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Programma Nationale Herdenking op zaterdag 4 mei 2019
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. De inwoners van Groningen worden uitgenodigd aan deze herdenking deel te nemen.
Kransleggingen
Kransen en bloemen worden gelegd bij gedenkstenen en monumenten:
Vrijdag 3 mei
14.00 uur	Herdenking Slachtoffers April-Meistaking 1943 (Appèlbergen,
Glimmen)
16.00 uur Joodse begraafplaats (Iepenlaan, Groningen)
17.00 uur	Joods monument, Hereweg Groningen. Kranslegging door de
Joodse Gemeente
Zaterdag 4 mei
09.00 uur	Voor belangstellenden vertrekt een bus vanaf de uitrit van de
stalling Arriva [Bornholmstraat 60]
09.15 uur Selwerderhof: N.S.-Monument en Indië – monument
09.40 uur Noorderbegraafplaats
10.00 uur Plaquette Butterworth, Paterswoldseweg 188
10.20 uur Zuiderbegraafplaats Hereweg
10.35 uur Rooms – Katholieke begraafplaats, Hereweg
11.05 uur	Begraafplaats Esserweg, graven van de gesneuvelde geallieerde
militairen en het oorlogsmonument
11.35 uur	Voormalig Huis van Bewaring, Helperlinie 2, Gedenksteen Politieke
Gevangenen
12.00 uur	Stadhuis: Canadese plaquette, plaquette gemeenteraadsleden en
gedenkplaat Scholtenhuis
12.30 uur	Afsluiting in het stadhuis, waar het koor “4 Mei – Projekt”, o.l.v.
dirigent Robert Ramaker, een kort optreden zal verzorgen. Lilian
Veldman draagt haar gedicht “Vragen“ voor
13.00 uur	Vertrek per bus vanaf de Grote Markt naar de Bornholmstraat
Herdenkingen elders in de gemeente Groningen
11.00 uur	Begraafplaats, Kerkstraat Hoogkerk
14.00 uur	Plaquette Johan Swint (communistisch verzetsman), speeltuingebouw Oosterparkwijk, Resedastraat 2a
14.00 uur	Herdenking Anda Kerkhoven (Oosterbroekweg, Glimmen)
14.30 uur	Herdenking bij monument Appèlbergen (verzamelen bij paviljoen,
Hoge Hereweg, Glimmen)
15.15 uur	Herdenking bij het graf van de heer Venema (Begraafplaats
Kerkstraat, Haren)
18.20 uur	Herdenking bij de graven van de gevallenen (Begraafplaats Eshof,
Rijksstraatweg 290, Haren)
18.45 uur	Herdenking in Kloosterkerk Ten Boer, aansluitend Stille Tocht en
kranslegging

‘Van brongebied tot benedenloop’

Nationaal Park Drentsche Aa
De eerstvolgende openbare vergadering van het Overlegorgaan Drentsche
Aa wordt gehouden op maandagavond 6 mei om 19.30 uur in Café
Centraal, Dorpsstraat 8, Tynaarlo
Op de agenda staan onder andere:
• Bezoekersmanagementplan Levend
bezoekersnetwerk Drentsche Aa 2.0
• Merkgids Nationaal Park Drentsche
Aa
• Toelichting op het Uitvoeringsprogramma oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa
• Jaarverslag 2018 Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa
• Presentatie over het communicatieen educatieprogramma Nationaal
Park Drentsche Aa
• Stand van zaken lopende en nieuwe
projecten
• Jaarverslag 2018 Nationaal Park
Drentsche Aa
• Programma Nationale Parken
Nieuwe Stijl

De agendastukken liggen voor
aanvang van de vergadering op de
leestafel ter inzage. Ook kunt u
documenten inzien op de internetpagina drentscheaa.nl/organisatiebeleid
Op onze website kunt u ook een gratis
abonnement op de halfjaarlijkse
nieuwsbrief “Doorstroom” van het
Nationaal Park Drentsche Aa
aanvragen en u ook aanmelden voor
de digitale nieuwsbrief.
Voorafgaand aan de vergadering is er
de mogelijkheid uw mening te geven
over zaken die het Nationaal Park
Drentsche Aa betreffen. U kunt zich
hiervoor aanmelden voor aanvang
van de vergadering bij de secretaris.
Voor informatie over het Drentsche
Aa-gebied kunt u terecht op
drentscheaa.nl

