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Woensdag 20 maart 2019

Verkiezing van Provinciale Staten van Groningen en
de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest
Op woensdag 20 maart 2019 zijn er
gelijktijdig twee verkiezingen: één
voor Provinciale Staten en één voor
de waterschappen. Voor beide
verkiezingen kunt u uw stem
uitbrengen in hetzelfde stemlokaal.
De gemeente Groningen ligt binnen
het grondgebied van twee water
schappen. U stemt daarom voor het
algemeen bestuur van het water
schap Hunze en Aa’s of van het
waterschap Noorderzijlvest.
Voor welk waterschap u mag
stemmen is afhankelijk van uw adres.
Dit staat vermeld op uw stempas.
Stem met stempas en identiteitsbewijs
In het stembureau heeft u uw stempas
nodig. 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.
Naast de stempas(sen) hebt u óók
een geldig identiteitsbewijs nodig.
Dat kan een paspoort, identiteitskaart
of rijbewijs zijn. Dit identiteitsbewijs mag
verlopen zijn tot uiterlijk 21 maart 2014.
Geen stempas? Geen nood
Uw stempas krijgt u uiterlijk 1 maart
in uw brievenbus. Toch niet gekregen,
kwijtgeraakt of verhuisd? Vraag dan
een nieuwe stempas aan. Dat kan tot
en met dinsdag 19 maart 12.00 uur bij
uw gemeente.
Op gemeente.groningen.nl/verkiezingen
vindt u hoe u een nieuwe stempas
kunt aanvragen. Of bel de gemeente,
telefoonnummer 14 050.
Waar kunt u stemmen?
U kunt op 20 maart voor beide
verkiezingen stemmen in elk stem
bureau in de gemeente Groningen.
Op uw stempas staat het stembureau
bij u in de buurt. Binnenkort ontvangt
u per post de kandidatenlijsten en een
overzicht van alle stemlokalen.
Ook op gemeente.groningen.nl/

verkiezingen vindt u een overzicht
van alle stembureaus.
De stembureaus zijn open van 07.30
tot 21.00 uur. Uitzondering is het
Hoofdstation, Stationsplein.
Dit stembureau is open van 06.30 tot
21.00 uur.
Vanaf 21.00 uur tellen de stembureaus
in de stemlokalen de stemmen die op
de partijen zijn uitgebracht.
Het tellen van de stemmen die op de
afzonderlijke kandidaten zijn uitge
bracht, gebeurt de volgende dag
centraal in MartiniPlaza, Leonard
Springerlaan 2 in Groningen.
Kiezers mogen hierbij aanwezig zijn.
Alle stembureaus toegankelijk voor
mindervaliden
Alle stembureaus zijn toegankelijk
voor mindervaliden. Uitzondering is
stembureau 062 Centrum De Poort,
Moesstraat 20 in Groningen.
Deze locatie is slecht toegankelijk
voor kiezers met een beperking.
Voor de andere stembureaus geldt
dat u overal met een scootmobiel of
een rolstoel naar binnen kunt.
De buitendeuren kunnen bij slecht
weer wel gesloten zijn.
Bij 43 stembureaus gaan de deuren
automatisch open, ook bij slecht
weer. In de buurt van verschillende
stemlokalen zijn gehandicapten
parkeerplaatsen. U kunt daar met een
gehandicaptenparkeerkaart gratis
parkeren. Met een gehandicaptenpar
keerkaart en een parkeerschijf kunt u
gratis parkeren op alle parkeerplaatsen.
Doofvriendelijk stembureau
In de Openbare Bibliotheek in de
Oude Boteringestraat 18 in Groningen
is een doofvriendelijk stembureau.
Hier zijn een doventolk en dove
stembureauleden aanwezig.
Bent u mindervalide of slecht ter
been? Bel de Verkiezingstaxi!
Kunt u door een beperking of uw
leeftijd moeilijk naar het stemlokaal
komen? Bestel dan gratis de
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 erkiezingstaxi. De Verkiezingstaxi
V
haalt u op van huis en brengt u naar
een goed toegankelijk stemlokaal in
de buurt. Hebt u gestemd dan brengt
de chauffeur u weer thuis. Maak een
afspraak met de Verkiezingstaxi vóór
dinsdag 19 maart 12.00 uur.
Bel 050 3 666 666. Mailen kan ook:
klantenservicenoord@connexxion.nl.

