NIEUWS

| woensdag 13 maart 2019

Binnenstadscafé Bussen over Oost

Bestemmingsplannen

Op dinsdag 19 maart van 16.00 tot
19.30 uur is er weer een Binnenstadscafé waarin de aanpak van de
binnenstad centraal staat. Onderwerp
is dit keer de stand van zaken van
diverse projecten aan de oostzijde
van het stadshart zoals:
-K
 attenbrug (waarvan de bijbehorende
concept-omgevingsvergunning nu ter
inzage ligt, zie bijgaande afbeelding),
- ontwerpen van de bushaltes nabij
de Stadsschouwburg en het
Provinciehuis,
- herinrichting van de Sint Jansstraat
en het Ged. Kattendiep zuidzijde.

Kennisgeving bestemmingsplannen
in voorbereiding

Tijdens deze inloopbijeenkomst kunt
u kennis nemen van de laatste stand
van zaken en met gemeentelijke
medewerkers in gesprek gaan.
De begeleidende info-panelen zijn tot
en met vrijdag 22 maart 2019 te zien in

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
maken burgemeester en wet-houders
van Groningen bekend dat zij
bestemmingsplannen voorbereiden
voor de volgende gebieden:

de hal van het gemeentekantoor
Ged. Zuiderdiep 98. Meer weten?
Kijk op ruimtevoorjou.groningen.nl

Binnenstadscafé, Gedempte
Zuiderdiep 98, dinsdag 19 maart
van 16.00 tot 19.30 uur.

Verkiezing van de leden van Provinciale Staten van
Groningen en de leden van de besturen van de
waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s
Stemmen op 20 maart: neem uw
stempas én identiteitsbewijs mee!

zijn. Dit identiteitsbewijs mag verlopen
zijn tot uiterlijk 21 maart 2014.

Op woensdag 20 maart kiezen we
gelijktijdig de leden van Provinciale
Staten van Groningen en de leden
van de besturen van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.
Hebt u de Nederlandse nationaliteit
dan mag u voor beide verkiezingen
stemmen en hebt u daarvoor twee
stempassen ontvangen. Bent u geen
Nederlander? Dan kunt u alleen voor
het waterschap stemmen en hebt u
één stempas ontvangen.
Om te kunnen stemmen heeft u de
stempas(sen) en een geldig
identiteitsbewijs nodig. Dat kan een
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

Machtigen van een andere kiezer
Kunt u op 20 maart zelf niet stemmen?
Machtig dan een andere kiezer uit de
gemeente Groningen om voor u te
stemmen. In de gemeente Groningen
zijn twee waterschappen gevestigd.
Voor de waterschapsverkiezing geldt
dat u alleen een kiezer uit de gemeente
Groningen kunt machtigen die
in hetzelfde waterschap woont. Voor de
Provinciale Statenverkiezing geldt deze
beperking niet. Om iemand te machtigen vult u het volmachtbewijs op de
achterzijde van uw stempas in. De kiezer
die voor u gaat stemmen moet ook een
kopie van uw identiteitsbewijs tonen.

Op woensdag 20 maart 2019 worden
gelijktijdig de leden van Provinciale
Staten van Groningen en de leden van
de besturen van de waterschappen
Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s
gekozen. De gemeente Groningen laat
op deze dag een gratis verkiezingstaxi
rijden voor inwoners die vanwege een
beperking of leeftijd moeilijk zelf naar

het stemlokaal kunnen komen.
Ook als u geen beroep doet op een
vervoersvoorziening in het kader van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
kunt u gebruik maken van de
verkiezingstaxi.
De verkiezingstaxi haalt u op van huis
en brengt u naar een goed toegankelijk
stemlokaal in de buurt.
Nadat u hebt gestemd brengt de
chauffeur u weer naar huis.

woensdag 20 maart 2019, aanvang 16.30 uur, nieuwe raadzaal
2. Verordening vertrouwenscommissie en vaststellen profiel burgemeester.

Meer informatie vindt u op
gemeente.groningen.nl/verkiezingen
of bel 14 050

Via het contactformulier:
gemeente.groningen.nl/contact

Voor een afspraak kunt u:
- bellen: 050 - 3 666 666
- mailen:
klantenservicenoord@connexxion.nl

Groningen, 13 maart 2019

Samenvatting Agenda

Secretaris raad: mevr. G. Mulder,
greet.mulder@groningen.nl

De tijden die u afspreekt zijn richttijden.
Dat betekent dat de taxi iets eerder of
later kan voorrijden. Het is mogelijk dat
de taxi meerdere personen moet
ophalen van verschillende adressen.
Maak op tijd een afspraak. Dit kan vanaf
nu tot dinsdag 19 maart 12.00 uur.

Deze kennisgeving betreft alleen het
voornemen tot het maken van
genoemde bestemmingsplannen.
Pas als het (voor)ontwerp van het
bestemmingsplan is gemaakt wordt
dit op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en in procedure gebracht.
Op dit moment liggen dus nog geen
stukken ter inzage, kunnen nog geen
zienswijzen naar voren worden
gebracht en wordt onafhankelijke
instanties nog niet om advies
gevraagd.

Gemeenteraad Groningen

Openingstijden stemlokalen
Op de stempassen staat het adres van
het stembureau bij u in de buurt.
Maar u mag overal binnen de
gemeente Groningen stemmen.
De stembureaus zijn geopend van
07.30 - 21.00 uur. Op het stembureau
bij het hoofdstation, Stationsplein
kunt u al vanaf 06.30 uur stemmen.
Een overzicht van alle stemlokalen in
de gemeente Groningen vindt u op
gemeente.groningen.nl/verkiezingen
en op de achterkant van de kandidatenlijsten die huis-aan-huis is bezorgd.

Verkiezingstaxi voor Provinciale Staten- en
Waterschapsverkiezingen op 20 maart
Slecht ter been en wel zelf stemmen?
Maak gebruik van de verkiezingstaxi!

- Friesestraatweg 139 plan Crossroads
(woningbouw oude ACM-terrein)
- Friesestraatweg 175 en 181
(woningbouw op oude Gembetonen naastgelegen locatie)
- Friesestraatweg 231/231A
(woningbouw op locatie
garagebedrijven)
- Woonschepenhaven
- Openbaar Vaarwater

- Noorderstraat Hoogkerk
(voormalig tennisveld)
- Voormalig Suikerfabriekterrein /
Bedrijventerrein Hoendiep Zuid

De agenda is onder voorbehoud.
De definitieve agenda wordt in de
vergadering vastgesteld.

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

U kunt vergaderingen live volgen via
groningen.raadsinformatie.nl/live

Meer informatie

Bellen: 14 050
WhatsApp: 06 12 82 39 73
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.

Volg ons via:
groningen050
gem_groningen
gemeente_groningen
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.

