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Aan alle inwoners van de gemeente Groningen
Via deze weg sturen wij een bericht
van alle politieke partijen uit de
Groningse gemeenteraad.
Om te laten weten dat wij aan u
denken in deze zware en onzekere
tijd. En om te laten zien dat wij als
politieke partijen in deze lastige
tijd u blijven vertegenwoordigen.
Onze gedachten gaan uit naar wie
getroffen is door het coronavirus of
een dierbare heeft verloren.
Aan iedereen die werkt in de zorg of
een ander vitaal beroep. We denken
ook aan de Groningers, jong en oud,
die zorgen hebben over het dagelijkse
leven. Mantelzorgers, ondernemers,
vrijwilligers, scholieren, zzp’ers,
flexkrachten, (alleenstaande) ouders,
de kwetsbaren, ouderen, kinderen.
Wij hebben een enorme bewondering
voor u. Bewondering voor de manier
waarop u als inwoners van de
gemeente Groningen elkaar weet te
vinden. Bewondering voor hoe
iedereen zijn of haar bijdrage levert
om elkaar door deze moeilijke tijd te
helpen.
Het functioneren van de gemeenteraad tijdens de coronacrisis
Behalve de besluiten over de crisis
die binnen de Veiligheidsregio
genomen worden, zijn er ook andere
zaken waarover gesproken moet
blijven worden bij het besturen van
de gemeente. De gemeenteraad zoekt
steeds naar de beste manier om daar
op een democratische wijze mee door
te kunnen gaan. Net als op heel veel
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In gesprek met de gemeenteraad
over de versterking
De gemeenteraad van Groningen
nodigt de inwoners van de oude
gemeente Ten Boer – voor de tweede
keer - uit voor een gesprek over de
versterkingsoperatie. Het eerste
gesprek – op 12 maart in de kerk
De Levensbron in Ten Boer – ging niet
door vanwege het coronavirus.

Gemeenteraad van Groningen in het stadhuis vóór het coronavirus

plekken momenteel wordt daarbij ook
gebruikgemaakt van digitale
middelen. Wanneer en hoe de
Groningse gemeenteraad in deze
periode vergadert, is te vinden op de
website van de raad:
gemeenteraad.groningen.nl.
Schriftelijk inspreken
Als raad blijven we vergaderen, in
commissies en in raadsvergaderingen
waarin we besluiten nemen. De
eerstvolgende commissievergadering
is op 15 april, de eerste raadsvergadering op 22 april. Als inwoners blijft u
uiteraard in de gelegenheid in te
spreken om uw mening te geven over
bijvoorbeeld gemeentelijke plannen
die aan de orde zijn. Dat kan nu nog
alleen schriftelijk met een mail naar
griffie@groningen.nl. We zoeken nog
naar meer interactieve vormen van
(digitale) inspraak. Meer informatie
over inspreken, de onderwerpen en
de precieze agenda van de raad:
gemeenteraad.groningen.nl

groenlinks@raad.groningen.nl
pvda@raad.groningen.nl
d66@raad.groningen.nl
sp@raad.groningen.nl
vvd@raad.groningen.nl
christenuniegroningen@gmail.com
partijvoordedieren@raad.groningen.nl
cda@raad.groningen.nl
fractie@100pgroningen.nl
stadenommeland@raad.groningen.nl
studentenstad@raad.groningen.nl
kelly.uneken-blauw@raadgroningen.nl

Vragenuurtje
In deze coronatijd hebben we het
vragenuurtje ingevoerd. Dat is op
woensdagmiddag. Dan kunnen
raadsleden corona-gerelateerde
vragen stellen aan het college van
B&W. Maar ook voor vragen over
andere actuele onderwerpen is dan
ruimte. Het vragenuurtje wordt live
via gemeenteraad.groningen.nl
uitgezonden zodat u kunt meekijken.
Terugkijken kan ook.
We blijven bereikbaar
De gemeenteraad, de fracties en de
gemeenteraadsleden zijn en blijven
ook in deze periode bereikbaar via de
diverse telefoonnummers en mailadressen, ook te vinden op gemeenteraad.groningen.nl. We zijn en blijven
er voor u en uw belangen en uw
vragen en zorgen. We hopen elkaar
snel in goede gezondheid weer te
kunnen ontmoeten.
de gemeenteraad van Groningen

06 15 95 64 40
050 312 18 76
06 52 37 72 33
050 311 04 74
06 36 24 88 58
06 81 47 15 63
(bellen op afspraak)
06 33 10 47 14
06 23 89 44 28
050 318 65 28
050 312 40 74