U en de andere kiezer moeten
allebei de handtekening op uw
stempas plaatsen. Geef ook een
kopie van uw geldig identiteitsbe
wijs (of het origineel) aan de andere
kiezer mee. Dat kan een paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs zijn.
Uw identiteitsbewijs mag verlopen
zijn tot uiterlijk 21 maart 2014.

uw kiezerspas in. U regelt dit dus zelf.
U en de andere kiezer moeten allebei de
handtekening op uw kiezerspas zetten.
Geef ook een kopie van uw geldig
identiteitsbewijs (of het origineel) aan
de andere kiezer mee. Dat kan een
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
zijn. Uw identiteitsbewijs mag verlopen
zijn tot uiterlijk 21 maart 2014.

Stemmen in een andere gemeente?
Wilt u in een andere gemeente
binnen de provincie Groningen
stemmen? Vraag dan een kiezerspas
aan. Hiervoor kunt u een aanvraagfor
mulier krijgen bij de balie of downloa
den via gemeente.groningen.nl/
verkiezingen.
Het ondertekende aanvraagformulier
moet uiterlijk 15 maart 2019 bij uw
gemeente binnen zijn. U kunt ook aan
de balie een kiezerspas aanvragen.
Neem hiervoor uw stempas mee.
Dit kan tot dinsdag 19 maart 12.00 uur.

2. U vult een aanvraagformulier in en
stuurt dat naar de gemeente.
Ook zo kunt u een andere kiezer,
ook uit een andere gemeente, voor
u laten stemmen.
Dit formulier kunt u bij uw
gemeente halen of downloaden via
gemeente.groningen.nl/verkiezingen.
U en de kiezer die voor u stemt,
moeten het aanvraagformulier
allebei ondertekenen. Het onderte
kende aanvraagformulier moet
uiterlijk 15 maart 2019 bij uw
gemeente binnen zijn.

Nog vragen?
Heeft u nog vragen over de
verkiezingen of het stemmen?
Kijk op gemeente.groningen.nl/
verkiezingen, bel: 14 050 (verkort
nummer) of stuur een WhatsApp
bericht naar 06 12 82 39 73.

Stempas Provinciale Staten: u kunt in
elke gemeente in de provincie
Groningen stemmen.
Stempas waterschap: u kunt binnen
het gehele grondgebied van uw
waterschap stemmen. Raadpleeg de
gemeentelijke website om na te gaan
welke gemeenten binnen uw
waterschap liggen.

Provinciale Staten: U kunt elke kiezer
uit de provincie Groningen machtigen.
Waterschappen: u kunt elke andere
kiezer machtigen die voor hetzelfde
waterschap als u mag stemmen.
Op gemeente.groningen.nl/verkiezingen
staat welke gemeenten binnen uw
waterschap liggen.

Iemand anders voor u laten stemmen?
Kunt u op 20 maart niet zelf stem
men? Dan kunt u een andere kiezer
uit de gemeente Groningen vragen
voor u te stemmen. Dat doet u door
een volmacht te geven. De ander mag
dan voor u stemmen en voor nog één
andere kiezer. Uw vervanger moet in
het stemhokje tegelijk zelf stemmen
en voor u stemmen.
Een andere kiezer voor u laten
stemmen kan op drie manieren:
1. U
 vult het volmachtbewijs in op de
achterkant van uw stempas en geeft
uw stempas aan de kiezer die voor u
gaat stemmen. U regelt dit dus zelf.

