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Gratis plant bij inlevering tuintegel

Nieuws uit West

Bewoners Paddepoel zetten zich in voor toekomstbestendige wijk
Ze hebben een Virtual Realitybril op
en kijken hun ogen uit. Bewoners
van Paddepoel ‘wandelen’ langs een
autoluwe Zonnelaan met veel groen.
Met hun feedback op deze virtuele
omgeving werken ze mee aan een
onderzoek van gemeente, RUG,
UMCG, GGD, TU Delft en wijkraad
Paddepoel naar een gezonde,
toekomstbestendige wijk.

inzet voor een groene stad.
Welke plantjes kun je krijgen als je een
tegel inlevert? Operatie Steenbreek
heeft een ruim assortiment beschikbaar: bes, vlinderstruik, vuurdoorn en
andere vaste tuinplanten. Deze planten
zijn goed voor mensen, vogels, bijen en
vlinders. Kom wel op tijd:
want op = op.

Derk den Boer, voorzitter van
Wijkraad Paddepoel, vertelt hoe
slecht bereikbaar het winkelcentrum
is. “Mensen die slecht ter been zijn
moeten veel hoogteverschillen
trotseren zoals trottoirs, drukke
wegen en middenbermen. En de
Eikenlaan heeft geen zebra, terwijl er
een bejaardenflat staat.”

Bewoners van zorgcentrum Bernlef beoordelen mogelijke toekomstplannen voor hun wijk
(Foto: Henk Tammens)

Gezondheid
De RUG, UMCG, Technische Universiteit (TU) Delft, GGD, gemeente en
bewoners bundelen de krachten om
de situatie te verbeteren. Ze onderzoeken hoe de inrichting van de openbare
ruimte de gezondheid en het welzijn
van mensen in Paddepoel kan
bevorderen. In deze eerste fase
onderzoeken ze de bereikbaarheid van
winkels. Later richten ze zich op de
hele wijk.

3D visualisaties
Via medewerking van TU Delft halen
ze hierbij de nieuwste snufjes in huis.
“Een 3D-bril is een prachtige manier
om bewoners te laten ervaren wat er
allemaal mogelijk is”, meent Derk.
De TU Delft maakte de visualisaties
op grond van ontwerpen van de
gemeente, die deze op haar beurt
weer baseerde op ervaringen van
bewoners. Derk is blij dat bewoners
bij het onderzoek betrokken worden.

De laatste vier jaar zijn de contacten
en de samenwerking met de
gemeente geïntensiveerd, merkt hij.
En het is geen virtuele, maar échte
realiteit: “Zoetjesaan stomen we op
richting co-creatie. We gaan voor een
wijk die toekomstbestendig is.”
Meer informatie? Lees het nieuwsbericht op gemeente.groningen.nl
Goed idee voor je wijk? Kijk op
gemeente.groningen.nl/wijken

Verkiezing van de leden van het Europees Parlement
Information about the European elections (23 May 2019) can be found on gemeente.groningen.nl/elections

Stemmen op 23 mei: neem uw
stempas én identiteitsbewijs mee!

Donderdag 23 mei kiezen we de leden
van het Europees Parlement. Om te
kunnen stemmen heeft u uw stempas
en een identiteitsbewijs nodig. Dat kan
een paspoort, identiteitskaart of
rijbewijs zijn. Uw identiteitsbewijs mag
verlopen zijn tot uiterlijk 24 mei 2014.

Machtigen van een andere kiezer
Kunt u op 23 mei zelf niet stemmen?
Machtig dan een andere kiezer uit de
gemeente Groningen om voor u te
stemmen. Om iemand te machtigen
vult u het volmachtbewijs op de
achterzijde van uw stempas in.
De kiezer die voor u gaat stemmen
moet ook een kopie van uw identiteitsbewijs tonen.

Overal stemmen in de gemeente
Groningen
Op de stempas staat het adres van
het stembureau bij u in de buurt.
Maar u mag overal binnen de
gemeente Groningen stemmen.
De stembureaus zijn geopend van
07.30 – 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. Een overzicht
van alle stemlokalen vindt u op de
achterkant van de kandidatenlijsten
die huis-aan-huis zijn bezorgd en op
gemeente.groningen.nl/verkiezingen

Tellen van de stemmen
Na sluiting van de stemming om
21.00 uur worden in alle stemlokalen
de stemmen geteld die op iedere
partij zijn uitgebracht. Het tellen van
de stemmen die op de afzonderlijke
kandidaten zijn uitgebracht gebeurt
centraal op maandag 27 mei vanaf
9.00 uur in MartiniPlaza, Leonard
Springerlaan 2, 9727 KB Groningen.
Het tellen is openbaar en iedereen
mag hierbij aanwezig zijn.
De definitieve uitslag van de gemeente
Groningen wordt maandag na het
centraal tellen online bekend gemaakt
via de gemeentelijke website.
Meer informatie vindt u op
gemeente.groningen.nl/verkiezingen
of bel 14 050.