20.00 uur	Herdenking bij de Hervormde dorpskerk, aansluitend bijeenkomst
(Rijksstraatweg, centrum Haren)
20.00 uur Begraafplaats Nederlands Hervormde Kerk Engelbert
20.00 uur	Nieuwe Begraafplaats Noorddijk (voorafgegaan door een Stille Tocht,
verzamelen om 19.00 uur, vertrek om 19.15 uur bij het Dok, Kajuit 4)
20.00 uur	Monument aan de Boeiersingel, Hoogkerk, verzamelplaats Suikerplein
Vanaf 18.00 uur vindt de Nationale Herdenking plaats
18.00 uur	Nationale vlag halfstok tot zonsondergang (circa 21.10 uur)
18.20 uur	Opstellen van de deelnemers aan de Stille Tocht bij de Dr.S. van
Mesdagkliniek aan de Hereweg
18.35 uur	Kranslegging bij het Joods Monument door het Gemeentebestuur
van Groningen en Stichting 4 Mei Herdenking
18.45 uur	Vertrek Stille Tocht vanaf de Hereweg. De Stille Tocht wordt voorafgegaan door Gruno’s Postharmonie Groningen. Route: Hereweg,
Ged.Zuiderdiep, Oosterstraat, Grote Markt naar Martinikerkhof
Openbare Herdenking Martinikerkhof
19.15 uur	Martinikerkhof, erewacht van leden van de afdeling Groningen van
het Nederlandse Rode Kruis, gewijde muziek door Chr. Harmoniegezelschap “Patrimonium” Groningen bij het monument St.Joris en
De Draak.
19.40 uur	Aankomst van de Stille Tocht en opstelling op het Martinikerkhof
19.45 uur	Toespraak door de Commissaris van de Koning de heer R. Paas en
voordragen van gedicht door Famke Gussenhoven, leerlinge van
groep 8 van de Borgmanschool en kinderdichter van Groningen 2019
19.58 uur Taptoe-signaal
20.00 uur	Twee slagen van de klok van de Martinitoren als teken van aanvang
twee minuten stilte
20.02 uur	Wilhelmus (één couplet)
	Kranslegging bij het monument St.Joris en De Draak.
Het Chr. Harmoniegezelschap “Patrimonium”en Gruno’s
Postharmonie spelen gewijde muziek
Martinikerk
Na de kranslegging bent u van harte welkom in de Martinikerk voor een kopje
koffie of thee. Strijkkwartet Canto Quartet, bestaande uit studenten van het Prins
Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool, zal deze informele bijeenkomst
op de achtergrond muzikaal omlijsten
21.00 uur	Jongeren van De Noordelingen – Vooropleiding Theater en 2
(voorheen NNTWEE) spelen de voostelling “Geloof, hoop en oorlog“
Voor meer informatie kunt u terecht op de website 4meigroningen.nl

Rondleiding begraafplaats
Vlaginstructie
Selwerderhof op zaterdag 11 mei 2019 4 mei en 5 mei
Groningen heeft twaalf gemeentelijke begraafplaatsen. Door hun bijzondere,
parkachtige omgeving en gebouwen vormen de plaatsen rustpunten in de drukte
van het stedelijke leven. Begraafplaats Selwerderhof is zo’n bijzondere plek.
Graag stellen we u in de gelegenheid om kennis te maken met deze plek.
Op zaterdag 11 mei 2019 verzorgen
we daarom twee rondleidingen op
Selwerderhof. De rondleidingen
beginnen om 13.00 en 15.00 uur. Het
startpunt van de rondleidingen is bij
Loket Begraafplaatsen bij de ingang
van Selwerderhof. Vanaf daar maken
we een stevige wandeling van circa
1 uur. De wandeling wordt afgesloten
in het theehuis. Daar krijgen de
deelnemers aan de rondleiding een
kopje koffie/thee met wat lekkers

aangeboden door de vrijwilligers
van de stichting Accolade, die het
theehuis exploiteren
stichtingaccolade.nl
Aanmelden voor een rondleiding kan
tot uiterlijk 8 mei: telefonisch
(050) 367 4600 of per mail via
begraven@groningen.nl
Geef daarbij aan welk tijdstip uw
voorkeur heeft. Per rondleiding is er
plek voor ongeveer 25 deelnemers.

