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Vaststelling aantallen stemmen en de uitslag van de
verkiezing van de leden van de Provinciale Staten
van Groningen
De officiële uitslag van de stemming voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Groningen wordt
maandag 25 maart 2019 vastgesteld. Ik maak de volgende vergaderingen van het hoofdstembureau en het centraal
stembureau voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Groningen bekend:
- de openbare zitting van het hoofdstembureau op
maandag 25 maart 2019 om 10.00 uur
In deze vergadering wordt ten aanzien van iedere
kandidaat het aantal uitgebrachte stemmen vastgesteld en
worden van iedere lijst de totalen vastgesteld.
- de openbare zitting van het centraal stembureau op
maandag 25 maart 2019, aansluitend aan de zitting van
het hoofdstembureau
In deze vergadering wordt de zetelverdeling vastgesteld,
worden de zetels toegewezen aan de kandidaten en vindt
de rangschikking van kandidaten plaats.

De openbare zittingen zijn in het stadhuis van de gemeente Groningen, Grote Markt 1 in Groningen.
Na de zittingen wordt het proces-verbaal van beide
zittingen bekendgemaakt op de website van de gemeente
Groningen, gemeente.groningen.nl/verkiezingen
Groningen, 20 maart 2019
Peter den Oudsten,
voorzitter hoofd- en centraal stembureau voor de
verkiezing van de leden van Provinciale Staten van
Groningen

Inspraak
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Friesestraatweg 139
plan Crossroads’
Ten behoeve van woningbouw op de voormalige ACM
locatie, nabij de Westelijke Ringweg, de spoorlijn naar
Delfzijl en het Reitdiep, is een nieuw bestemmingsplan
opgesteld. Het betreft het plan Crossroads op de locatie
Friesestraatweg 139, dat voorziet in 289 woningen,
waarvan 270 appartemen-ten en 19 woningen langs het
Reitdiep. De hoogte van de bouwblokken is verschillend,
met een hoogteaccent van 65 meter in de zuidwesthoek
van het plangebied.
Over de plannen voor woningbouw op deze locatie zijn
eerder informatieavonden gehouden (op 2 juli 2016 en
23 mei 2018).
Op het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van
toepassing.
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt in het kader van de
inspraak met ingang van 21 maart tot en met 17 april 2019
ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, van 14.00 tot
17.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het voorontwerpbestemmingsplan zijn
op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres
verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienr. NL.IMRO.0014.
BP565Friesestrw139) of op gemeente.groningen.nl/
projecten-en-bestemmingsplannen U vindt de pdf-bestanden
(‘papieren versie’) van het bestemmingsplan onder
‘Actuele bestemmingsplannen’. U kunt daar ook doorklikken
naar de digitale bestemmingsplankaart.
Een schriftelijke reactie kunt u van 21 maart tot en met
17 april 2019 sturen aan Ruimtelijk Beleid & Ontwerp,
Postbus 7081, 9701 JB Groningen. U kunt ook via de
website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen
een inspraakreactie indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik
te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online
inspraakreactie indienen’ bij het bestemmingsplan. U krijgt
direct een bevestiging van ontvangst.
Groningen, 20 maart 2019

Weet wat er speelt 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.

Gemeenteraad Groningen
Samenvatting Agenda

woensdag 27 maart 2019, aanvang 16.30 uur, nieuwe raadzaal
2. Benoemingen
a. Benoeming twee raadsleden in het audit committee
7. 1-minuut interventies
a. Collegebrief Gemeenteraadsverkiezingen
b. Toekomst Betonbos en Betonbosbewoners
8.
a.
b.
c.
d.

Discussiestukken
Bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen
Onroerende zaakbelastingen 2019
LVV Regeling
School Meeroevers

Voorafgaand aan agendapunt 8c en 8d bestaat de mogelijkheid om
maximaal 3 minuten in te spreken. Insprekers kunnen zich aanmelden bij
de Griffie tot 24 uur voor de vergadering
Secretaris raad: mevr. G. Mulder,
greet.mulder@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

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.

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.

