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Open Huis 100-jarige GGD Groningen: “Eyeopener voor publiek”
Altijd al willen weten hoe een lijk-
schouwing gaat in een misdaadzaak?
Benieuwd naar een kijkje in het leven
van iemand met verzamelwoede?
Of nieuwsgierig naar hoe je gezond
oud wordt? Kom dan op vrijdag
12 april naar het Open Huis van GGD
Groningen aan het Hanzeplein van
10.00 uur tot 16.00 uur.
Medeorganisator Tita Klimp: “De GGD
bestaat 100 jaar. Daarom willen we ons
gevarieerde dienstverleningsaanbod
aan het publiek laten zien. Ik denk dat
het Open Huis een eyeopener wordt
voor veel mensen omdat we ook
dingen doen die ze niet verwachten.”
CSI
“Zo presenteren onze forensische
geneeskundigen zich als CSI.”
Deze artsen helpen mee aan onderzoek van justitie waarbij ze soms ook
een slachtoffer onderzoeken.
“Bezoekers van het Open Huis kunnen
die dag zien hoe zo’n lijkschouwing in
zijn werk gaat.” Uiteraard spelen
vrijwilligers de scène na.”

Hoarder
“De GGD-medewerkers van de
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg tonen hoe de ruimte van een
hoarder eruit ziet, iemand met een
verzamelwoede. Daarachter blijken
vaak een grotere problemen te
schuilen zoals verdriet.”
Herre Zonderland
Tijdens het Open Huis is er tevens
veel aandacht voor de jeugdgezondheidszorg en kunnen bezoekers
workshops volgen over gezondheid
en ontspannen. Herre Zonderland, de
broer van oud-Olympisch kampioen
Epke, geeft de workshop ‘Vitaal op de
werkvloer’. “Belangrijk omdat we
allemaal langer moeten doorwerken.”
Juvat Westerdorp
Acteur en danser Juvat Westerdorp
verzorgt buiten op het Hanzeplein
vanaf 15.00 uur de warming-up van
een podiumprogramma voor kinderen.
Bekijk het hele programma op
ggd.groningen.nl/

De cursus ‘Rondkomen kun je leren’ geeft inzicht in geldzaken

“Je geeft vaker onbewust geld uit dan je denkt”
Emma, studente, woont sinds kort op
zichzelf. En hoe doe je dat dan
allemaal met geld? “Ik merkte dat ik
moeilijk geld uitgaf, zo bang was ik
om aan het eind van de maand niks
meer te hebben.” Op facebook ziet
Emma de cursus ‘Rondkomen kun je
leren’ voorbijkomen van de Groningse
Kredietbank (GKB). Een cursus die
ook nog een vooruitzicht tot ‘sparen’
biedt. Emma geeft zich op.
Hanneke Prins, consulente bij de GKB,
geeft deze cursus al jaren.
“De deelnemers zijn heel verschillend.
Het kunnen pas gescheiden mannen

of vrouwen zijn, werkzoekenden,
ouderen of studenten. De overeenkomst
is een kleine portemonnee. Je ziet
vaak wel dat er een soort van band
ontstaat, de cursisten zitten ergens
wel allemaal in hetzelfde schuitje.”

Bij het in kaart brengen hiervan zag ik
uitgaven waar ik mezelf helemaal niet
zo van bewust was geweest.
Pas bij het goed bekijken van mijn
afschriften dacht ik: o jee. Je geeft
vaker onbewust geld uit dan je denkt.”

Slimme tips
In 4 lessen van 2 uur krijgen cursisten
inzicht in hun inkomsten en uitgaven,
leren ze een administratie op orde te
houden, budgetteren, krijgen ze
slimme bespaartips en zien ze hoe ze
schulden kunnen voorkomen. Emma:
“Een eyeopener was wel het
bijhouden van mijn uitgaven.

Patronen
Hanneke: “Door een kasboek bij te
houden zien deelnemers wat het doet
om ‘even dit-of-dat’ te doen, zoals de
kroeg in gaan. Als je dat soort dingen
aan het eind van de maand optelt dan
zie je wat je patronen zijn en kun je
hier anders mee omgaan.” Wat is een
alternatief? Hanneke: “Pin bijvoorbeeld
een vast bedrag voor die maand en
doe het daarmee.
Maar zoek naar een manier die bij je
past. We schrijven niks voor, geven
alleen handreikingen.” Emma is blij
met haar deelname. “Weten hoe het
met mijn geld zit geeft een soort van
rust. Ik kan het iedereen aanraden.”
De eerstvolgende gratis cursus begint
6 mei (avondcursus) en de volgende
17 juni (dagcursus).
Opgeven of meer weten?
Bel Hanneke Prins, 050-3675975 of
mail hanneke.prins@groningen.nl
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Hanneke Prins (links) laat de cursusmap zien

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

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

Gemeenteraad Groningen
Samenvatting Agenda

woensdag 17 april 2019, aanvang 16.30 uur, nieuwe raadzaal
2. Benoemingen
a. Verzamelvoorstel vertegenwoordiging verbonden partijen
b. Instellen begeleidingscommissie Stationsgebied
c. Instellen begeleidingscommissie Aardbevingsdossier
6. Conformstukken
a. Decembercirculaire gemeentefonds 2018
b. Slotcalculaties grondexploitaties & nacalculatie ruimtelijke investering 2018
c. Herziene grondexploitatie en splitsing Stationsgebied te Haren
d.	Actualisatie bouw- en grondexploitatie Grote Markt oostzijde Groninger
Forum
e. Herziene grondexploitatie Nesciopark te Haren
f. Herziene grondexploitatie 2018 Europapark
g. Herziene grondexploitatie De Velden 2018
h.	Herziene exploitatiebegroting Uitvaartcentrum Crematorium Hoendiep
2018
i.	Herziene grondexploitaties Werklocaties 2018 (Westpoort, Zernike,
Eemspoort en Roodehaan)
j. Herziene integrale grondexploitatie Oosterhamrikzone 2018
k. Herziene grondexploitatie Reitdiepzone 2018
l. Herziene grondexploitatie Reitdiep fase 3 en 4 2018
m. Herziene grondexploitatie CiBoGa 2018
7. 1-minuut interventies
a. Bestemmingsplan buitengebied Haren
b.	Voortgangsbrief gaswinningsdossier i.c.m. Lokaal Plan van aanpak
versterking 2019 + Review Hazard en Risk Assessment model (HRA)
m.b.t. gaswinning Groningen
c. Vervolg op actualiteitendebat inzake interview burgemeester met Shell
8. Discussiestukken
a. Bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen i.c.m. Uitwerking
kader Nationaal Programma Groningen.
Er bestaat geen mogelijkheid om in te spreken. Alle agendapunten zijn reeds in
de betreffende raadscommissies
besproken.
U kunt deze vergadeSecretaris raaddhr. W.T. Meijer,
ring live in beeld en
wolbert.meijer@groningen.nl
geluid volgen
via groningen.
De agenda is onder voorbehoud.
raadsinformatie.nl/live
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.
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.

