stadsberichten
Negen dagen vanaf komende zaterdag

Nieuw meerjarenkader Wmo

Geen treinen tussen Groningen
en Assen

Gemeente en
Groninger organisaties
Samen sterk in Stad

Werkzaamheden station Europapark
Vanaf komende zaterdag tot en met maandag 5 maart rijden er geen treinen
tussen Groningen-Assen, Groningen-Bad Nieuweschans en GroningenVeendam. Er wordt dan dag en nacht gewerkt aan het spoor.
Tot eind maart kunnen omwonenden en reizigers overlast ondervinden van
werkzaamheden rond het nieuwe treinstation Groningen Europapark.
Ook is er een parkeerverbod van
toepassing aan de Verlengde
Lodewijkstraat tussen de Esperantostraat en de Boumaboulevard in
deze periode in verband met het
intensieve bouwverkeer.

Van vrijdagnacht 24 februari
00.00 uur tot maandag 5 maart
05.00 uur rijden er in verband
met werkzaamheden geen
treinen op de baanvakken AssenGroningen, Groningen-Bad
Nieuweschans en GroningenVeendam. NS en Arriva zetten
bussen in. Kijk voor meer
informatie op www.ns.nl,
www.arriva.nl en teletekst
pagina’s 751 en 754 of vraag
een reisadvies op maat via
0900-9292 (€ 0,70 p.m.).
Hoofdstation
In opdracht van ProRail werkt
aannemer BAM bij het spoor
tussen de Rouaanstraat en het
Hoofdstation. Centraal staat de
nieuwbouw van station Europa
park. Daar zullen onder meer
een tunnel, perrons en overkappingen worden aangebracht.
Tegelijkertijd worden ook treinrails vervangen en nieuwe
wissels en seinen geplaatst.

De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. De aannemer
probeert de werkzaamheden op
tijd af te ronden maar onvoorziene omstandigheden kunnen
de planning in de war brengen,
zoals het weer.
Overlast, stremmingen
De aannemer neemt maatregelen
om de overlast te beperken.
Toch kunnen omwonenden ook
’s nachts last hebben van licht,
geluid en trillingen veroorzaakt
door diverse machines en apparaten die hieraan te pas komen.
ProRail en BAM vragen begrip
voor het ongemak. De Esperanto
straat en de Verlengde Lodewijkstraat zullen afgesloten worden
van zaterdagochtend 25 februari
00.00 uur tot en met maandagochtend 5 maart 05.00 uur. Dat geldt
voor alle gemotoriseerd verkeer,
maar voetgangers en fietsers
kunnen het werk én de spoorwegovergang meestal wel passeren.

Omleidingroutes worden aan
gegeven. Zie voor actuele informatie over wegomleidingen
www.groningen.nl/
wegwerkzaamheden.
Webcams en tribune
Er zijn webcams geplaatst. Geïnteresseerden kunnen de ontwikkelingen op de voet volgen via
een link op www.prorail.nl. Ook
kan men via een tribune, geplaatst aan de kant van de
Helperzoom, de werkzaamheden
live bekijken. Met name de plaat
sing van de verbindingstunnel
biedt een spectaculair gezicht
(maandag 26 februari vroeg,
einde 11.00 uur). Het is niet toegestaan te parkeren langs de
Helperzoom in verband met
het intensieve bouwverkeer.
De politie controleert.
Vragen, klachten
Bij vragen of klachten over de
werkzaamheden kunt u contact
opnemen met aannemer BAM.
Deze heeft hiervoor een speciaal
telefoonnummer: (050) 525 56 11,
dag en nacht bereikbaar.

Kies zelf uw trouwlocatie in
de gemeente Groningen!
Trouwplannen? Dan is er goed nieuws: op 1 februari heeft de
gemeente Groningen namelijk de trouwlocaties vrijgegeven.
Dat betekent dat u elkaar in principe op een zelfgekozen plek
het jawoord mag geven. Een trouwdag hoort immers zoveel
mogelijk afgestemd te zijn op uw wensen. Daar hoort de plek
van úw voorkeur bij. Wel gelden een aantal voorwaarden.
Weet u een leuke plek binnen de
gemeentegrenzen? Dan neemt u
eerst zelf contact op met de eigenaar of verhuurder van een pand.
Met zijn of haar akkoordverklaring
stapt u vervolgens naar de gemeente om in ondertrouw te gaan.
De gemeente toetst of de gekozen
locatie aan alle voorwaarden
voldoet. Zo moet een pand over
alle vergunningen beschikken en