Op donderdag 23 mei 2019 worden in
Nederland de (Nederlandse) leden
van het Europees Parlement gekozen.
Europese burgers die in Nederland
wonen, kunnen op 23 mei in Nederland
stemmen voor de verkiezingen van de
(Nederlandse) leden van het Europees
Parlement. Om in Nederland te
kunnen stemmen moet een registra
tieverzoek worden ingediend bij de
gemeente.

Voorafgaand aan de inhoudelijke agendapunten bestaat de mogelijkheid om
maximaal 3 minuten in te spreken. De totale inspreektijd per vergadering is
maximaal een kwartier. Insprekers dienen zich minimaal 24 uur voor de
vergadering aan te melden via griffie@groningen.nl of via telefoonnummer
050 367 7702.

In de gemeente Groningen krijgen de
niet-Nederlandse EU-onderdanen
binnenkort het aanvraagformulier
toegestuurd waarop zij kunnen
aangeven dat zij in Nederland willen
stemmen. De ingevulde verklaringen
moeten uiterlijk op 9 april 2019 door
de gemeente zijn ontvangen.

Voor volledige agenda’s kunt u kijken op
de raadskalender via groningen.notudoc.nl
U kunt vergaderingen live volgen via
www.groningen.nl/gemeenteraad

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

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.

Om iemand te machtigen vult u het
volmachtbewijs op de achterzijde van

* Hoogkerk, (Vensterschool),
Zuiderweg 70-2
Met en zonder afspraak: maandag
tot en met vrijdag van 08.00 tot
12.00 uur
* Lewenborg, (Wijkcentrum Het Dok),
Kajuit 4
Met en zonder afspraak: maandag
tot en met vrijdag van 08.00 tot
12.00 uur
* Haren, Raadhuisplein 10
Loket Publiekszaken (alleen op
afspraak) : maandag t/m vrijdag van
08.30 tot 12.00 uur en op maandag
ook van 15.00 tot 19.00 uur en
woensdag van 14.00 tot 16.30 uur.
*T
 en Boer, Hendrik Westerstraat 24
Loket Burgerzaken: dagelijks
09.00 - 12.00 uur en op maandag
ook 14.00 - 18.00 uur

Verkiezing van de leden van het Europees Parlement

16.30 uur Raadscommissie Financiën & Veiligheid
Inhoudelijk
• Jaarplan Integrale Veiligheid 2019-2020 en uitvoeringsprogramma’s
• Bestuurlijke waarschuwing Vindicat
• Gemeenteraadsverkiezingen 2018
• Sluiting tippelzone per 31 maart 2019 i.c.m. Opening huiskamer voor
mensen werkzaam in de prostitutie

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

3. U vult het volmachtbewijs in op de
achterkant van uw kiezerspas en
geeft uw kiezerspas aan de kiezer
die voor u gaat stemmen.
Hebt u al een kiezerspas aangevraagd
en ontvangen? Ook dan kunt u nog
een andere kiezer machtigen!
Provinciale Staten: U kunt elke kiezer
uit de provincie Groningen machtigen.
Waterschappen: U kunt elke andere
kiezer machtigen die voor hetzelfde
waterschap als u mag stemmen.
Op gemeente.groningen.nl/verkiezingen
staat welke gemeenten binnen uw
waterschap liggen.

Bezoekadressen:
* Groningen centrum,
(bij Grote Markt) 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 19.00 uur.
Zonder afspraak: dinsdag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur.

Hebt u geen formulier ontvangen dan
kunt u dit ook verkrijgen via:
- de gemeentelijke website:
gemeente.groningen.nl/registratieeuropese-verkiezingen
- e-mail: verkiezingen@groningen.nl
- telefoon: 14050
- aan de balies van de gemeente
Groningen op de volgende adressen:
* 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.
* Hoogkerk (Vensterschool),
Zuiderweg 70/2
Met en zonder afspraak: maandag tot
en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

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

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

*T
 en Boer, Hendrik Westerstraat 24
Balie Burgerzaken: dagelijks 09.00 12.00 uur en op maandag tevens
14.00 - 18.00 uur
Meer informatie over de verkiezing van
de leden van het Europees Parlement
vindt u ook op de gemeentelijke
website: gemeente.groningen.nl/
registratie-europese-verkiezingen
Groningen, 27 februari 2019
Peter den Oudsten
burgemeester van Groningen