De gemeenteraad moet uiteindelijk
wel het Lokaal Plan van Aanpak
Versterkingsopgave 2020 vaststellen.
Dat versterkingsplan is te vinden op
gemeenteraad.groningen.nl (kijk bij
‘Gesprek versterking Ten Boer’). In het
plan staat hoe de versterkingsoperatie
eruit moet zien. Daarover besluit de
raad waarschijnlijk in de raadsvergadering op 27 mei.
Daarvóór wil de Groningse gemeenteraad nog graag met u in gesprek over
de versterkingsplannen om uw zorgen
en opmerkingen te horen. En ook om
naar uw ervaringen met de versterkingsoperatie tot nu toe te luisteren.

Een bijeenkomst in een zaal zoals op
12 maart kan door het coronavirus
nog niet. Daarom vraagt de raad u als
inwoner van de oude gemeente
Ten Boer om uw reactie op het Lokaal
Plan van Aanpak en/of uw ervaringen
met de versterkingsoperatie te mailen
naar griffie@groningen.nl.
Graag vóór 24 april.
In uw mail kunt u aangeven of u ook
nog door een raadslid teruggebeld
wilt worden om uw reactie of
ervaringen verder te bespreken.
U kunt ook zonder uw visie ‘op
papier’ te zetten aangeven een
telefonisch gesprek met een raadslid
over de versterking te willen.
Zo kan de gemeenteraad in deze
coronatijd toch met u als inwoner in
gesprek over de versterkingsoperatie.
Want als volksvertegenwoordigers
komen de Groningse raadsleden voor
uw belangen op.

Raadsvergadering

Voor de actuele agenda van de raadsvergadering van 22 april 2020
verwijzen wij u naar de website. U kunt vergaderingen live volgen via
gemeenteraad.groningen.nl

Houd altijd
anderhalve
meter afstand.

In het park
In de supermarkt
Tijdens sporten
Bij het gamen

1,5 meter is de norm

Blijf zoveel
mogelijk thuis

Werk thuis
als het kan

Vermijd groepen
en drukte

Buitenspelen in
kleine groepen

Nieuws uit Zuid

		WIJKDEAL DE WIJERT VERBINDT
Bewoners opvrolijken met bloemen, muziek en beweging
Bewoners in De Wijert bedenken en
organiseren samen met Wijkdeal
De Wijert allerlei activiteiten om
vooral de ouderen en kwetsbaren in
de wijk een hart onder de riem te
steken.
Zo reed op vrijdag 27 maart muziekorgel ‘Pronkjewail’ met Nederlands
jongste orgeldraaier door De Wijert
om de ouderen in De Vondelflat en
Zuiderflat op te vrolijken met mooie
liederen. Ook gaf een Healthy Ageing
student vanuit het project ‘Ouderen
in Beweging’ een speciale balkonworkout op afstand. Woningstichting
Patrimonium en Wijkdeal De Wijert
schenken de bewoners uit beide flats
een bosje tulpen om hen een fijn
Paasweekend toe te wensen.
Overgebleven voedsel
Het project ‘De Wijert Voedt’ zorgt
ervoor dat bewoners maandelijks bij
elkaar komen om van overgebleven
etenswaren een gezamenlijke maaltijd
te maken. Vanwege de coronamaat-

regelen konden de bewoners
afgelopen week dit keer hun gratis
maaltijd afhalen. Met deze actie
werden de overgebleven voedselproducten van lokale ondernemers
alsnog goed besteed om zo met
elkaar voedselverspilling tegen te
gaan.
Knuffelbeesten
Aan de kinderen in de wijk is ook
gedacht. Van 3 april t/m 3 mei
hangen op allerlei plekken in
De Wijert knuffelbeesten voor het
raam. Tientallen huishoudens hebben
zich hiervoor opgegeven.

Kinderen kunnen tot en met 3 mei,
onder begeleiding van een ouder, de
route van de knuffelspeurtocht
ontdekken die door het hele noordelijke deel van De Wijert loopt.
Voor alle Wijkdeal-acties rondom
corona is er een aparte pagina aangemaakt. Ga hiervoor naar
www.wijert.nl/wijkdeal-verbindt
Wijkbewoners met een hulpvraag
kunnen in deze moeilijke tijd bij
verschillende buurtorganisaties
terecht. Bekijk de corona-hulplijst op
www.wijert.nl/corona-hulp

Maximaal
3 personen
tegelijk op bezoek

Neusverkouden,
hoesten, keelpijn,
koorts? Blijf thuis!

