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Studenten WIJS helpen gratis met belastingaangifte
Hebt u hulp nodig bij het invullen van
de belastingen? Of wilt u voor de
zekerheid een check? Studenten van
de Hanzehogeschool helpen u gratis
en voor niets. Ze zitten tot eind april
in bibliotheken in de hele gemeente,
of in het WIJS pand in Paddepoel.
WIJS betekent: Wijk Inzet Jongeren
en Studenten.
Armando Brandsma en Liese-Lotte
van der Maas zijn twee van die
studenten. Ze zitten allebei in hun
laatste jaar bedrijfseconomie aan de
Hanzehogeschool. Samen met
medestudenten zijn ze 2 week
geleden begonnen om inwoners van
de stad te helpen met hun belastingaangifte. “Soms zijn mensen onzeker
en vinden ze het fijn dat er iemand
meekijkt”, zegt Liese-Lotte.
Armando vult aan: “Dan zijn ze bang
op een verkeerd knopje te drukken en
willen ze zeker weten dat alles goed zit.

Maar soms kan het ook écht
ingewikkeld zijn. Dan is het fijn om
hulp te krijgen. Iedereen kan bij ons
aankloppen.”
Verantwoordelijk
De studenten worden begeleid vanuit
de Hanzehogeschool en de gemeente.
Ze werken in tweetallen, zodat er altijd
een ‘dubbelcheck’ is. Liese-Lotte:
“En via onze begeleiders hebben we
een goede en korte lijn met de
belastingdienst. Ik voel me er in ieder
geval heel verantwoordelijk voor dat
we het goed doen. Als we het niet
weten dan zeggen we dat eerlijk.
Mensen vertrouwen je toch hun dingen
toe.” Armando is blij met de praktijk
ervaring die hij krijgt. “Maar het is ook
erg fijn om te merken hoe dankbaar
mensen zijn met onze hulp.”
Wilt u weten waar u de studenten van
WIJS kunt vinden? Kijk op
groningerforum.nl/nl/belastingspreekuur
of bel 06-15090987

Inleveren snoeihout en gratis
compost halen in Ten Boer
De afgelopen week is de lente officieel begonnen. De temperaturen lopen op.
Kortom, hoog tijd om buiten aan de slag te gaan. De gemeente Groningen
helpt u hier graag een handje bij.
Inleveren snoeihout
Op de vrijdagen 5 en 26 april kunt u
gratis snoeihout inleveren bij de
wijkpost in Ten Boer, Boltweg 1.
U kunt terecht op de wijkpost tussen
12.30 en 16.00 uur. U kunt dagelijks
uw snoeihout en ander afval brengen
naar het Afvalbrengstation
Woldjerspoor, Duinkerkenstraat 99 in
Groningen. Raadpleeg voor meer
informatie uw afvalkalender op
gemeente.groningen.nl/afval/afvalwijzer

Gratis compost
Op zaterdag 13 april, tussen 8.00 en
13.00 uur, kunt u gratis compost halen
bij de wijkpost in Ten Boer.
Brengt u zelf een emmer of kruiwagen
mee. Grotere tuin? Gebruik dan een
aanhangwagen (afdekzeil verplicht!).
Een aanhangwagen wordt met de
voorlader beladen. Af te halen grotere
hoeveelheden in overleg met onze
medewerkers.

Nieuwe verhuurdersvergunning
In Groningen wonen veruit de meeste studenten met veel plezier en in harmonie met hun verhuurder. Kortom, in veruit de
meeste gevallen is er sprake van een ‘goed verhuurderschap’. Dit willen we dan ook graag in stand laten en stimuleren.
In enkele gevallen is echter wèl sprake
van een niet harmonieuze verstandhouding tussen huurder en verhuurder
en is er sprake van slecht verhuurderschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om
bedreiging, intimidatie, onterechte
bemiddelingskosten enz. Tot 1 januari
2019 had de gemeente geen mogelijkheden om tegen deze praktijken of
deze verhuurders op te kunnen treden.
Daarom heeft de gemeenteraad
besloten dat verhuurders die kamers of
appartementen aan studenten in
Groningen verhuren vanaf 1 januari
2019 een verhuurdersvergunning
nodig hebben. Bureaus die bemiddelen
in woonruimte voor studenten hebben
een bemiddelingsvergunning nodig.

grote groep goede verhuurders,
worden aangepakt.
Op de website gemeente.groningen.nl/
kamerverhuur kunt u bekijken of u als
kamer- of appartementenverhuurder
of als kamerbemiddelingsbedrijf een
vergunning moet aanvragen.
Moet u wel een verhuurders- of
bemiddelingsvergunning aanvragen,
dan heeft u tot 1 juli 2019 de tijd deze
aan te vragen. Verhuurders van een
pand met een onttrekkingsvergunning,
krijgen de verhuurdersvergunning voor
dat pand automatisch toegestuurd.
Meldingen ongewenst verhuurgedrag
Groninger Studentenbond (GSB)
De Groninger Studentenbond heeft
samen met de gemeente het
Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

(MOV) opgericht. Hebt u problemen
met uw verhuurder? Dien dan een
klacht in bij het meldpunt.
Als de klacht terecht is, neemt de
gemeente maatregelen.
groningerstudentenbond.nl/mov
Steunpunt Bemiddelingskosten
Groningen
Ook heeft de GSB het Steunpunt
Bemiddelingskosten Groningen
opgericht. Hier kunt u naartoe als u
denkt dat u te hoge bemiddelings
kosten betaalt.
steunpuntbemiddelingskosten.nl
Huurteam
Het Huurteam voert gratis huurchecks
uit en helpt studenten actief om de
huur omlaag te brengen.
groningerstudentenbond.nl/over-degsb/werkgroepen/huurteam

Adreswijziging doorgeven voor verkiezing van leden
van het Europees Parlement

‘Inwonerspanel Groningen Gehoord’. Dat is de nieuwe naam van het Stadspanel,
zoals het online panel van de gemeente Groningen tot 31 december vorig jaar
heette. “Een nieuwe naam die er moest komen, omdat de gemeente sinds
1 januari dit jaar bestaat uit een stad en dertien dorpen”, legt onderzoeker
Marjolein Kolstein van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek uit.
“De naam Stadspanel dekte de lading niet meer.”

