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Vernieuwde ondergrondse toiletten
razend populair

Slenteren over de Bloemenjaarmarkt op Goede Vrijdag
Verse snijbloemen, kamerplanten,
bloembollen, zaaigoed, tuin- en
kuipplanten. Op Goede Vrijdag
(19 april) kunt u weer lekker slenteren
over de bloemenjaarmarkt. Van 9.00 tot
18.00 uur is het dan één bloemenzee
op de Vismarkt, Akerkhof, Grote Markt,
Waagplein en in de Oude Ebbingestraat. Meer dan 100 marktkooplieden
bieden die dag hun waren aan.
Door de ‘bloemetjesmarkt’ zijn de
noordkant van het Akerkhof, Vismarkt,
Guldenstraat, de noordkant van de
Grote Markt en de Oude Ebbingestraat op 19 april tussen 7.00 uur en

De gerenoveerde toiletten onder de
Grote Markt krijgen sinds de opening
anderhalve week geleden een hoop
volk over de vloer. De eerste week
was een bezoekje gratis en daarvan
maakten veel mensen gebruik om de
monumentale toiletten te bezoeken.
In 1926 werden de toiletten gebouwd
in Amsterdamse School-stijl.
De inrichting beneden was al dertig
jaar niet vervangen. De toiletdames
zijn blij dat het is opgeknapt.

“In de oude toiletten had je geen eer
van je werk,” zegt Tineke Tempel, “je
kon wel schoonmaken, maar je zag het
resultaat niet, omdat het zo oud was.”
De hangtoiletten maken makkelijker
schoon, net als de kranen en wc’s die
werken op sensoren. Het klassieke
smeedwerk en de granieten borstwering zijn opgeknapt. Een bezoek
aan dit monument kost 50 cent.
Betalen kan bij de nieuwe toegangspoortjes, contactloos met de pinpas.

De dames merken dat veel mensen
even een kijkje willen nemen in de
nieuwe toiletten. Mensen zijn
enthousiast over het interieur, de
babyverschoonplek, die er nu ook bij
de mannen is en het behoud van
ouderwetse elementen als het
koperen geldbakje bij de deur aan de
dameskant.

Wat doet de gemeente eigenlijk? Hoe heb je als inwoner invloed? En wat doet een raadslid
nou precies? Nieuwsgierig? Volg dan de cursus ‘Politiek Actief voor de gemeente’.

Hebt u iedere maand geld tekort?
Doe dan mee aan de gratis cursus ‘Rondkomen kun je leren’
van de Groningse Kredietbank. U leert in vier lessen van
2 uur beter om te gaan met uw geld.
Wanneer en waar?
De cursus is op 6 mei, 13 mei, 20 mei en 27 mei (2019).
Elke les is van 19.30 tot 21.30 uur in Buurtcentrum
Poortershoes, Oosterweg 13 in de Oosterpoortwijk.

Wat gaat u leren?
• u leert beter om te gaan met uw geld
• u leert toeslagen en regelingen aan te vragen
• u leert hoe u kunt bezuinigen op uw uitgaven
Aanmelden?
gkb@groningen.nl
14 050 of
Aan de balie van de GKB aan het Harm Buiterplein 1
(op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur).

Nieuws uit Zuid

Bewoners Rivierenbuurt ‘pimpen’
hazenleger van wel 80 paashazen

Het is een drukte van belang in de
Rivierenbuurt. Bezoekers komen in
groten getale langs. “Ze staan nu
ook in de buitenschoolse opvang en

Rondkomen
kun je leren

Daarnaast kunt u zich ook opgeven voor dezelfde cursus,
maar dan in de ochtend (van 09.30 uur tot 11.30 uur) aan het
Harm Buiterplein 1 in Groningen
Deze cursus is op de volgende dagen: 17 juni, 24 juni, 1 juli
en 8 juli (2019).

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten
op het stadhuis. Onderdelen zijn een
training debatteren en ontmoetingen
met raadsleden. Als afsluiting woont u
een raadsvergadering bij.
Wie weet raakt u wel geïnspireerd om
zelf actief te worden in de gemeentepolitiek. De cursus is gratis.
Opgeven en meer informatie:
gemeente.groningen.nl/politiek-actief

“Hé, heb je het hok open laten
staan?” Hans Hulsing, coördinator
van MFC De Stroming, kan wel
lachen om alle opmerkingen die hij
bij de kassa hoort. “We kwamen ze
tegen op een veiling waar we waren
om tuinstoelen te kopen. Geen flauw
idee wie ze gemaakt heeft. Maar ze
waren té leuk om te laten liggen.
Wanneer doe je nou zoiets?”