Meer informatie

Keuze aannemer Fazanthof Ten Boer bekend

Via het contactformulier:
gemeente.groningen.nl/contact

Aannemer Geveke is door bewoners
van dertig woningen aan de Fazanthof
in Ten Boer gekozen om hun nieuwe
aardbevingsbestendige woningen te
bouwen. Dinsdagavond 23 april werd
tijdens een bewonersavond de stembus geopend door een notaris, waarna
de beoordelingen officieel werden
geteld.

ondertekening van een contract.
Naar verwachting wordt dit contract
binnen een paar weken getekend.
Daarna gaat Geveke aan de slag met
het ontwerpen van de nieuwe
woningen. Naar verwachting verhuizen
de bewoners voor de Kerst naar de
tijdelijke huisvesting en start de sloop
en nieuwbouw begin 2020.

Bellen: 14 050

Nationaal Coördinator Groningen
(NCG) en Centrum Veilig Wonen (CVW)
gaan nu in gesprek met de winnende
aannemer om te komen tot de

Beoordeling
Op zaterdag 13 april presenteerden
drie aannemers in het Buurhoes in
Ten Boer hun schetsontwerpen en

plannen van aanpak. De plannen van
de aannemers zijn vervolgens door de
bewoners beoordeeld op de onderdelen bewonersbegeleiding, beeldkwaliteit/architectuur, functionaliteit
en techniek. Bewoners hebben hun
keuze kenbaar gemaakt door een stemformulier in te leveren in een gesloten
stembus bij het versterkingspunt van
NCG in Ten Boer. Naast de bewoners
heeft ook een beoordelingscommissie
van NCG en CVW de aannemers
beoordeeld.

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

In Nederland is het goed gebruik om
te ‘vlaggen’ tijdens de bijzondere
dagen in mei. Ook in Groningen zal
de nationale driekleur weer te zien zijn
tijdens de Nationale Herdenking en
op Bevrijdingsdag. Het is goed om te
weten hoe er op deze dagen gevlagd
hoort te worden. Want voor elke dag
geldt weer een andere richtlijn.

De vlaginstructie
• Nationale Herdenking (zaterdag
4 mei) de nationale driekleur halfstok
zonder wimpel, als bewijs van
eerbied en respect voor allen die zijn
omgekomen. De periode waarin de
vlag halfstok hangt duurt van
18.00 uur tot zonsondergang
(ongeveer 21.10 uur)
• Bevrijdingsdag (zondag 5 mei) de
nationale driekleur zonder oranje
wimpel, van zonsopgang tot
zonsondergang.

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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Donderdag 23 mei 2019: Europese verkiezingen
Information about the European elections (23 May 2019) can be found on gemeente.groningen.nl/verkiezingen

Op donderdag 23 mei kiezen we de
Nederlandse leden van het Europees
Parlement.
Wat moet u meenemen om te
stemmen?
Als u gaat stemmen moet u meenemen:
• Uw stempas
• Een geldig paspoort, identiteitskaart
of rijbewijs.
Dit identiteitsbewijs mag verlopen
zijn, alleen niet langer dan vijf jaar
(minimaal geldig tot 24 mei 2014).
Geen stempas? Geen nood
Uw stempas krijgt u op 1 of 2 mei in
uw brievenbus. Toch niet gekregen,
kwijtgeraakt of verhuisd? Vraag dan
een nieuwe stempas aan. Dat kan tot
en met woensdag 22 mei 12.00 uur bij
de balie van de gemeente. Op
gemeente.groningen.nl/verkiezingen
staat hoe u een nieuwe stempas kunt
aanvragen. Of bel uw gemeente op
14 050
Waar kunt u stemmen?
U kunt op 23 mei stemmen in elk stembureau in de gemeente Groningen.
Op uw stempas staat het stembureau
bij u in de buurt. Binnenkort ontvangt
u per post de kandidatenlijsten en een
overzicht van alle stemlokalen.
Ook op gemeente.groningen.nl/
verkiezingen vindt u een overzicht van
alle stembureaus.
De stembureaus zijn open van 07.30
tot 21.00 uur. Uitzondering is het
mobiel stembureau. Dit stembureau
is open van 00.00 – 02.00 uur in het