Enquêtes
Deelnemers aan het panel krijgen een
paar keer per jaar een online enquête
toegestuurd. Die enquêtes gaan over
actuele onderwerpen in de gemeente,
zoals sporten, fietsen, cultuur,
windenergie of openbaar vervoer.
Marjolein: “De gemeente Groningen
maakt dagelijks keuzes over allerlei
onderwerpen. Onderwerpen waar
inwoners iets van vinden. En daar zijn
we nieuwsgierig naar. De gemeente
vindt het belangrijk om te weten wat
er leeft onder de inwoners. Daarom is

Liese-Lotte en Armando op het pand van WIJS in Paddepoel

Via dit stelsel kan de kleine groep
verhuurders die ‘slecht verhuurgedrag’ vertonen, in tegenstelling tot de

Denk mee met de gemeente Groningen

“Eind vorig jaar hebben we onze
panelleden gevraagd om mee te
denken over een nieuwe naam.
Zelf kwamen we er niet uit. We kregen
veel reacties binnen. Dat resulteerde
uiteindelijk in de naam Inwonerspanel
Groningen Gehoord.”

Foto: Erik Brand

er al jarenlang een inwonerspanel.
Iedere inwoner van de gemeente
Groningen kan zich aanmelden.”
Jongerenpanel
“Voor de jonge inwoners van 12 tot en
met 23 jaar is er een Jongerenpanel.
Want ook hun mening is voor ons
belangrijk. We willen weten wat ze
vinden van thema’s als bijvoorbeeld
sport of fietsen. Én, we verloten
regelmatig cadeaubonnen onder de
leden van dit panel!”, besluit Marjolein.
Meedoen
Op dit moment zijn ruim 12.000
inwoners lid van het panel.
Meedoen is vrijblijvend, kost weinig
tijd en afmelden kan op elk moment.
Meer informatie en opgeven via
oisgroningen.nl/panels/aanmelden

Op 23 mei 2019 worden de
Nederlandse leden van het Europees
Parlement gekozen. De stempassen
voor deze verkiezing stuurt de
gemeente naar het adres waar u op
9 april 2019 staat ingeschreven.
Gaat u vóór 9 april 2019 verhuizen?
Geef dan uw nieuwe adres zo spoedig
mogelijk door aan de gemeente waar
u naartoe verhuist. Uw adreswijziging
binnen de gemeente Groningen geeft
u via internet door met behulp van
uw DigiD op gemeente.groningen.nl/
verhuizen
Verhuizing schriftelijk doorgeven
Gemeente Groningen, postbus 30026,
9700 RM Groningen.
Verhuizing doorgeven aan de balie
Centrum (bij Grote Markt),
Kreupelstraat 1
Met afspraak: maandag 13.00 - 17.00
uur, dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 17.00
uur, donderdag tot 19.00 uur
Zonder afspraak: dinsdag t/m vrijdag
09.00 - 11.00 uur.

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.

Hoogkerk (Vensterschool),
Zuiderweg 70-2
Met en zonder afspraak:
maandag t/m vrijdag 08.00 - 12.00 uur.

Lewenborg (Wijkcentrum Het Dok),
Kajuit 4
Met en zonder afspraak: maandag t/m
vrijdag 08.00 - 12.00 uur.

Haren, Raadhuisplein 10
Maak altijd een afspraak.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.00 uur.
Daarnaast op maandag van 15.00 tot
19.00 uur en op donderdag van 14.00
tot 16.30 uur.

Ten Boer, Hendrik Westerstraat 24
Zonder afspraak.
Maandag, woensdag, donderdag en
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur,
dinsdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Daarnaast woensdag van 13.00 tot
17.00 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.
Voor gemeentelijke bezoekadressen
en openingstijden kijk op
gemeente.groningen.nl/
bezoekadressen-en-openingstijden

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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Gemeenteraad Groningen
Woensdag 3 april 2019, oude raadzaal
13.00 uur Raadscommissie Financiën & Veiligheid
Inhoudelijk
• Voortgangsbrief gaswinningsdossier i.c.m. Lokaal Plan van aanpak versterking 2019
• Vervolg Nationaal Programma Groningen
• Vervolg op actualiteitendebat inzake interview burgemeester met Shell
16.30 uur Raadscommissie Ruimte & Wonen
Conform
• Bestemmingsplan buitengebied Haren
• Slotcalculaties grondexploitaties & nacalculatie ruimtelijke investering 2018
Inhoudelijk
• Convenant Studenten- en Jongerenhuisvesting in Groningen 2019-2022
• Ontwerp uitwerkingsplan Groenewei en De Zeilen
• Reactierapport ontwikkelingsstrategie Eemskanaalzone Stad aan het water
Vervolg inhoudelijk deel raadscommissie Ruimte en Wonen 20.00 uur
20.00 uur Raadscommissie Ruimte & Wonen
Inhoudelijk
• Landschappelijke inpassing hoogspanningslijn Tennet
• Resultaten actualisatie grondexploitaties 2018
(11 raadsvoorstellen met grondexploitaties)
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.raadsinformatie.nl
U kunt vergaderingen live volgen via
groningen.raadsinformatie.nl/live

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

