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De ogen en oren
van Ten Boer
Als inwoner van Ten Boer of de
omliggende dorpen is het soms lastig
met een initiatief of hulpvraag de
goede weg in de nieuwe grote
gemeentelijke organisatie te vinden.
Aan de andere kant weten medewerkers van de gemeente Groningen
niet altijd welke wensen en gevoeligheden leven onder bewoners.
Het gebiedsteam Ten Boer fungeert
als verbinding. “Wij zijn de oren en
ogen van Ten Boer en omgeving”,
aldus gebiedsmanager Dirk Keegstra.
“We willen kennen en gekend
worden. Dat betekent: weten wat er
leeft en speelt. En bewoners helpen
met hun zorgen en knelpunten als de
gemeente daar iets aan kan doen.”
Neem nu de gevolgen van de aardbevingen. “Ik bied een luisterend oor
en kan helpen het proces van schadeafhandeling en versterking weer op
gang te brengen”, zegt Jakob Kingma
van het gebiedsteam.

Budget
“Vooral de verenigingen en bewonersgroepen komen steeds meer naar ons
toe met eigen ideeën. We hebben een
budget van 100.000 euro voor initiatieven vanuit de dorpen”, vertelt Dirk.
Lellens–Ville des Fleurs
“Ik hoop dat andere mensen die
ideeën hebben of hulp kunnen
gebruiken ons ook weten te vinden.
Onze deur staat wagenwijd open.”
Gebiedsteamlid Ymke van der Wal:
“De inwoners van Lellens wilden
bloemen aan de brug. Ze vroegen:
doe ons de bakken, dan regelen wij
als bewoners de rest.” Ook trok het
gebiedsteam geld uit voor een
nieuwe dorpshuisvloer, een grasmaaier voor de boscommissie, extra
jeugd- en opbouwwerk, theater in
Garmerwolde en bijvoorbeeld
The Voice of Ten Boer.

Officiële start nieuwbouw Kindcentrum Ten Boer
Woensdag 16 oktober hebben enkele kinderen, samen met Wethouder
Carine Bloemhoff, omwonenden, bedrijven en de aannemers Dijkstra, Draisma
en BAM in Ten Boer het startsein gegeven voor de bouw van ‘hun’ nieuwe
Kindcentrum.
Zij deden dit door enkele ‘kunst
werken’ van recente archeologische
opvragen en wensen op papier in een
schatkist doen. Deze zullen op een
later moment worden ingemetseld in
de school. Om zo voor ‘het
nageslacht’ bewaard te blijven.

woensdag 30 oktober 2019, aanvang 16.30 uur, nieuwe raadzaal
1-minuut interventies
a. Uitvoeringsprogramma’s wijkvernieuwing
b. Bestemmingsplan Zernike Campus Groningen
c. Maatregelen fietsenstalling Nieuwe Markt
d. Biomassa
e. Noordelijk belastingkantoor
f. Kadernota Cultuur 2021-2028

Scholen
Dit nieuwe scholencomplex biedt
straks huisvesting aan voor de
scholen OBS de Huifkar, CBS de
Fontein en de kinderopvang Kids2B.
De verwachting is dat het nieuwe
complex eind 2020 klaar zal zijn.

Nieuws uit centrum

Generaties komen samen via ‘De Pelster Bloeit’
Eén keer in de 14 dagen organiseren
studenten van het Alfacollege in
woonzorgcomplex De Pelster van
Zinnzorg aan de Pelsterstraat
activiteiten mét bewoners.
Het samenkomen van generaties
bleek eerder al de opmaat tot
‘De Pelster Bloeit’: een initiatief van
Zinnzorg om met hulp van WIJ
Groningen de leefbaarheid en
verbinding in de buurt te vergroten.
Een clubje studenten Helpende Zorg
en Welzijn meldt zich bij de appartementen voor bewoners met een
lichte zorgindicatie. Ze storten zich
samen met ouderen op het bereiden
van poffert. “Ik weet niet wat dat
is!”, roept een studente. Wim Veen
(84) geeft geen krimp: “Dat heb ik
heel vroeger wel eens gemaakt.”
Samen met studente Karin Sluik (28)

bestudeert hij het recept. “De appel
moet geschild worden en de rozijnen
moeten wellen in warm water”,aldus
Wim die de eieren aan de kook brengt.
Droom
Het buurtinitiatief ‘De Pelster Bloeit’
begon twee jaar geleden ook met de
droom van leidinggevende Jessica
Buijs van ZINN om ontmoetingen
tussen generaties te stimuleren: “Na
individuele gesprekken met winkels
en instellingen uit de buurt ontstond
het idee voor een brainstormsessie.”
De brainstorm mondde vorig jaar uit
in een straatfeest waarvoor de
gemeente een bedrag doneerde.