Eén persoon koorts?
Huisgenoten
blijven thuis

Meer informatie
Website
gemeente.groningen.nl
Bellen
14 050
WhatsApp
06 12 82 39 73
Wij geven antwoord op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur.
Loketten
Kijk voor bezoekadressen en
openingstijden op
gemeente.groningen.nl/contact
of bel ons.

Volg ons via
groningen050
gem_groningen
gemeente_groningen
gemeente.groningen.nl/
nieuwsbrief
Vergunningaanvragen en plannen
gemeente.groningen.nl/
bekendmakingen-en-regelingen
Download de app OmgevingsAlert
of neem een abonnement op de
e-mailservice.
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Bel Helpdesk050 voor hulp bij
gebruik computer voor
onderwijs thuis

Geluidhinder

Gezinnen kunnen computerhulp
krijgen bij onderwijs thuis voor hun
kinderen. Studenten van Noorderpoort
bemensen de nieuwe Helpdesk050.
Deze telefoonlijn is speciaal opgezet
vanwege de coronacrisis. Door deze
crisis moeten gezinnen onderwijs
thuis organiseren.
Heb je problemen met het gebruik
van de pc of laptop?

Doel
Burgemeester en wethouders willen
de bouw mogelijk maken van nieuwe
woningen in het uitwerkingsplan
‘De Meeuwen’ (zie de rubriek
bestemmingsplannen in Nieuws,
Gezinsbode).

Helpdesk 050

Bel dan de Helpdesk050 of kijk op de
website www.helpdesk050.nl
Helpdesk050 is geopend van maandag
tot en met vrijdag van 9.00 – 12.00 uur
en van 13.00 – 16.00 uur. Bellen kan
naar 050 – 2110 423, mailen naar
info@helpdesk050.nl.
Met een Stadjerspas kun je gratis
bellen met
Problemen met online werken thuis?
Bel ons gerust: 050-2110423

Spellen, puzzels en knutselspullen
1.
inleveren of ophalen
Heeft u hulp nodig bij het werken
met uw laptop of Ipad?
Of heeft u problemen met inloggen
of het maken van verbinding?

Kledingbank De Zeecontainer vraagt
met de actie THUIS SPELEN aan
Groningers om spellen, puzzels en
knutselspullen in te brengen.
De spullen worden thuisbezorgd bij
mensen met een minimaal inkomen
in de gemeente Groningen.
Het inzamelpunt is bij De Zeecontainer aan de Ulgersmaweg 141-3.
Bent u in het bezit van een
Vrijwilligers en
studenten gaan de
Stadjerspas?
materialen bezorgen.

?

?

Bel of mail dan
de Helpdesk050
en we helpen u
graag.

neerd worden aan THUIS SPELEN.
Elke bijdrage is welkom op
NL13 INGB 0006 9709 82 van
050-2110423
Stichting Kledingbank De Zeeinfo@helpdesk050.nl
container, onder
vermelding van
Actie THUIS SPELEN.

Kleding voor minimaal inkomen
Kledingbank De Zeecontainer is een
Dan kunt u ons gratis bellen
stichting
kleding inzamelt en deze
viadie
de Bueno-app
kosteloos beschikbaar stelt aan
mensen met een minimaal inkomen
Nieuwe en gebruikte materialen voor
in de gemeente Groningen. Daarnaast
THUIS SPELEN kun je inleveren bij
kunnen mensen die zich hebben
De Zeecontainer, Ulgersmaweg 141-3,
aangemeld ook schoenen, speelgoed
op maandag tot en met vrijdag van
en kleine huishoudelijke spullen
9.00 tot 14.00 uur en op zaterdag van
krijgen. Bij kledingbank De Zee9.00 tot 12.00
uur. Lukt
langskomen
kunnen
Informatie
over
het installeren vancontainer
de Bueno app
vindtmensen
u hier: per bezoek
niet, dan wordt het thuis
opgehaald
meenemen wat ze nodig hebben.
https://stadjerspas.nl/activiteit/823
na een telefoontje 06-1086 4755 of
email thuis.spelen050@gmail.com.

2.

