NIEUWS

| woensdag 9 januari 2019

Rondkomen
kun je leren
Hebt u iedere maand geld tekort?
Doe dan mee aan de gratis cursus ‘Rondkomen kun je leren’
van de Groningse Kredietbank. U leert in vier lessen van
2 uur beter om te gaan met uw geld.
Wanneer en waar?
De cursus is op 21 januari, 28 januari, 4 februari en
11 februari. Elke les is van 19.30 tot 21.30 uur in Buurtcentrum
Poortershoes, Oosterweg 13 in de Oosterpoortwijk.
Daarnaast kunt u zich ook opgeven voor dezelfde cursus,
maar dan in de ochtend (van 09.30 uur tot 11.30 uur) aan het
Harm Buiterplein 1 in Groningen.
Deze cursus is op de volgende dagen: 4 maart, 11 maart,
18 maart, 25 maart.
Wat gaat u leren?
• u leert beter om te gaan met uw geld
• u leert toeslagen en regelingen aan te vragen
• u leert hoe u kunt bezuinigen op uw uitgaven
Aanmelden?
Bel met cursusleidster Hanneke Prins, tel. 14 050
op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur
Groningse Kredietbank
Harm Buiterplein 1
gemeente.groningen.nl/gkb
open op werkdagen:
zonder afspraak van 9.00 - 13.00 uur, aanmelden voor
schuldhulpverlening van 9.00 - 12.00 uur
met afspraak van 13.00 - 17.00 uur

Weet wat er speelt in
jouw buurt
Ook zo nieuwsgierig naar dingen die
gebeuren in jouw buurt?
Denk en doe mee en meld je aan voor
jouw wijk- en dorpsnieuwsbrief op
gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief
Elke week al het wijk- en dorpsnieuws
gratis in je mailbox.

Voorbereidingsbesluiten

Adreswijziging doorgeven voor
de Provinciale Statenverkiezing

Voorbereidingsbesluit Openbaar
Vaarwater 2019

Op 20 maart 2019 worden de leden van Provinciale Staten van Groningen
gekozen. De stempassen voor deze verkiezing stuurt de gemeente naar het
adres waar u op 4 februari 2019 staat ingeschreven.

Burgemeester en wethouders maken
bekend dat de gemeenteraad op
19 december 2018, onder nummer 4c,
heeft besloten te verklaren dat een
herziening van het bestemmingsplan
Openbaar Vaarwater wordt voorbereid
voor het gebied, dat als besluitgebied
is aangegeven op de bij dit besluit
horende verbeelding.
Dit voorbereidingsbesluit heeft
betrekking op het plangebied van het
bestemmingsplan Openbaar Vaar
water, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 januari 2010, onder
nummer 8b.
Met dit voorbereidingsbesluit wordt
beoogd ongewenste ontwikkelingen
te voorkomen. In het voorbereidingsbesluit is tevens een verbod op
gebruikswijzigingen opgenomen voor
gebruik van (ligplaatsen voor)
woonschepen voor kamerverhuur of
bewoning anders dan door één
huishouden.
Het voorbereidingsbesluit geldt voor
een termijn van een jaar en treedt in
werking op 10 januari 2019.
Het voorbereidingsbesluit ligt met
ingang van 10 januari 2019 voor een
ieder ter inzage bij het gemeentelijk
Loket Bouwen en Wonen,
Harm Buiterplein 1, op werkdagen
van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00
tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Het besluit is tevens in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl en op
gemeente.groningen.nl/projecten-enbestemmingsplannen
Het identificatienummer is NL.IMRO.
0014.VB034OpenbVaar2019-vg01.
Groningen, 9 januari 2019

Gaat u vóór 4 februari 2019 verhuizen?
Geef dan uw nieuwe adres zo spoedig mogelijk door aan de gemeente waar u
naartoe verhuist. Uw adreswijziging binnen de gemeente Groningen geeft u via
internet door met behulp van uw DigiD op gemeente.groningen.nl
Verhuizing schriftelijk doorgeven
- gemeente Groningen,
postbus 30026, 9700 RM Groningen.
Verhuizing doorgeven aan de balie

* Lewenborg, (Wijkcentrum Het Dok),
Kajuit 4
Met en zonder afspraak: maandag
tot en met vrijdag van 08.00 tot
12.00 uur

* Groningen centrum, Kreupelstraat 1
Met afspraak: maandag van 13.00
tot 17.00 uur, dinsdag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur,
donderdag tot en met 19.00 uur.
Zonder afspraak: dinsdag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur.

* Haren, Raadhuisplein 10
Balie Publiekszaken (alleen op
afspraak) : maandag t/m vrijdag van
08.30 tot 12.00 uur.
Daarnaast maandag van 15.00 tot
19.00 uur en woensdag van 14.00
tot 16.30 uur.

* Hoogkerk, (Vensterschool),
Zuiderweg 70/2
Met en zonder afspraak: maandag
tot en met vrijdag van 08.00 tot
12.00 uur

* Ten Boer, Hendrik Westerstraat 24
Balie Burgerzaken: dagelijks
09.00 - 12.00 uur en op maandag
tevens 14.00 - 18.00 uur

Meer informatie
Via het contactformulier:
gemeente.groningen.nl/contact

Volg ons via:
groningen050
gem_groningen

Bellen: 14 050
gemeente_groningen
WhatsApp: 06 12 82 39 73
Wij geven antwoord op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur.
Of bezoek tussen 9.00 en 17.00 uur
(maandag vanaf 13.00 uur) de balie:
• Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen
• Raadhuisplein 10, 9751 AN Haren
• Hendrik Westerstraat 24,
9791 CT Ten Boer

of meld u aan voor de nieuws
brieven over stad 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.

