NIEUWS
woensdag 23 januari 2019

Buitenslapers bij winterse omstandigheden?
Meld uw zorgen!
De winter is een periode die voor dak- en
thuislozen extra problemen geeft als er extreme
weersomstandigheden zijn. Zorginstellingen, de
Opvang en de WIJ teams komen in actie om
buitenslapers zoveel mogelijk onderdak te krijgen.
Zodat zij de nacht niet op straat hoeven door te
brengen.

Centrale intake en aanmelding (tijdens
kantooruren)
Tel: (050) 599 14 20
Email: intake@hetkopland.nl

Maakt u zich zorgen over buitenslapers in uw
omgeving tijdens extreem koude periodes?
U kunt deze 24 uur per dag telefonisch melden
bij de volgende telefoonnummers:

Meldpunt Overlast en Zorg
(werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur)
Tel: (050) 587 5885

(z)Onderdak (buiten kantooruren)
Tel: 0800 – 0200 141

Politie Tel: 0900 – 8844

Gemeenteraad Groningen
Samenvatting Agenda
woensdag 30 januari, aanvang 16.30 uur, nieuwe raadzaal
1. a. Stadsdichter
2.
a.
b.
c.

Benoemingen
Installatie raadslid
Beëdiging en benoeming commissieleden zijnde niet raadslid
Diverse benoemingen

6.
a.
b.
c.
d.

Conformstukken
Ontslag jongerenombudsman
Aanvullend krediet nieuwbouw Harm Buiterplein
Media-aanwijzing lokale omroep OOG 2019
Deelname experiment verkiezingen

Inspreken
Voorafgaand aan agendapunt 6b, 6c en 6d bestaat de mogelijkheid om maximaal 3 minuten in
te spreken. Insprekers kunnen zich aanmelden bij de Griffie tot 48 uur voor de vergadering.
Secretaris raad: dhr. W.T. Meijer, wolbert.meijer@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
Voor de meest actuele agenda’s en vergaderstukken kunt u
terecht op de website: gemeente.groningen.nl/gemeenteraad
Agenda’s en stukken voor vergaderingen zijn ook digitaal te
raadplegen bij de gemeente Groningen, Kreupelstraat 1,
9712 HW Groningen, tel. 14 050.

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

U kunt deze vergadering live in beeld en
geluid volgen
via groningen.
raadsinformatie.nl/live

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.