Meer informatie over de bloemenjaarmarkt vindt u op: bloemenjaarmarkt.nl

De toiletten zijn geopend tijdens de
openingstijden van de winkels in het
centrum.

Cursus ‘Politiek Actief voor de gemeente’

Buurthuis MFC De Stroming in de
Rivierenbuurt kocht onlangs 80
paashazen. Ze zijn gemaakt van
steigerhout en één meter hoog.
Bezoekers kunnen ze naar eigen
inzicht versieren en mee naar huis
nemen.

18.30 uur afgesloten voor alle verkeer.
Dus ook voor fietsers. Verkeersregelaars en borden verwijzen hen
naar omleidingen. Voor bezoekers van
buiten de stad die met de auto komen,
rijden er pendelbussen van en naar
parkeerterrein Euroborg P3, het
viaduct Bornholmstraat/Osloweg,
industrieterrein Euvelgunne en het
parkeerterrein Kardinge. Natuurlijk zijn
ook de parkeergarages in de binnenstad open.

op scholen. In Parcival staat er één in
de kantine, met een mandje met
eitjes voor de leerlingen.
Oude mensen lopen hier met zo’n
paashaas onder de arm de deur weer

uit, om in de tuin te zetten voor hun
kleinkinderen. Hoe leuk is dat?!”
Bezoekers kunnen nog tot en met
donderdag 18 april de hazen
versieren en meenemen. “Maar denk
erom. Op is op.”
Je vindt MFC De Stroming aan de
Merwedestraat 54.
Of kijk op stroming050.nl

Groningse Kredietbank
Harm Buiterplein 1
gemeente.groningen.nl/gkb
open op werkdagen:
zonder afspraak van 9.00 - 13.00 uur, aanmelden voor
schuldhulpverlening van 9.00 - 12.00 uur
met afspraak van 13.00 - 17.0 0 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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Gratis compost
dankzij uw afval
Compost halen en grofvuil brengen op 19 en 20 april

Geluidhinder
Hogere waarden ontwerpbestemmingsplan ‘Zernike Campus
Groningen’
Burgemeester en wethouders willen
de bouw mogelijk maken van nieuwe
onderwijsgebouwen in het bestemmingsplan ‘Zernike Campus
Groningen’ (zie ook de rubriek
hieronder). Dit is niet zonder meer
mogelijk, omdat de geluidsbelasting
op de randen van een aantal bouwvlakken hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai uit de Wet geluidhinder.
Om de nieuwbouw van de onderwijsgebouwen in de toekomst toch
mogelijk te maken, willen burgemeester
en wethouders hogere waarden
vaststellen voor de geluidsbelasting
vanwege de Plataanlaan, Blauwborgje,
de Deimten, de Mudden, Kadijk,
Nijenborgh, Zernikelaan, Zernikepark
en Professor Uilkensweg. Dit kan op
grond van artikel 83, lid 1, en artikel
110a, lid 1, van de Wet geluidhinder.
Het ontwerpbesluit tot het vaststellen
van de hogere waarden ligt met ingang
van 18 april 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.
Het ontwerpbesluit kan ook worden
inzien op de gemeentelijke website
gemeente.groningen.nl/
projecten-en-bestemmingsplannen
onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Belanghebbenden kunnen van
18 april tot en met 29 mei 2019 naar
keuze schriftelijk of mondeling een
zienswijze over dit ontwerpbesluit
naar voren brengen bij burgemeester
en wethouders, p/a Ruimtelijke
Ontwikkeling en Uitvoering, afdeling
Stadsingenieurs, Postbus 7081,
9701 JB Groningen. Voor het indienen
van een mondelinge zienswijze kan
een afspraak worden gemaakt met de
afdeling Stadsingenieurs, telefoon
(050) 367 10 87.
Dit nummer kan ook worden gebeld
voor verdere informatie over dit
ontwerpbesluit.
Groningen, 17 april 2019

Bestemmingsplannen
Bestemmingsplan ‘Zernike Campus
Groningen’

Gratis compost
In Groningen hebben we weer twee dagen waarop iedereen gratis compost kan afhalen.
Een klein gebaar als dank voor uw GFT-afval. Eerst even langs de Bloemenjaarmarkt op
vrijdag 19 april en dan lekker de tuin in. Dankzij uw groene vingers én de compost bloeien
de tuinen in Groningen nog mooier. En als u naar een Afvalbrengstation gaat, kunt u gelijk
even uw grofvuil wegbrengen.