“Er is ook budget van de gemeente
om samen met buurtbewoners
geveltuintjes en gevelbanken aan te
leggen.” Binnenkort volgt een avond
voor deze bewoners.
Lees het hele artikel op gemeente.
groningen.nl onder ‘Actueel’.

Op dit bestemmingsplan is de Crisis
en herstelwet van toepassing.
Het voorontwerpbestemmingsplan
ligt voor inspraak 4 weken lang ter
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Secretaris raad dhr. P. Kommerij,
peter.kommerij@groningen.nl
De agenda is onder voorbehoud.
De definitieve agenda wordt in de
vergadering vastgesteld. U kunt
vergaderingen live volgen via
groningen.raadsinformatie.nl/live

Ook zo nieuwsgierig naar dingen die
gebeuren in uw buurt? Meld u aan
voor uw wijk- en dorpsnieuwsbrief op
gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief

Meer informatie

Geveltuintjes
Met een netwerkavond blies ZINN
een paar weken geleden nieuw leven
in ‘De Pelster Bloeit’.

inzage, van 24 oktober tot en met 20
november 2019, bij het Loket Bouwen
en Wonen, Harm Buiterplein 1, op
werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur
en van dinsdag t/m vrijdag uitsluitend
op afspraak van 13.00 tot 17.00 uur.
Exemplaren van het voorontwerpbestemmingsplan en de daarbij
behorende bijlagen zijn op aanvraag
tegen betaling op bovenvermeld
adres verkrijgbaar. U kunt het bestemmingsplan ook inzien op
wwwruimtelijkeplannen.nl of op
gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen.
Het identificatienummer is

5. Discussiestukken
a. Toekomst met perspectief
b. Gemeentelijke oppervoogdij Pepergasthuis + Verzoek tot
intrekking van het raadsvoorstel Gemeentelijke oppervoogdij Pepergasthuis
c. Proces visie Stadspark
d. Uitvoeringsplan pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)
U kunt deze
vergadering live in
beeld en geluid volgen
via groningen.
raadsinformatie.nl/live

Weet wat er speelt in uw buurt

Via het contactformulier:
gemeente.groningen.nl/contact
Bellen: 14 050
WhatsApp: 06 12 82 39 73

Voorontwerpbestemmingsplan
‘Ter Borchlaan 1‘
Voor het perceel Ter Borchlaan 1 in
Groningen is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het plan voorziet
in vervangende nieuwbouw.
Het planvoornemen gaat over het
maken van 2 bouwvolumes met
12 appartementen en een voorhuis
(totaal 13 woningen). Het plangebied
wordt begrensd door de kadastrale
grenzen van het perceel Ter Bochlaan 1.

Gemeenteraad Groningen

NL.IMRO.0014.BP614TerBorchlaan1vo01. Een schriftelijke reactie kunt u
van 24 oktober tot en met
20 november 2019 sturen aan
Ruimte-lijk Beleid & Ontwerp,
Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.
groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een inspraakreactie indienen.
Dit kan uitsluitend door gebruik te
maken van het webformulier dat u
vindt onder ‘Online inspraakreactie
indienen’ bij het bestemmingsplan.
U krijgt direct een bevestiging van
ontvangst.

Wij geven antwoord op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur.
Of bezoek ons aan de balie:
• Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen
Maandag 13.00-17.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
• Raadhuisplein 10, 9751 AN Haren
Maak altijd een afspraak.
Maandag t/m vrijdag 8.30-12.00 uur
Maandag 15.00-19.00 uur
Woensdag 14.00-16.30 uur
• Hendrik Westerstraat 24,
9791 CT Ten Boer
Maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
Maandag 14.00-18.00 uur.
Woensdag 13.00-17.00 uur

Elke week al het wijk- en dorpsnieuws
gratis in uw mailbox.

Volg ons via:
groningen050
gem_groningen
gemeente_groningen
of meld u aan voor de nieuws
brieven over uw stad, dorp en
wijk gemeente.groningen.nl/
nieuwsbrief
Kijk voor vergunningaanvragen en
plannen op gemeente.groningen.nl/
bekendmakingen-en-regelingen
Hier kunt u ook de app Groningen
omgevingsalert downloaden en
een abonnement nemen op de
e-mailservice.

