerder vruchten dan de wilde, een appelbes, blauwe bessen en een blauwe honingbes
uit Rusland en twee kruisbessen. De blauwe bessen en de kruisbessen hebben we geplant op het
oogstfeest. Onze vossenbessen hebben het helaas niet overleefd dit jaar. Maar we kregen twee
gojibessen en een oude, grote aalbes. De aalbes heeft het ook helaas niet gehaald. Hij stond onder
de kastanje en dat is een zuipschuit en dat met die droge zomer. Niet getreurd. We hebben er
meer en bovendien vinden de wilde bijen dode takken fijn.

Voor de overleden Jelle Parmentier hebben we dit jaar een bijzondere kweepeer geplant, een peerkweepeer. Het was tenslotte een bijzondere vrouw en ze heeft veel voor de buurt gedaan. We
hebben hem met een aantal van haar dierbaren op ons oktoberfeest geplant.

In de loop van het jaar hebben we een aantal activiteiten gehouden.
We hebben samen met Huis de B insectenhotels gemaakt.
Wankja Ferguson, bijspecialiste, en Sander Zuidema, klusser,
hebben de hotels ontworpen en gemaakt. Wankja heeft de
kinderen van Huis de B veel over bijen geleerd en de kinderen
van Huis de B hebben voor ons de bijenhotels gevuld met
bamboe, stukjes bramenstengel, riet, hout. De bijen hebben de
hotels al in gebruik genomen. En er zijn er nog een paar over die
waarschijnlijk in ons Van Ostadepark worden geplaatst.
Op de dag van Gluren bij de Buren hebben we de insectenhotels
geplaatst. Er staan er nu drie. Een grote en twee kleinere. Van
een van de kleine hotels is door twee jongeren het dak vernield
en van de anderen vonden we de daken toch te klein. Sander
heeft nieuwe dakjes erop gezet. Felgroen.
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In juni hebben we weer een cursus zeismaaien gehouden. Het was weer een gezellige bedoening
en de cursisten hebben veel geleerd. Eite en zijn paard waren ook weer aanwezig tot groot plezier
van de aanwezige kinderen. Komend jaar doen we het opnieuw.

Dit jaar kwam ook de fietstocht van eetbare stad langs. Kristin Wijnja bracht ons waxinelichtjes. Ze
zouden pas rond zonsondergang bij ons zijn. De lichtjes bij de bomen zagen er fantastisch uit en
het was ook erg leuk om met geïnteresseerden te praten over onze boomgaard.

Wie ook langskwam dit jaar, was onze nieuwe wijkwethouder Carine Bloemhoff. Ze bezocht o.a.
onze boomgaard en het was erg leuk om haar het een en ander te vertellen.

We hadden dit jaar voor het eerst echt een grotere oogst. Wekenlang hebben er appels en peren in
een houten kist bij de poort gestaan. Eet maar lekker op. Blozende Brabantse Bellefleuren, de
kleinere Schone van Iephof, de gele Ananas-reinetten, Zwijndrechtse Wijnperen, enzovoort. Van
de gigantische Bramley's hebben we appelmoes gemaakt en twee soorten chutney.

In oktober hebben we een beregezellig oogstfeest gehouden. Ine had zich weer erg verdienstelijk
gemaakt met haar taarten en sapjes. Werkelijk heerlijk. Willemijn heeft bordjes gemaakt waarop
de namen stonden van onze fruitbomen, zodat iedereen nu eens kon zien welke boom nu wat is.
De bordjes hebben we weer verwijderd vanwege mogelijke diefstal van enten. Volgend jaar gaan
we natuurlijk iedereen overhoren.
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WANDELGROEP SCHILDERSWIJK (WGSW)

De paden op, de lanen in

Inmiddels bestaat de wandelgroep alweer twee jaar en zijn de deelnemers nog steeds enthousiast.
De wandelgroep bestaat uit twaalf deelnemers wat qua organisatie werkbaar is en het
overzichtelijk maakt.
In 2019 zijn er weer vele onbekende tochten gewandeld en cultuur opgesnoven zoals de Van der
Ploeg route te Ezinge, een stadswandeling langs bekende vrouwen die in onze stad een belangrijke
rol vertolkten, de beeldentuin op borg Verhildersum en de muzikale tour te Annen.
Zo worden het lichaam en hoofd dus actief en zinvol gebruikt en gedijen we daar allen bij.

GYMCLUB MBVO, MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN 55+

We zijn een gymclub met een lange historie, in 1967 als eerste groep voor ouderengymnastiek in
Groningen opgericht.
In 2019 waren we elke vrijdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur flink in beweging in de zaal van het
Kostverloren Kwartier. In de schoolvakanties hielden ook wij vakantie.
Trouwe deelnemers waren twee mannen en zeventien vrouwen.
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Allemaal weten we heel goed dat bewegen zeker voor ons, 55/60-plussers, een positief effect heeft
op onze gezondheid. 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.
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, een 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 Jeanette Toxopeus, een bevoegde kracht
op het gebied van ouderengymnastiek. We genoten van haar stimulerende, ontspannen, vrolijke
en soms uitdagende wijze van lesgeven.
Heb je belangstelling, kom dan gerust een keer kijken en meedoen.
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DE BOLLEYVLAPPERS IN DE WIJK

Regelmatig wordt ons gevraagd waar die naam Bolleyvlappers nu wel voor staat.
Om daarachter te komen, moet je eigenlijk gewoon meedoen aan die wekelijkse donderdagavond
in de gymzaal van de Petteflet. Dat doet een aantal vaste bezoekers van die donderdagavond dan
ook. Daar wordt de naam eer aangedaan en wordt duidelijk waar die naam voor staat. Want ook in
2019 hebben we weer bijna 40 keer acte de présence gegeven. Ondanks ziekte en andere
verplichtingen, hebben we het elke keer weer voor elkaar gekregen om de leden van het team met
een voldaan gevoel naar huis te laten gaan.
Sporten in de wijk krijgt maar weinig aandacht, maar er loopt veel talent rond in de wijk.
We spelen bij tijd en wijle de sterren van de hemel, maar er gaat ook weleens iets mis en dat maakt
sommige rally's ook nog eens hilarisch.

Even het hoofd leegmaken na een intensieve werkweek en even die schreeuw loslaten bij een
gelukte smash zijn ingrediënten, die het volleyballen in een groep zo leuk maken.
In het afgelopen jaar hebben we het overjarige volleybalnet, dat veel gebreken vertoonde, bij de
verantwoordelijke instanties aan de orde gesteld. Het bleek nog een hele toer om het net
vervangen te krijgen. We hebben alle hoop op het nieuwe jaar gevestigd.
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