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Johan Groen is blij verrast met zijn benoeming tot ereburger van Heerhugowaard

Johan Groen ereburger
“Ik dacht eigenlijk dat ik een Reiger kreeg”

“Toen ik een officiële
uitnodiging kreeg van de
gemeente om langs te
komen en mensen mee
mocht nemen, wist ik wel
dat er iets bijzonders
was. Dat het
ereburgerschap mij is
toegekend is een eer, ik
ben echt blij verrast.”

Ineke Vroling

HEERHUGOWAARD “Het voelt best bijzonder,
ik had dit echt niet verwacht. Toen ik de
uitnodiging kreeg, dacht ik dat ik misschien
een Zilveren Reiger kreeg”, aldus Johan
Groen, die zich sinds vorige week ereburger
van Heerhugowaard mag noemen. Een eer
die hem werd toegekend dankzij bijzondere
verdiensten voor de gemeenschap van Heerhugowaard, met name De Noord. De onlangs
gepensioneerde directeur van Bot Bouw
Initiatief maakte zich op diverse manieren
sterk om de leefbaarheid van de woonkern
te versterken. Hij vertelt lachend: “Veelal
met advies op bouwkundig gebied, ik ben nu
eenmaal een man van de stenen.” Over de
erkenning: “Ik denk dat de gemeente mij deze
mede heeft toegekend voor het jarenlange onderlinge respect, de waardering voor elkaar
en de goede onderlinge samenwerking vanuit
verschillende functies. Soms zat ik er namens
Bot Bouw en dan weer vanuit betrokkenheid
bij de Noordender gemeenschap als voorzitter
van het Dorpshuis.”
VRIJWILLIGE INZET Actief zijn voor de gemeenschap zat er al vroeg in bij de Noordender. Zo was hij vijftien jaar voorzitter van
voetbalvereniging Hugo Boys en is hij nog
steeds vrijwilliger van de stichting Dorpshuis
De Noord, de laatste zeventien jaar als
voorzitter. Over de reden vertelt hij: “Ik ben
van mening dat we samen een maatschappij
vormen. Iedereen profiteert van de voorzieningen hiervan en ik vind het belangrijk iets
terug te doen. Naast mijn werk in de projectontwikkeling vond en vind ik het belangrijk
belangeloos mijn steentje bij te dragen aan
de maatschappij. Mijn kennis en ervaring
gebruiken ten behoeve van de gemeenschap
doet mij goed.”
VERBOUWING DORPSHUIS Veelomvattende
vrijwilligersprojecten waar Groen bij betrokken was deden zich voor bij het Dorpshuis.

Eerst als voorzitter van de bouwcommissie bij
een grootschalig verbouwing in 1999. Later in
2013 toen het Rondeel voor het grootste deel
leeg kwam te staan en werd besloten het te
verkopen. Hierdoor was een nieuwe verbouwing van het Dorsphuis noodzakelijk. Het
was de wens van handbalvereniging Hugo
Girls de accommodatie te delen met voetbalvereniging Hugo Boys. Hiervoor werden
vier nieuwe kleedkamers, opslagplaatsen,
vergaderruimtes, bestuurskamers en een
handbalveld geplaatst. Realisatie hiervan en
van enkele uitgestelde wensen voor de vele
andere gebruikers, was onder andere mogelijk dankzij de opbrengst van een veiling.
Honderden items werden aangeboden zoals
exclusieve diners, dagjes uit, boottochten en
rijden in een Ferrari. Iets waar Groen nog
steeds met plezier aan terugdenkt: “Er werd
maar liefst 115.000 euro opgehaald, wat veel
zegt over de betrokkenheid van de Noordenders. De aanvullende bijdragen van de gemeente, Stichting Nut en de Rabobank maakten de financiering mogelijk. Hugo’s Vrienden
betaalde de aanleg van een pannaveld.”
SPORTHAL In 2016 kwam er nog een onderwerp op de agenda: Kon de sporthal behouden worden voor De Noord en was er geld
beschikbaar voor de initiatiefnemers die dit
project op zich wilden nemen? De gemeente
kende uiteindelijk een bedrag van 225.000
euro toe en ook Stichting NUT droeg flink
financieel bij voor de aanleg van zonnepanelen. Ook werd er veel achterstallig onderhoud
gerepareerd. “Ook al had ik het druk bij Bot
Bouw, ik zette mij graag in als vrijwilliger. Ik
kreeg enorm veel energie uit de bereidheid en

inzet van een kleine ploeg mensen en het iets
kunnen betekenen voor de gemeenschap.”
Groen vult aan: “In dit verband wil ik graag
Henk en Carla Brinkman noemen. Naast hun
werk als beheerders van de sporthal hebben
zij ook honderden uren vrijwillig gestopt
in het verbeteren ervan, iets wat ik enorm
waardeer.”
VOORZITTER NVB Ook was Groen van 2007 tot
2017 in de functie van vrijwilliger actief als
bestuurslid van de NVB waarvan de laatste
5 jaar als landelijk voorzitter. De NVB is een
branchevereniging met een maatschappelijke
taak. Bekend om de behartiging van belangen van ontwikkelende aannemers en om
lobbywerk richting overheid, provincies en
gemeenten. Over deze periode vertelt hij: “Er
is veel vooruitgang geboekt, maar als het gaat
om ruimte voor woningbouw in deze streek,
geeft de provincie dit nog steeds onvoldoende.
Dit is iets wat mij zorgen baart.”
AFSCHEID BOT BOUW Eind juni nam hij
afscheid als directeur bij Bot Bouw Initiatief
waar hij na de HTS Bouwkunde begon toen
het nog de firma P. Bot & Zn was. Als calculator en werkvoorbereider en ook hield hij
zich bezig met constructie. Als privépersoon
adviseerde Groen de gemeente enige jaren
geleden in de startfase bij de ontwikkeling
van het Noordereiland. “Het was een goed
moment om mijn functie over te dragen. Van
mijn collega’s kreeg ik onder meer een prachtig boek met de projecten waar ik bij betrokken was. Groen sluit af: “Nu heb ik extra tijd
voor mijn gezin, al blijf ik vrijwilliger. Zo help
ik dit jaar bij de Santarun van de Rotary.”