BijdragenGeopend op:
Maandag
t/m vrijdagspeelNaast nieuwe
en gebruikte
9.00 – 12.00 uur
materialen, kan er ook geld gedo-

Bereikbaar via:
050-2110423
info@helpdesk050.nl

13.00 – 16.00 uur

www.helpdesk050.nl
Helpdesk050 is een initiatief van Omarm Groningen en Noorderpoort

Dit is niet zonder meer mogelijk,
omdat de geluidbelasting op een
aantal gevels hoger is dan de
voorkeursgrenswaarden van 48 dB
voor wegverkeerslawaai uit de Wet
geluidhinder. Tevens ligt het uitwerkingsplan in de geluidszone van
Industrieterrein Groningen-Zuidoost.
Om de nieuwbouw van de woningen
in de toekomst toch mogelijk te
maken, hebben burgemeester en
wethouders ontheffing verleent van
deze voorkeursgrenswaarden en
hogere waarden vastgesteld op
6 maart 2020 voor de geluidbelasting
vanwege de N7 (Zuidelijke Ringweg),
Europaweg en vanwege het industrieterrein. Dit kan op grond van de Wet
geluidhinder artikel 40, artikel 45,
artikel 83 lid 1 en 2, artikel 110a lid 1,
lid 5 en lid 6.
Ter inzage
Bij het Loket Bouwen en Wonen,
Harm Buiterplein 1, liggen de
papieren stukken ter inzage van
16 april tot en met 27 mei 2020.
In verband met de coronacrisis is er
vooralsnog GEEN inloop zonder
afspraak. Probeert u de stukken zo
veel mogelijk digitaal in te zien.
Lukt dat niet, overlegt u dan telefonisch met het Loket, op werkdagen
tussen 9.00 tot 13.00 uur via het
telefoonnummer 14 050. Houdt u
onze berichtgeving en de website in
de gaten voor veranderingen in de
openingstijden.
U kunt bij het Loket ook exemplaren
van het besluit tot het vaststellen van
de hogere waarden bestellen.
Digitale ter inzage
Ook kunt u het besluit inzien op de
gemeentelijke website gemeente.
groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U vindt het pdfbestand (‘papieren versie’) onder
‘Actuele bestemmingsplannen’.

Fotografie: Henk Tammens

Wat is uw groene idee voor uw
buurt of gemeente?
Extra schaduw voor spelende
kinderen in het Boraxplatsoen in
Vinkhuizen (foto). Een jaarlijkse
doe-en-maak-evenement op de
Vismarkt om te tonen wat u allemaal
met groen kunt doen. Maak een
groene long tussen de Hamplaats en

Besluit geluidontheffing voor
uitwerkingsplan ‘De Meeuwen’
vastgesteld

het winkelcentrum in Ten Boer.
Zo maar een paar ideeën van
inwoners om de gemeente groener te
maken! Wat is uw idee?
Dien hem in via www.gemeente.
groningen.nl/groenplan
Het kan nog tot 24 april.

Beroep instellen
Tegen dit besluit kan met ingang van
16 april tot en met 27 mei 2020 bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State beroep worden
ingesteld door een belanghebbende
die tijdig zienswijzen over het
ontwerpbesluit naar voren heeft
gebracht of aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten dat hij geen
zienswijzen naar voren heeft
gebracht.
Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan
ook om een voorlopige voorziening
verzoeken. Indien dit verzoek
gedurende de beroepstermijn wordt
ingediend, schort dit de werking van
het besluit op totdat op het verzoek is
beslist. Het beroepschrift dient te
worden gezonden aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage; het verzoek om
voorlopige voorziening aan de
voorzitter van deze Afdeling, onder
hetzelfde adres.

Inspraak concept-nota ‘Sociaal
culturele accommodaties geharmoniseerd’
De gemeente Groningen vindt het
belangrijk dat er in de gemeente
dorps- en wijkaccommodaties zijn
met een gevarieerd aanbod van
activiteiten. Activiteiten die inspelen
op de behoefte in de wijk of het
dorp en waarbij iedere inwoner de
kans krijgt om mee te doen, elkaar
te ontmoeten en zich thuis te voelen
in zijn of haar eigen dorp of wijk.
Met deze nota brengen we het
accommodatiebeleid van de
voormalige gemeenten Groningen,
Haren en Ten Boer samen tot één
beleid. Dit geharmoniseerde beleid
moet de gemeente Groningen
vaststellen voor 1 januari 2021 op
grond van de Wet algemene regels
herindeling. Op hoofdlijnen wijkt het
accommodatiebeleid niet af van het
gevoerde beleid tot nu toe. In de
concept-nota staat een vervolgproces beschreven hoe we in twee jaar
met inwoners en organisaties willen
toewerken naar een nieuwe visie.
Conceptnota
In de voorbereiding van deze
concept-nota is gesproken met de
koepelorganisaties, beheerorganisaties, dorpsbesturen, de grotere
accommodaties en WIJ Groningen.
Het college van B&W van de
gemeente Groningen heeft deze
concept-nota ‘Sociaal culturele
accommodaties geharmoniseerd’ op
31 maart 2020 vastgesteld en
vrijgegeven voor inspraak. U kunt van
15 april t/m 27 mei 2020 reageren op
deze concept-nota.
Ter inzage
Vanwege de maatregelen tegen de
verspreiding van het coronavirus