veilig zijn. Bovendien is de plek
van het jawoord toegankelijk voor
mindervaliden en openbaar. Dat
houdt in dat de huwelijksplechtigheid niet thuis mag plaatsvinden.
Een andere voorwaarde is dat er
een geschikte kleedruimte is voor
de Buitengewoon Ambtenaar
van de Burgerlijke Stand die het
huwelijk voltrekt. Als aan alle
voorwaarden is voldaan, kunt u
zich in de echt laten verbinden op

de plek van uw eigen voorkeur.
Daarnaast blijft de mogelijkheid
bestaan om te trouwen op één
van de 11 vaste aangewezen locaties. Het vrijgeven van de locaties
geldt ook voor het geregistreerd
partnerschap.
Kijk voor meer informatie en het
formulier van de akkoordverklaring op www.groningen.nl/
trouwen.

wet milieubeheer
Bekendmaking acceptatie van een melding op grond van het Besluit Algemene
Regels voor Inrichtingen Wet
Milieubeheer.
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23 februari 2012

volgende activiteit(en):
het plaatsen van een mestbassin.

Kenmerk: 19527-23793/3

Burgemeester en wethouders van
Groningen maken bekend dat:
Zij de melding hebben geaccepteerd.

Op 4 januari 2012 hebben wij een
melding ontvangen van J. Oosterheert
te Groningen, op het perceel
Weendersweg (ongenummerd)
te Groningen. De melding betreft de

Terinzagelegging.
De melding ligt met bijbehorende
stukken ter inzage van 24 februari
2012 tot en met 9 maart 2012 bij de
Milieudienst Duinkerkenstraat 45
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te Groningen. U kunt ons op werk
dagen van 9.00 uur tot 16.00 uur
bezoeken.
Overige informatie.
Nadere inlichtingen kunt u krijgen
bij de heer A. Oosterbaan van onze
afdeling Vergunningverlening en
Handhaving, telefoonnummer
(050) 367 10 93.

De nota ‘Samen sterk in Stad’ bevat het meerjarenkader Wet maatschappelijke ondersteuning 20122015 van de gemeente Groningen. Stadjers konden
reageren op deze nota. De bijgestelde nota, waarover de gemeenteraad nog spreekt, vindt u op
onze website www.gemeente.groningen.nl/wmo.
U vindt hier ook het inspraakverslag.

leen
bij de GKB
Een lening kan soms noodzakelijk zijn. Maar leen
dan verantwoord. Bij een sociale kredietbank die
niet op winst uit is. De Groningse Kredietbank
(GKB) is zo’n bank.

Voor wie?
Mensen die bij een gewone bank geen lening
krijgen, kunnen vaak wel bij de GKB terecht.
Hoeveel geld u kunt lenen, hangt af van uw
inkomen en uitgaven. Uw inkomen mag niet meer
zijn dan 130% van het minimumloon, maar er zijn
uitzonderingen. Een lening bij de GKB is namelijk
maatwerk.
De GKB kan u ook helpen met schuldproblemen.

Groningse Kredietbank
WERKPLEIN, locatie Eendrachtskade Zuidzijde 2
open op werkdagen: 9.00 – 17.00 uur
inloopspreekuur: 9.00 – 12.00 uur
gkb.groningen.nl

verkeer
Verkeersbesluit
Het volgende verkeersbord wordt
geplaatst:
Verlengde Hereweg t.h.v. 87
parkeergelegenheid voor invaliden
(bord E6 RVV 1990).
Dit besluit ligt vanaf 24 februari
2012 gedurende 6 weken ter inzage
bij de infobalie van de dienst

Voor informatie over de hier
genoemde onderwerpen, maar
ook voor andere vragen over
de gemeente Groningen, kunt
u terecht in het Gemeentelijk
Informatie Centrum (GIC).
Het GIC is geopend op maandag
van 13.00-16.00 uur, dinsdag tot
en met vrijdag van 9.00-16.00
uur en op donderdagavond van
18.00-20.00 uur. Het telefoonnummer is 367 70 00.
Het GIC is gevestigd in de
Prefectenhof (het gebouw naast
de Martinitoren), Kreupelstraat 1,
9712 HW Groningen.