Compost wordt gemaakt uit GFT-afval
Composteren is goed voor het milieu, want organisch
afval wordt zo nuttig hergebruikt. Het is een goede
basis voor de sier- en groentetuin. Het verbetert de
structuur van de grond en het regelt de doorlaatbaarheid. Vocht wordt beter vastgehouden, zodat in droge
periodes minder vaak hoeft te worden gesproeid.
Bovendien activeert compost het leven in de bodem
en slaat het voedingsstoffen voor planten op.
Bron: www.milieucentraal.nl
Compost halen en grofvuil wegbrengen op vrijdag 19
en zaterdag 20 april van 10.00 tot 15.00 uur

Grofvuil wegbrengen, compost halen
U kunt vier keer per jaar zonder kosten uw grofvuil, naar
een Afvalbrengstation brengen.
Als u een keer naar het Afvalbrengstation Woldjerspoor
komt en de volgende keer naar het Afvalbrengstation
Vinkhuizen, dan geldt dat als twee keer.
Voor bouw- en sloopafval moet u altijd betalen.
Let op! Inwoners van de voormalige gemeente Haren
kunnen grofvuil (voorlopig) alleen inleveren bij het
afvalbrengstation aan Duinkerkenstraat 99. Hieraan zijn
ook kosten verbonden!
Zie gemeente.groningen/afval

➊ Afvalbrengstation Woldjerspoor, Duinkerkenstraat 99
➋ Afvalbrengstation Vinkhuizen, Electronstraat 2
Compost halen op vrijdag 19 en zaterdag 20 april
van 10.00 tot 15.00 uur

➌ Wijkpost Oost (Kardinge), Parkallee 96
➍ Parkeerplaats Vereniging Amateurtuiniers Vinkhuizen
(ten noorden van de Aquamarijnflats. Aan het einde van
de Goudlaan het fietspad op, na 100 meter inrit links).

Wijkpost Oost
(Kardinge)

Het ontwerpbestemmingsplan is ook in
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl
Het identificatienummer is
NL.IMRO.0014.BP555ZernikeCampusow01. De pdf-bestanden van het
bestemmingsplan en bijbehorende

Vanaf 18 april tot en met 29 mei 2019
kan iedereen naar keuze schriftelijk
of mondeling een zienswijze over
het ontwerpbestemmingsplan naar
voren brengen bij de gemeenteraad.
Een schriftelijke zienswijze kan
worden gestuurd naar Ruimtelijk
Beleid & Ontwerp, Postbus 7081,
9701 JB Groningen. Het is ook
mogelijk een zienswijze in te dienen
via de website gemeente.groningen.nl
/projecten-en-bestemmingsplannen
Dit kan uitsluitend door gebruik te
maken van het webformulier ‘Online
zienswijze indienen’, dat zich bevindt
bij het bestemmingsplan op de pagina
‘Actuele bestemmingsplannen’.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak
worden gemaakt met Ruimtelijk
Beleid & Ontwerp, tel. (050) 367 82 55.
Groningen, 17 april 2019

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

Amateurtuiniers
Vinkhuizen

Afvalbrengstation
Vinkhuizen

Graag zelf een emmer o.i.d. meenemen, max. één
aanhanger per persoon.
Meer informatie
gemeente.groningen.nl/afval

Het ontwerpbestemmingsplan
‘Zernike Campus Groningen’ ligt met
ingang van 18 april 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 uitsluitend op afspraak.
Op dit adres zijn exemplaren van
het ontwerpbestemmingsplan en de
daarop betrekking hebbende stukken
tegen betaling verkrijgbaar.

In het ontwerpbestemmingsplan zijn
onder meer naar aanleiding van de
inspraak enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan, dat voor
inspraak ter inzage heeft gelegen van
13 september tot en met 10 oktober
2018.
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4 Parkeerplaats
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Voor Zernike Campus Groningen is
een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan heeft
betrekking op het onderwijsgedeelte
en het bedrijvengedeelte van de
campus. Aanleiding voor het nieuwe
bestemmingsplan is de Stedenbouwkundige visie Zernike Campus
Groningen, vastgesteld in 2015.
Volgens deze visie moeten de beide
gebiedsdelen worden geïntegreerd
tot één campus met een menging
van onderwijs en bedrijven.
Het bestemmingsplan ‘Zernike
Campus Groningen’ voorziet hierin.

stukken zijn te vinden op de website
gemeente.groningen.nl/
projecten-en-bestemmingsplannen
onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.

Afvalbrengstation
Woldjerspoor

1

paspoort aanvragen zonder te wachten? Maak een afspraak op gemeente.groningen.nl/paspoort

gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief
Elke week al het wijk- en dorpsnieuws
gratis in je mailbox.