Groninger Forum (Hereplein 73) en
van 06.30 – 21.00 uur op het Hoofdstation, Stationsplein.
Vanaf 21.00 uur tellen de stembureaus
in de stemlokalen de stemmen die op
de partijen zijn uitgebracht.
Het tellen van de stemmen die op de
afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht gebeurt op maandag 27 mei
centraal in MartiniPlaza, Leonard
Springerlaan 2 in Groningen.
Het centraal tellen is openbaar en
kiezers mogen hierbij aanwezig zijn.
Alle stembureaus toegankelijk voor
mindervaliden
Alle stembureaus zijn toegankelijk
voor mindervaliden. Uitzondering is
stembureau 062 Centrum De Poort,
Moesstraat 20 in Groningen.
Deze locatie is slecht toegankelijk
voor kiezers met een beperking. In
alle andere stembureaus kunt u met
een scootmobiel of een rolstoel naar
binnen. De buitendeuren kunnen bij
slecht weer wel gesloten zijn.
Bij 43 supertoegankelijke stembureaus gaan de deuren automatisch
open, ook bij slecht weer. In de buurt
van verschillende stemlokalen zijn
gehandicaptenparkeerplaatsen.
U kunt daar met een gehandicaptenparkeerkaart gratis parkeren. Met een
gehandicaptenparkeerkaart én een
parkeerschijf kunt u gratis parkeren
op alle parkeerplaatsen.
Doofvriendelijk stembureau
In de Openbare Bibliotheek in de
Oude Boteringestraat 18 in Groningen
is een doofvriendelijk stembureau.

Hier zijn een doventolk en dove
stembureauleden aanwezig.
Bent u mindervalide? Slecht ter
been? Bel de Verkiezingstaxi!
Kunt u door een beperking of uw
leeftijd moeilijk naar het stemlokaal
komen? Bestel dan gratis de verkiezingstaxi. De verkiezingstaxi haalt u op
van huis en brengt u naar een goed
toegankelijk stemlokaal in de buurt.
Hebt u gestemd, dan brengt de
chauffeur u weer thuis. Maak een
afspraak met de verkiezingstaxi vóór
woensdag 22 mei 12.00 uur.
Bel 050 3 666 655. Mailen kan ook:
callcenternoord@connexxion.nl
Stemmen in een andere gemeente?
Wilt u in een andere gemeente in
Nederland stemmen? Vraag dan een
kiezerspas aan. Hiervoor kunt u een
aanvraagformulier krijgen bij de balie
of downloaden via de website
gemeente.groningen.nl/verkiezingen
Het ondertekende aanvraagformulier
moet uiterlijk op 20 mei 2019 bij de
gemeente binnen zijn. U kunt ook aan
de balie een kiezerspas aanvragen.
Dit kan tot uiterlijk woensdag 22 mei
12.00 uur. Neem hiervoor uw stempas
mee!
Iemand anders voor u laten stemmen?
Kunt u op 23 mei niet zelf stemmen?
Dan kunt u iemand anders vragen om
voor u te stemmen. Dat doet u door
een volmacht te geven. De ander mag
dan voor u stemmen en voor nog één
andere kiezer. Uw vervanger moet in
het stemhokje tegelijk zelf stemmen

Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor
chronisch zieken en beperkten 2019
Hebt u een chronische ziekte of beperking? Hebt u in verband daarmee in 2018 extra kosten hebben gemaakt?
En hebt u een laag inkomen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een vergoeding van de gemeente Groningen
krijgen. De vergoeding kan eenmaal per jaar worden aangevraagd en wordt in een keer uitbetaald. Aanvragen in 2019
doet u op basis van gegevens van 2018.
Om in aanmerking te komen moet u
aan (alle) 4 voorwaarden voldoen:
1. U woont op het moment van
aanvragen in de stad Groningen
2. én u hebt een aantoonbare
chronische ziekte of een beperking
3. én uw inkomen mag in 2018 niet
hoger zijn geweest dan:
• Alleenstaand
(met of zonder kinderen) zonder
pensioen
€17.267,• Alleenstaand
(met of zonder kinderen) met
pensioen
€18.003,• Gehuwd/samenwonend
(met of zonder kinderen) zonder
pensioen
€24.667,• Gehuwd/samenwonend
(met of zonder kinderen) met
pensioen
€24.874,-

4. én u had in 2018 minimaal
€385,- aan extra kosten voor uw
chronische ziekte of beperking.
Let op!
De kosten zijn o.a. uw verplicht eigen
risico voor de zorgverzekering 2018 in
combinatie met nota’s die u in 2018
had door uw chronische ziekte of
beperking. Het gaat om kosten die
niet op een andere manier worden
vergoed.
Hoe hoog is de vergoeding dit jaar?
De vergoeding in 2019 is €330,-.
Aanvragen vóór 30 november 2019
Aanvragen kan vanaf 1 mei 2019.
Uiterlijk 30 november 2019 moet de
aanvraag bij de administratie van de
gemeente Groningen binnen zijn.
Aanvragen ingediend na 30 november
2019 worden niet in behandeling
genomen.