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.
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Geluidhinder
Geluidontheffing ontwerpuitwerkingsplannen
‘Groenewei’ en ‘De Zeilen, fase 1’ (Meerstad)
Burgemeester en wethouders willen de bouw
mogelijk maken van nieuwe woningen in de
Meerstad- gebieden Groenewei en De Zeilen,
fase 1 (zie ook de rubriek bestemmingsplannen
hier onder).
Dit is niet zonder meer mogelijk, omdat de
geluidbelasting op de gevels van een aantal
nieuwe woningen hoger is dan de voorkeurs
grenswaarden van 48 dB voor wegverkeerslawaai
uit de Wet geluidhinder. Om de nieuwbouw van
de geplande woningen toch mogelijk te maken,
willen burgemeester en wethouders ontheffing
verlenen van deze voorkeursgrenswaarden en
hogere waarden vaststellen voor de geluid
belasting vanwege de Vossenburglaan.
Dit kan op grond van de Wet geluidhinder artikel
83 lid 1, artikel 110a lid 1, lid 5 en lid 6.

De ontwerpbesluiten tot het vaststellen van de
hogere waarden ligt met ingang van 28 februari
2019 gedurende zes weken ter inzage bij:
- het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen,
Harm Buiterplein 1 te Groningen, op werkdagen
geopend van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00
tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak;
- Bureau Meerstad, Zijlkade 2, 9613 CV Groningen,
op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.
Belanghebbenden kunnen van 28 februari tot en
met 10 april 2019 schriftelijk of mondeling een
zienswijze over deze ontwerpbesluiten naar
voren brengen bij burgemeester en wethouders,
p/a Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en
Uitvoering, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
Wilt u mondeling een zienswijze naar voren
brengen, dan kunt u een afspraak maken met de
afdeling Stadsingenieurs, telefoon (050) 367 10 87.
Dit nummer kunt u ook bellen voor verdere
informatie over deze ontwerpbesluiten.
Groningen, 27 februari 2019

Bestemmingsplannen
Ontwerpuitwerkingsplannen en beeldkwaliteits
plannen ‘Groenewei’ en ‘De Zeilen, fase 1’
De ontwerpuitwerkingsplannen ‘Groenewei’ en
‘De Zeilen, fase 1’ in Meerstad liggen met de
bijbehorende beeldkwaliteitsplannen met
ingang van 28 februari 2019 gedurende zes
weken 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 uitslui
tend op afspraak. Exemplaren van de uitwer
kingsplannen zijn op aanvraag tegen betaling
op dit adres verkrijgbaar;
- Bureau Meerstad, Zijlkade 2, 9613 CV Groningen,
op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.
De uitwerkingsplannen en beeldkwaliteitsplan
nen zijn opgesteld ten behoeve van nieuwe
woningbouw in Meerstad en vormen een
onderdeel van het bestemmingsplan Meerstad
Midden-West.
U kunt de uitwerkingsplannen met identificatie
nummers NL.IMRO.0014.UP008Groenewei-ow01
en NL.IMRO.0014.UP009DeZeilen-ow01 inzien
op de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl of op de

gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/
projecten-en-bestemmingsplannen. U vindt de
pdf-bestanden (‘papieren versie’) van de
plannen onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Vanaf 28 februari tot en met 10 april 2019
kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk
of mondeling een zienswijze over de ontwerp
uitwerkingsplannen naar voren brengen bij het
college van Burgemeester en wethouders.
Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar
Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081,
9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.groningen.
nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze
indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te
maken van het webformulier dat u vindt onder
‘Online zienswijze indienen’ bij de uitwerkings
plannen. U krijgt direct een bevestiging van
ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt
brengen kunt een afspraak maken met de
afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel.
(050) 367 82 55.
Groningen, 27 februari 2019

