NIEUWS
woensdag 16 januari 2019

Adreswijziging doorgeven voor
de Provinciale Statenverkiezing
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.
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.

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

Verhuizing doorgeven aan de balie

* 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.

* 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.

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

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

Gratis vergunningen app
Blijf jij graag op de hoogte van alle veranderingen in jouw woonomgeving?
Download dan nu de gratis app Groningen- Omgevingsalert voor smartphone en tablet.
Vul je adres even in en krijg automatisch bericht van alle a
 angevraagde vergunningen
in jouw buurt. omgevingsalert.nl/gemeenten/groningen

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 nieuwsbrieven over
stad en wijk
gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief
Kijk voor vergunningaanvragen en plannen op
gemeente.groningen.nl/bekendmakingen-enregelingen
Hier kunt u ook de app Groningen omgevings
alert downloaden en een abonnement nemen
op de e-mailservice.

