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Veel Noordlaarders betrokken bij maken dorpsontwikkelingsplan
Wat is waardevol aan Noordlaren en haar omgeving en dus het behouden waard en wat zou er veranderd moeten worden? Daarover hebben 171 van de
ongeveer 550 Noordlaarders zich uitgesproken in een dorpsontwikkelingsplan. Op verzoek van Dorpsbelangen Noordlaren hebben vijf inwoners in de zomer
van 2018 een enquête gehouden onder alle dorpsbewoners.
Vorige maand presenteerden ze in
dorpshuis De Hoeksteen het resultaat
daarvan aan een zaal vol Noordlaarders
en dorpswethouder Philip Broeksma.
Dorpsbewoners Wim Woudman, Lia
Moes en Luuk Hoenderken schreven
mee aan het plan.
Er gaat veel goed in Noordlaren, blijkt
uit het dorpsvernieuwingsplan.
De Noordlaarders wonen in een
karakteristiek dorp te midden van een
prachtige omgeving en zijn daar blij
mee. Luuk: ‘Het verenigingsleven is hier
heel sterk. We hebben wat voor elkaar
over.’ Groot verbeterpunt zijn de wegen
en paden in en rond het dorp.
‘De dorpsentrees, waar de bebouwde
kom begint, zijn onduidelijk vorm-

gegeven waardoor mensen met hoge
snelheid door het dorp rijden’, vindt Lia.
‘We hadden bij de presentatie van het
plan een zaal vol mensen, er moesten
stoelen bijgesleept worden’, vertelt
Wim. ‘Er waren veel dorpsbewoners.
Zij hoorden toen ook voor het eerst de
uitslag van de enquête.’
‘Nog voor de zomervakantie komt er
een moment waarop de inwoners hun
mening kunnen geven over het plan’,
zegt Lia. ‘Zij moeten aangeven wat de
prioriteiten zijn. Wat moeten we bij de
gemeente onder de aandacht brengen
en wat gaan we als dorp zelf doen?
Want er staan ook dingen in die we als
Noordlaarders met elkaar kunnen doen.’
v.l.n.r. Wim Woudman, Lia Moes en Luuk Hoenderken

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.

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.

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

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 bemiddelingskosten 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

Vanaf december 2019 verandert de busdienstregeling op enkele punten

Inspraak busdienstregeling 2020
In de busdienstregeling 2020 wordt
voorgesteld om per 15 december
2019 enkele buslijnen in de gemeente
Groningen een andere route te laten
rijden en op enkele routes het aantal
bussen per uur te veranderen.
Een volledig overzicht van alle
voorgenomen wijzigingen vindt u op
de website van het OV-bureau
Groningen Drenthe: ovbureau.nl
Eind juni beslist het dagelijks bestuur
OV-bureau definitief over de voorgenomen wijzigingen. U kunt hierop
reageren. Het dagelijks bestuur van
het OV-bureau neemt deze reacties
dan mee in de definitieve besluitvorming over de dienstregeling. In de
gemeente Groningen zijn belangrijke
voorgestelde veranderingen:
Q-link:
• Q-link 2 naar Zuidhorn in plaats van
Q-link 1 ten behoeve van ruimere

overstaptijd en betere aansluiting op
de trein in Zuidhorn;
• Q-link 3 Leek-Groningen: vaker in de
ochtendspits (in drukste half uur
8 keer in plaats van 6 keer per uur)
en sneller door Hoogwaardig
Openbaar Vervoer maatregelen in
Leek;
• Q-link 4 Roden-Groningen: vaker in
de ochtendspits (in drukste half uur
8 keer in plaats van 6 keer per uur)
en tot 10 uur 6 bussen per uur in
plaats van 4 per uur;
• Q-link 5 Annen-Groningen: vaker op
zondag (2 keer per uur in plaats van
1 keer per uur) en vakanties (vaker 4
keer per uur);
• Q-link 6 Delfzijl-Groningen: tot 10
uur iedere 15 minuten in plaats van
2 keer per uur.
Stadslijnen:
• Lijn 8 via de Helperzoomtunnel als
deze gereed is;
• Lijn 9: routedeel P+R Reitdiep

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.