Ruimtelijke Ordening en Economi
sche Zaken, Ged. Zuiderdiep 98,
op werkdagen van 9.00 tot
17.00 uur.
Binnen een termijn van zes weken
vanaf 24 februari 2012 kan iedere
belanghebbende een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burge
meester en wethouders, Postbus
30026, 9700 RM Groningen.
Groningen, 23 februari 2012

Voor meer informatie over de
gemeente kunt u terecht op de
website van de gemeente
Groningen:
gemeente.groningen.nl
Op het kanaal waar de lokale
omroep OOG-TV uitzendt, vindt
u ook dagelijks gemeentelijke
informatie. Kijk op dit kanaal
ook eens op pagina 300 van
OOGtxt. U kunt ook een e-mail
sturen naar de gemeente
Groningen: info@groningen.nl
Stadsberichten staan ook op
groningen.nl/stadsberichten

stadsberichten
Officiële gemeentelijke
bekendmakingen op de
website
‘Tot de zomer leest u hier, in de even weken, de column van Jeroen Niezen, ‘Waterambassadeur voor
Groningen en Noord Drenthe’. Iedere keer belicht hij een onderwerp met betrekking tot water in de stad.’

Watervogels
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Tijdens de bijna-euforie over de
Elfstedentocht moest ik vaak
aan ze denken: de watervogels.
Want ook al heet je ijsvogel,
je bent afhankelijk van open
water om je kostje bij elkaar te
scharrelen. Zo rijk als Groningen
is aan water, zo rijk is de stad

ook aan watervogels.
De aanwezigheid van de verschillende soorten vogels zegt veel
over de verscheidenheid en
kwaliteit, die het water in de
stad biedt. Iedereen kent de
wilde eend, de knobbelzwaan
en de meerkoet.
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In het Noorderplantsoen hebben
de tamme ganzen zelfs eigen
namen; bekijk maar eens de
beautycontest op de site van
Ana Buren. Het zijn de meer
verscholen plekjes, waar je
soms ook zeldzame broedvogels kunt vinden.
Wat te denken van de geoorde
fuut, die meermaals op de
vloeivelden van de Suikerunie
broedde, en de ijsvogels, die
in een pijpje dat uitsteekt uit
één van de woonboten in het
Hoornse Diep hebben gebroed?
Verscheidenheid in watertype
en omgeving, schoon water
en zo hier en daar een rustig
plekje staan garant voor veel
natuurkwaliteit. Het is van groot
belang, dat die verscheidenheid
in stand wordt gehouden.
Zeker, water in de stad is er voor
de mensen, maar óók voor de
natuur. Vogels vindt je ook aan
het water. Het gezellige gebrab
bel van de rietzanger en de
kleine karekiet in een zomerse
rietzoom brengen het water tot
leven. Wie de geluiden herkent,
hoort het water als het ware.
En wie ooit de blauwe schicht
met een luide kreet over het
water voorbij zag scheren, die
weet het: vogels geven kleur
aan ons water.

De officiële mededelingen van de gemeente
Groningen vindt u op de gemeentelijke website.
Het gaat om bekendmakingen en kennisgevingen
van vergunningen, verordeningen, beleidsregels
en andere besluiten van het gemeentebestuur.
U vindt ze op www.gemeente.groningen.nl/
stadsberichten.
In de hal van de afdeling
Burgerzaken aan de Kreupelstraat en van de dienst
Ruimtelijke Ordening en
Economische Zaken aan het
Zuiderdiep staan computers
waar u deze informatie kosteloos kunt vinden. U kunt een
bekendmaking ook opvragen
via het tel. (050) 367 70 00.
Ook in de Stips en de vestigingen van de Openbare
Bibliotheken kunt u gratis
informatie opzoeken op de
computers.
In Stadsnieuws, de digitale
nieuwsbrief van de gemeente,
komt u via een link direct op
de juiste pagina van de web
site. Een abonnement op
Stadsnieuws kunt u aanvragen
op de website
gemeente.groningen.nl.
Meer informatie
Voor informatie over de hier
genoemde onderwerpen,
maar ook voor andere vragen
over de gemeente Groningen,
kunt u terecht in het

Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC). Het GIC is geopend
op maandag van 13.00-16.00
uur, dinsdag tot en met vrijdag
van 9.00-16.00 uur en op
donderdagavond van 18.0020.00 uur. Het telefoonnummer
is 367 70 00. Het GIC is gevestigd in de Prefectenhof (het
gebouw naast de Martinitoren),
Kreupelstraat 1, 9712 HW
Groningen.
Voor meer informatie over
de gemeente kunt u terecht
op de website van de gemeente
Groningen:
gemeente.groningen.nl.
Op het kanaal waar de lokale
omroep OOG-TV uitzendt, vindt
u ook dagelijks gemeentelijke
informatie. Kijk op dit kanaal
ook eens op pagina 300 van
OOGtxt. U kunt ook een e-mail
sturen naar de gemeente
Groningen: info@groningen.nl.
Stadsberichten staan ook op
groningen.nl/stadsberichten.