Automatisch bericht
Alle mensen die vorig jaar al een
vergoeding hebben gekregen, krijgen
vóór 1 mei automatisch een aanvraagformulier per post. We vragen u
hierop te wachten om onnodige
dubbele aanvragen te voorkomen.

en voor u stemmen. Een andere
kiezer voor u laten stemmen kan op
drie manieren:
1. U vult het volmachtbewijs in op de
achterkant van uw stempas en
geeft uw stempas aan de kiezer die
voor u gaat stemmen. U regelt dit
dus zelf. U en de andere kiezer
moeten allebei de handtekening op
uw stempas plaatsen. Geef ook een
kopie van uw geldig identiteitsbewijs (of het origineel) aan de andere
kiezer mee. Dat kan een paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs zijn.
Uw identiteitsbewijs mag verlopen
zijn tot uiterlijk 24 mei 2014.
2. U vult een aanvraagformulier in en
stuurt dat naar uw gemeente.
Ook zo kunt u een andere kiezer, ook
uit een andere gemeente, voor u laten
stemmen. Dit formulier kunt u bij uw
gemeente halen of downloaden via
gemeente.groningen.nl/verkiezingen
U en de kiezer die voor u stemt,
moeten het aanvraagformulier allebei
ondertekenen. Het ondertekende
aanvraagformulier moet uiterlijk
20 mei 2019 bij uw gemeente binnen
zijn.
3. U vult het volmachtbewijs in op de
achterkant van uw kiezerspas en
geeft uw kiezerspas aan de kiezer
die voor u gaat stemmen.
Hebt u al een kiezerspas aangevraagd
en ontvangen? Ook dan kunt u nog
een andere kiezer machtigen! Om te
machtigen vult u het volmachtbewijs
op de achterzijde van uw kiezerspas
in. U regelt dit dus zelf. U en de
andere kiezer moeten allebei de
handtekening op uw kiezerspas
zetten. Geef ook een kopie van uw
geldig identiteitsbewijs (of het
origineel) aan de andere kiezer mee.

Dat kan een paspoort, identiteitskaart
of rijbewijs zijn. Uw identiteitsbewijs
mag verlopen zijn, alleen niet langer
dan 5 jaar (minimaal geldig tot 24 mei
2014).
Nog vragen?
Heeft u nog vragen over de verkiezingen of het stemmen? Kijk op
gemeente.groningen.nl/verkiezingen,
bel: 14 050 (verkort nummer) of stuur
een WhatsApp bericht naar 06 12 82
39 73.
Bezoekadressen:
Groningen Centrum (bij Grote Markt),
Kreupelstraat 1
maandag 13.00 - 17.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur,
donderdag tot 19.00 uur.

Hoogkerk (Vensterschool),
Zuiderweg 70-2
maandag t/m vrijdag 08.00 - 12.00 uur.

Lewenborg (Wijkcentrum Het Dok),
Kajuit 4
maandag t/m vrijdag 08.00 - 12.00 uur.
Haren, Raadhuisplein 10
Maandag:
08.30 - 19.00 uur
Dinsdag:
08.30 - 16.30 uur
Woensdag: 08.30 - 16.30 uur
Donderdag: 08.30 - 16.30 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.00 uur
Ten Boer, Hendrik Westerstraat 24
Maandag:	08.30 - 12.00 en
13.00 - 17.00 uur
Dinsdag: 	08.30 - 12.00 en
13.00 - 18.00 uur
Woensdag: 	08.30 - 12.00 en
13.00 - 17.00 uur
Donderdag: 	 08.30 - 12.00 en
13.00 - 17.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 12.00 uur

Rondkomen
kun je leren
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.