– Zernike vervalt om overlap met
Q-link 1 en 2 op te heffen;
•L
 ijn 17: P+R Hoogkerk - Zernike gaat
vaker rijden;
•V
 erbeteren aansluitingen Intercity op
stadslijnen in avonduren.
Basislijnen:
•L
 ijn 50 Assen – Groningen gaat op
zondagmorgen twee uur eerder
rijden;
•L
 ijn 65 Zoutkamp – Groningen gaat
op zondagmorgen en – avond vaker
rijden.
Informatie
U kunt van 8 mei tot en met 29 mei
2019 reageren. Dat doet u door een
e-mail te sturen naar ov@groningen.nl
of een brief te sturen o.v.v. ‘dienstregeling 2020’ naar Gemeente
Groningen t.a.v. secretariaat Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, postbus 7081,
9701 JB 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

Nieuwe ondergrondse afvalcontainer bij
Borgwal, Bedumerstraat en Bedumerweg
De gemeente kan nieuwe plekken
aanwijzen voor het ondergronds
inzamelen van huisvuil. Namens het
college van burgemeester en
wethouders heeft de directeur van
Stadsbeheer een concept locatiekeuzebesluit genomen voor een ondergrondse container bij de Borgwal
2 – 86, Bedumerstraat 193 – 203 en
Bedumerweg 103b – 103e (op grond
van artikel 9 lid 2 jo en artikel 10 lid 6
en 7 van de Afvalstoffenverordening
gemeente Groningen 2005).

Belanghebbenden kunnen tot 22 mei
2019 hun mening over dit concept
locatiekeuze besluit doorgeven aan
Jeroen Visser, Postbus 7081, 9701 JB
Groningen, onder vermelding van
zienswijze concept locatiekeuzebesluit: Borgwal 2 – 86, Bedumerstraat
193 – 203 en Bedumerweg 103b –
103e te Groningen.

De afstand tussen perceelgrens en
de afvalcontainer bedraagt maximaal
90 meter.

Groningen, 8 mei 2019

Het concept locatiekeuzebesluit ligt
ter inzage bij het Gemeentelijk
Informatie Centrum, Kreupelstraat 1.

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

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.

NIEUWS
woensdag 8 mei 2019

Gemeenteraad Groningen
Woensdag 15 mei 2019, oude raadzaal

Begrotingscommissies
10.00 uur raadscommissie Onderwijs &
Welzijn
Inhoudelijk deel
Gemeentebegroting 2019
• Programma 3: Onderwijs
• Programma 4: Welzijn, gezondheid en zorg
• Programma 5: Sport en Bewegen
• Programma 6: Cultuur (excl. Evenementen)
13.00 uur raadscommissie Werk & Inkomen
Inhoudelijk deel
Gemeentebegroting 2019
• Programma 1: Werk en Inkomen
•P
 rogramma 2: Economie en werkgelegenheid

17.00 uur raadscommissie Ruimte & Wonen
Inhoudelijk deel
Gemeentebegroting 2019
• Programma 8: Wonen
• Paragraaf 7: Grondbeleid
20.00 uur raadscommissie Financiën &
Veiligheid
Inhoudelijk deel
Gemeentebegroting 2019
• Programma 10: Veiligheid i.c.m. Veiligheidsmonitor 2018-3
• Programma 11-14/ paragrafen 1, 3-6, 8-10 +
financieel beeld

15.00 uur raadscommissie Beheer & Verkeer
Inhoudelijk deel
Gemeentebegroting 2019
• Programma 6 Cultuur (onderdeel
evenementen)
• Programma 7: Verkeer
• Programma 9: Kwaliteit van de leefomgeving
• Paragraaf 2: Duurzaamheid

Bij de inhoudelijke agendapunten kunnen burgers gebruik maken van het inspreekrecht.
Men krijgt daarvoor maximaal drie minuten.
De totale inspreektijd per vergadering is maximaal een kwartier. Insprekers dienen zich bij de
raadscommissies minimaal 24 uur voor de vergadering en bij de raadsvergadering 48 uur voor
de vergadering aan te melden via griffie@groningen.nl of via telefoonnummer 050 367 7702.
De agenda’s zijn onder voorbehoud. De definitieve agenda’s worden 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

