NIEUWS

| woensdag 6 maart 2019

Denk mee over de nieuwe
burgemeester
Wie wordt de nieuwe burgemeester
van de gemeente Groningen?
U wordt uitgenodigd mee te denken
over de opvolger van Peter den
Oudsten. De vertrouwenscommissie
van de gemeenteraad heeft een
concept-profielschets gemaakt.
Daarin staat wat voor soort burgemeester Groningen zoekt.
En welke eigenschappen en vaardigheden belangrijk zijn. Wat vindt u van
deze concept-profielschets?

Gemeenteraad Groningen
Woensdag 13 maart 2019, oude raadzaal

Inloopbijeenkomst Kindcentrum Ten Boer
Het projectteam Kindcentrum Ten Boer
is druk bezig met voorbereidingen
voor de bouw van een Kindcentrum
later dit jaar. Hierin komen de
openbare basisschool De Huifkar,
christelijke basisschool De Fontein en
kinderopvang Kids2b. Ook het sociaal
team WIJ Ten Boer (voormalig De Deel)
krijgt een spreekruimte in het
gebouw. Het gebouw komt op een
plek die tot nu toe vrijwel onbebouwd
is en bestaat voornamelijk uit één of
twee bouwlagen. Langs de Sportlaan
komt een bomenrij om het zicht
zoveel mogelijk af te schermen tussen
het Kindcentrum en de huidige
woningen. De omgeving voor
omwonenden en omliggende
bedrijven verandert hierdoor.
De gemeente betrok al in een
vroegtijdig stadium de omgeving bij
de planvorming.

Inloopbijeenkomst 14 maart
Wilt u meer weten? Kom dan
donderdag 14 maart 2019 tussen
19.30 en 21.00 uur naar het Buurhoes
in Ten Boer.
Gewijzigde verkeerssituatie
Voor wat betreft de verkeersveiligheid
en het aantal benodigde parkeerplaatsen, vindt ter hoogte van het Kindcentrum een herinrichting plaats van een
deel van de Riekele Prinsstraat en de
Sportlaan. De naastgelegen vracht
wagenparkeerplaats krijgt maximaal
5 parkeerplaatsen en wordt ontsloten
via de Bedrijvenweg. De Riekele
Prinsstraat wordt ter hoogte van het
Kindcentrum gewijzigd in een
schoolomgeving. Hierbij staat kort
parkeren voorop en is de auto te gast
en er komt éénrichtingsverkeer.
Inrijden van de Nijverheidsweg naar de
Riekele Prinsstraat kan dan niet meer.

IJsvereniging en skeelerbaan
Het gebouw van de IJsvereniging
Kaakheem komt op een andere plek
te staan. Er komt een nieuw gebouw
direct naast het terrein van de school
aan de Sportlaan. De ijs- en skeelerbaan wordt ingekort tot 330 meter.
De baan krijgt een nieuwe toplaag en
wordt breder gemaakt aan de lange
zijden.
Gerenoveerd fietspad
Het bestaande fietspad wordt
gerenoveerd en voorzien van rood
asfalt. De doorsteek naar de Standwerker wordt verbreed en voorzien
van rood asfalt. De parkeerplaats ter
hoogte van het fietspad wordt
opnieuw ingericht. Er komt een
duidelijke fietsparkeerplaats en groene
plantvakken met lage heesters en
bomen.

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.

16.30 uur Gecombineerde raadscommissie Financiën & Veiligheid,
Beheer & Verkeer en Ruimte & Wonen
Inhoudelijk
• OZB
• Regionale energietransitie regio’s
• Voortgang Aanpak Ring Zuid september - december 2018
• Toekomst Betonbos en Betonbosbewoners
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.
De agenda is onder voorbehoud.
De definitieve agenda wordt in de
vergadering vastgesteld.
Voor volledige agenda’s kunt u kijken op
de raadskalender via groningen.notudoc.nl
U kunt vergaderingen live volgen via
www.groningen.nl/gemeenteraad

Meer informatie
Via het contactformulier:
gemeente.groningen.nl/contact
Bellen: 14 050

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

Geef uw reactie. De vertrouwens
commissie bekijkt of naar aanleiding
van de reacties de concept-profielschets
moet worden aangepast.
De gemeenteraad stelt op woensdag
20 maart de definitieve profielschets
vast. Daarna wordt de vacature
opengesteld. Lees de concept-profielschets en reageer op gemeente.
groningen.nl/nieuwe-burgemeester
Reageren kan tot en met 10 maart.

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

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.

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

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.