Meer weten?
Uitgebreide informatie over de
‘Tegemoetkoming aannemelijke
meerkosten voor chronisch zieken en
beperkten’ vindt u op
WIJ.groningen.nl/geldzaken

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).

Hulp nodig bij het aanvragen?
Voor adressen kunt u tijdens kantooruren bellen met het telefoonnummer
050-367 42 00. Volg de instructies en u
wordt doorverbonden met het
WIJ-team bij u in de buurt.

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

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

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

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).
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
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Gemeenteraad Groningen

Bestemmingsplannen
Uitwerkingsplan Westerwal
Van Heemskerckstraat’
Burgemeester en wethouders hebben
op 23 april 2019 het uitwerkingsplan
Westerwal Van Heemskerckstraat
vastgesteld. Het uitwerkingsplan
heeft betrekking op het gebied aan de
westzijde van de Zeeheldenbuurt, net
binnen de stadsring, tussen de Van
Heemskerckstraat en het water
Hoendiep. Hier zijn maximaal 180
appartementen en studio’s en maximaal 30 grondgebonden woningen
geprojecteerd. Gestreefd wordt naar
een gevarieerd woningaanbod, met
een mix van huur- en koopwoningen
met een goede toegankelijkheid en
een uitnodigende, groene uitstraling.
Bij de vaststelling van het uitwerkingsplan hebben burgemeester en
wethouders wijzigingen in het plan
aangebracht ten opzichte van het
ontwerpuitwerkingsplan, zoals dat
van 20 december 2018 tot en met
30 januari 2019 ter inzage heeft
gelegen. De wijzigingen zijn te vinden
in de bij het plan ter inza-ge liggende
Staat van wijzigingen.
Het vastgestelde uitwerkingsplan ligt,
met de daarop betrekking hebbende
stukken, met ingang van 2 mei tot en
met 12 juni 2019 ter inzage bij het
gemeentelijk Loket Bouwen en

Wonen, Harm Buiter-plein 1, op
werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur,
van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op
afspraak.
Exemplaren van het vastgestelde uitwerkingsplan en de daarop betrekking
hebbende stukken zijn op
aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.
U kunt het uitwerkingsplan met bijbehorende stukken ook inzien op
gemeente.groningen.nl/actuelebestemmingsplannen
Het plan vindt u ook op de landelijke
website ruimtelijkeplannen.nl
Het identificatienummer is
NL.IMRO.0014.UP003vHeemskerckvg01.
Op dit uitwerkingsplan is de Crisis- en
herstelwet van toepassing.
Van 3 mei tot en met 13 juni 2019 kan
een belanghebbende beroep instellen
tegen het besluit tot vaststelling van
het uitwerkingsplan en het besluit om
geen exploitatieplan vast te stellen.
Een beroep wordt ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State. Beroep tegen de
vaststel-ling van het uitwerkingsplan
kan uitsluitend worden ingesteld door
een belanghebbende:
- die tijdig bij de gemeenteraad ziens-

wijzen over het ontwerpuitwerkingsplan naar voren heeft gebracht;
- aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
- die bezwaar heeft tegen de
wijzigingen, die bij de vaststelling
ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan zijn aangebracht.
In het beroepschrift dienen de beroepsgronden te worden opgenomen.
Het beroep wordt niet-ontvankelijk
verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.
De beroeps-gronden kunnen na afloop
van de beroepstermijn niet meer
worden aangevuld.
Wie tijdig beroep heeft ingesteld
kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek
gedurende de beroepstermijn wordt
ingediend, schort dit de werking van
het uitwerkingsplan op totdat op het
verzoek is beslist. Het beroepschrift
dient te worden gezonden aan de
Afdeling bestuurs-rechtspraak van
de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek
om voorlopi-ge voorziening aan de
voorzitter van deze Afdeling, onder
hetzelfde adres.
Groningen, 1 mei 2019