Gaat u binnenkort op vakantie naar het buitenland?
En lukt het niet om voor vertrek nog
een afspraak te maken voor de juiste
reisvaccinaties?

Een afspraak maken is niet nodig. Kijk
op ggd.groningen.nl/gezond-op-reis
voor meer informatie.

Kom dan naar het inloopspreekuur
van GGD Groningen! Ook als u
last-minute op vakantie gaat, is het
verstandig om u te laten adviseren
over de vaccinaties.

Tip: Komt u met kinderen of heeft u
gezondheidsproblemen? Maak dan
wel een afspraak van tevoren.

Met ingang van 28 mei t/m 9 juli 2019
is er iedere dinsdagmiddag van 13.30
tot 15.00 uur inloopspreekuur bij de
GGD aan het Hanzeplein 120 in
Groningen.

Lever een tuintegel in en krijg er een
plant voor terug! Dit kan zaterdag
18 mei in ‘t Vinkhuys in Vinkhuizen
tijdens de lentemarkt van Groei&Bloei
Groningen. De actie ‘tegel eruit, plant
erin’ wordt georganiseerd door
Operatie Steenbreek, die zich actief

U hoeft dan minder lang te wachten
en er is meer tijd voor u.
Telefoonnummer afsprakenlijn:
050-3674377 of online via
ggd.groningen.nl/gezond-op-reis

Natte voeten
Waarom de actie ‘Tegel eruit, Plant
erin?’ Versteende tuinen geven
problemen tijdens hoosbuien.
Ook zorgen ze voor de opwarming
van de stad. Groene tuinen houden
regenwater langer vast en in tuinen
met planten blijft het langer koel.
Hoe meer groen in de stad, hoe beter.
Lever je tegel in op de lentemarkt,
zaterdag 18 mei van 11.00 uur tot
14.30 uur, bij ’t Vinkhuys,
Diamantlaan 94 in Groningen.

Verkiezingstaxi voor Europees Parlementsverkiezing op donderdag 23 mei
Slecht ter been en wel zelf stemmen?
Maak gebruik van de gratis
verkiezingstaxi!
Op donderdag 23 mei 2019 is de
verkiezing van het Europees Parlement.
De gemeente Groningen laat op deze
dag een gratis verkiezingstaxi rijden
voor inwoners die vanwege een
beperking of leeftijd moeilijk zelf naar
het stembureau kunnen komen. Ook als
u geen beroep doet op een vervoersvoorziening in het kader van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning kunt u
gebruik maken van de verkiezingstaxi.

De verkiezingstaxi haalt u op van huis
en brengt u naar een goed toegankelijk
stemlokaal in de buurt. Nadat u hebt
gestemd brengt de chauffeur u weer
naar huis. De tijden die u afspreekt
zijn richttijden.
Dat betekent dat de taxi iets eerder of
later kan voorrijden. Het is mogelijk
dat de taxi meerdere personen moet
ophalen van verschillende adressen.

Maak op tijd een afspraak met de
verkiezingstaxi. Dit kan vanaf nu tot
woensdag 22 mei 12.00 uur.
Voor een afspraak kunt u:
-bellen: 050 – 366 6655
-mailen: callcenternoord@connexxion.nl

Gemeenteraad Groningen
Extra raadsvergadering Begroting + Voorjaarsbrief
Woensdag 22 mei 2019, Nieuwe raadzaal
15.00 uur
• Tijdelijke benoeming raadslid 100% Groningen i.v.m. vervanging
•B
 enoeming kwartiermaker Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Slochteren
Inhoudelijk deel
Gemeentebegroting 2019 en voorjaarsbrief
Er bestaat geen mogelijkheid om in te
spreken. Alle agendapunten zijn reeds
in de betreffende raadscommissies
besproken.
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.
Voor gemeentelijke bezoekadressen
en openingstijden kijk op
gemeente.groningen.nl/
bezoekadressen-en-openingstijden

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.