moeten we ons beperken tot een
schriftelijke inspraak. U kunt de
concept-nota ‘Sociaal culturele
accommodaties geharmoniseerd’
inzien via de gemeentelijke website
gemeente.groningen.nl/accommodatiebeleid.
Telefonische inspraak
Omdat we ons moeten beperken tot
een schriftelijke inspraak, bieden we
ook een aantal momenten aan voor
een telefonisch overleg. Op deze
manier kunnen wij u de gelegenheid
bieden om vragen te stellen en een
reactie te geven in het kader van
inspraak. U kunt zich via het
e-mailadres accommodatienota@
groningen.nl aanmelden voor een
gesprek. Daarbij kunt u aangeven of
u op een andere wijze het gesprek
wilt voeren, bijvoorbeeld via
Whatsapp (camera) of Skype.
Voor dit gesprek reserveren we
15 minuten.
We hebbben een drietal tijdvakken
ingepland voor het telefonisch
overleg:
•D
 onderdag 7 mei van 10.00 uur
– 13.00 uur
•D
 insdag 12 mei van 16.00 uur
– 19.00 uur
•W
 oensdag 20 mei van 16.00 uur
– 19.00 uur
Inspraak
Van 15 april t/m 27 mei 2020 kunt u
een inspraakreactie sturen naar:
gemeente Groningen, directie
Maatschappelijke Ontwikkeling, t.a.v.
Inspraak Accommodatienota,
Postbus 30026, 9700 RM Groningen
of naar accommodatienota@
groningen.nl.

Bestemmingsplannen
Uitwerkingsplan ‘De Meeuwen’
vastgesteld
Plan ongewijzigd vastgesteld
Het college van B &W heeft op
24 maart 2020 het uitwerkingsplan
‘De Meeuwen’ vastgesteld. Het
uitwerkingsplan heeft betrekking op
de oostelijke rand van de woonwijk
De Meeuwen. Het plangebied wordt
begrensd door de Barkmolenstraat
aan de westzijde, kantoorlocaties aan
de noord- en zuidzijde en de Europaweg aan de oostzijde. Het plan maakt
de bouw van circa 85 grondgebonden
woningen mogelijk. Met de beoogde
woningen vindt een voortzetting en
afronding van de woonwijk plaats.
Het plan is ten opzichte van het plan,
zoals dat in ontwerp ter inzage heeft
gelegen van 9 januari tot en met
19 februari ongewijzigd vastgesteld.
Ter inzage
Bij het Loket Bouwen en Wonen,
Harm Buiterplein 1, liggen de
papieren stukken met ingang van
16 april tot en met 27 mei 2020 ter
inzage. In verband met de coronacrisis is er vooralsnog GEEN inloop
zonder afspraak. Probeert u de
stukken zo veel mogelijk digitaal in te
zien. Lukt dat niet, overlegt u dan
telefonisch met het Loket, op
werkdagen tussen 9.00 tot 13.00 uur
via het telefoonnummer 14 050.
Houdt u onze berichtgeving en de
website in de gaten voor veranderingen in de openingstijden. U kunt bij
het Loket ook een exemplaar van het
uitwerkingsplan bestellen.
Digitaal ter inzage
U kunt het analoge uitwerkingsplan

(pdf-bestanden) ook inzien op
gemeente.groningen.nl/actuelebestemmingsplannen.
Het digitale plan met identificatienummer NL.IMRO.0014.UP005DeMeeuwen-vg01vindt u op de
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep instellen
Met ingang van 16 april tot en met
27 mei 2020 kan een belanghebbende
beroep instellen tegen het besluit tot
vaststelling van het bestemmingsplan
en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Beroep tegen de vaststelling van het
bestemmingsplan kan uitsluitend
worden ingesteld door een belanghebbende:
- die tijdig bij de gemeenteraad
zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft
gebracht;
- aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat hij geen
zienswijzen naar voren heeft
gebracht;
Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan
ook om een voorlopige voorziening
verzoeken. Indien dit verzoek
gedurende de beroepstermijn wordt
ingediend, schort dit de werking van
het bestemmingsplan op totdat op
het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan
de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek
om voorlopige voorziening aan de
voorzitter van deze Afdeling, onder
hetzelfde adres.