Geluidhinder
Geluidontheffing uitwerkingsplan
Westerwal Van Heemskerckstraat
Burgemeester en wethouders willen
de bouw mogelijk maken van nieuwe
woningen in het uitwerkingsplan
Westerwal Van Heemskerckstraat (zie
de rubriek bestemmingsplannen in
deze Nieuwsberichten). Dit is niet
zonder meer mogelijk, omdat de
geluidbelasting op meerdere gevels
van de woningen hoger is dan de
voorkeursgrenswaarden van 48 dB
voor wegverkeers-lawaai en 55 dB
voor spoorweglawaai uit de Wet
geluidhinder. Tevens ligt de locatie in
de geluidszone van het industrieterrein Groningen-West-Hoogkerk.
Om de nieuwbouw van de geplande
woningen toch mogelijk te maken,
willen burgemeester en wethouders
ontheffing verlenen van deze
voorkeursgrenswaarden en hogere
waarden vaststellen voor de geluidbelasting vanwege het Hoendiep, de
Laan 1940-1945, de spoorlijn
Groningen-Delfzijl en het industrieter-

rein Groningen-West-Hoogkerk.
Dit kan op grond van de Wet geluidhinder artikel 110a lid 5.
Ten aanzien van het ontwerpbesluit,
dat ter inzage heeft gelegen van
20 december 2018 tot en met
30 januari 2019, zijn geen zienswijzen
naar voren gebracht. Het besluit is
niet gewijzigd ten opzicht van het
ontwerp van het besluit.
Het besluit tot het vaststellen van de
hogere waarden ligt met ingang van
2 mei 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.
Ook kunt u het besluit inzien op de
gemeentelijke website, op het adres
gemeente.groningen.nl/actuelebestemmingsplannen

Tegen dit besluit kan vanaf 3 mei tot
en met 13 juni 2019 beroep worden
ingesteld door belanghebbenden die
tijdig zienswijzen over dit onderwerp
naar voren hebben gebracht, en door
hen die redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat zij geen zienswijzen
kenbaar hebben gemaakt.
Een gemotiveerd beroepschrift kunt u
indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Een beroep leidt niet automatisch tot
uitstel. Wie een beroep instelt kan
voor uitstel een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij
de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, onder hetzelfde adres.
Groningen, 1 mei 2019

Dinsdag 7 mei 2019, oude raadzaal
20.00 uur Raadscommissie Onderwijs & Welzijn
Conform
•W
 ijziging van en deelname OV-bureau aan GR Publiek Vervoer + Zienswijzen
t.a.v. Conceptbegroting 2020 GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe +
Zienswijzen t.a.v. Conceptjaarrekening 2018 GR Publiek Vervoer Groningen
Drenthe
• Instellen rookvrije zones bij drie pilotlocaties -wensen en bedenkingenInhoudelijk
•H
 aalbaarheidsonderzoek Huishoudelijke Hulp
•U
 itvoeringsplan Beter Benutten 2019 + Klanttevredenheidsonderzoek
sporthallen 2018
•O
 ntwikkelingen Lokaal Sportakkoord
•B
 espreekpunten VVD n.a.v. brandbrief Zorgboerderij De Mikkelhorst
Woensdag 8 mei 2019, oude raadzaal
13.00 uur Raadscommissie Berheer & Verkeer (extra)
Inhoudelijk
•M
 eerjarenprogramma Leefkwaliteit 2019-2022
• BORG-rapportage 2018
• Beheermaatregelen als gevolg van essentaksterfte
16.30 uur Raadscommissie Beheer & Verkeer
Conform
• Vaststellen Definitief Ontwerp fietsroute Spoorlijn Groningen – Sauwerd
• Kredietaanvraag vervanging parkeerautomaten Haren
Inhoudelijk
• OV-bureau Kaders begroting 2020 en jaarstukken 2018
• Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2019-2022
• Stand van zaken binnenstadsprogramma Ruimte voor jou 2019
20.00 uur Raadscommissie Ruimte & Wonen
Conform
• Bestemmingsplan Zernike Campus Groningen
Inhoudelijk
• Plan van aanpak Noorderhaven
•E
 indverslag inspraaknotitie Reikwijdte en Detailniveau Suikerfabriekterrein
en Structuurschets De Suikerfabriek
• Meerjarenprogramma Wonen 2019-2022
• Herziene grondexploitatie Meerstad
Woensdag 8 mei 2019, oude raadzaal
20.00 uur Raadscommissie Werk & Inkomen
Inhoudelijk
• Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie 2019-2022
• Plan Extra inzet scholing participatie 2019
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 gemeente.groningen.nl/
gemeenteraad
Agenda’s en stukken voor vergaderingen
zijn ook digitaal te raadplegen bij de
gemeente Groningen, Kreupelstraat 1,
9712 HW Groningen, tel. 14 050.

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

