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Kent u iemand die een lintje verdient?
De lintjesregen van 2019 ligt nog
maar net achter ons. Toch gaan we
nu al weer aan de slag voor volgend
jaar en daar hebben wij u bij nodig.
Kent u iemand die volgens u een
lintje verdient? Kom dan deze zomer
in actie.
Het gaat bij de lintjes om een lange
procedure, dus begin op tijd.
Hieronder leest u wanneer iemand in
aanmerking komt voor een onderscheiding en welke procedure daarbij
hoort.

Wie komt in aanmerking voor een
onderscheiding?
De burgemeester van Groningen mag
alleen aanvragen voor inwoners van
de gemeente Groningen in behandeling nemen. De verdiensten van de
persoon die u voordraagt moeten
uitzonderlijk zijn en groter dan we
normaal gesproken van iemand
verwachten. Ook is het belangrijk dat

iemand dit langere tijd heeft gedaan,
tenminste 15 jaar. Verder moeten de
verdiensten een bijzondere betekenis
voor de samenleving hebben.
Denk aan maatschappelijk belangrijk
werk zoals vrijwilligerswerk.
De voordracht
Wilt u iemand voordragen? Neem
dan contact op met representatie en
protocol van de gemeente Groningen,
telefoon 14050. In dit telefoontje kunt
u uw ideeën toelichten en een
aanvraagformulier aanvragen.
Voor informatie kunt u ook mailen
met lintjes@groningen.nl of via de
website www.lintjes.nl.
De volgende punten zijn bij het
aanvragen belangrijk:
• de persoon die u wilt voordragen,
woont in de gemeente Groningen.
• Welke werkzaamheden heeft de voor
te dragen persoon precies gedaan?
• Tijdens welke periodes heeft deze

persoon de werkzaamheden
gedaan?
•O
 ndersteunen meerdere mensen,
besturen of instanties de voordracht? Stuur hun ondersteunende
brieven dan mee.
•D
 e aanvraag en ondersteunende
brieven moeten een motivatie
bevatten waarin duidelijk staat
waarom de voor te dragen persoon
zo bijzonder is.
Indienen aanvraag
Vul het aanvraagformulier bij het
indienen van de aanvraag zo volledig
mogelijk in en stuur het terug.
De aanvraagformulieren moeten
uiterlijk 1 augustus 2019 bij de
burgemeester zijn, via
lintjes@groningen.nl. De meeste
onderscheidingen reikt de burgemeester uit bij de algemene gelegenheid, de zogenoemde ‘Lintjesregen’.

Inloopavond over herhuisvesting Brinkschool
en uitbreiding Peter Petersenschool
Op dinsdag 28 mei van 19.00 tot
20.30 uur is er een inloopavond in het
voormalige gemeentehuis in Haren
over de locatiekeuze van de
Brinkschool en de uitbreiding van
de Peter Petersonschool.
Haren over de locatiekeuze van de
Brinkschool en de uitbreiding van de
Peter Petersonschool.
De afgelopen periode is er nieuw
onderzoek gedaan. Er is nogmaals
kritisch gekeken of er binnen het
woongebied van de leerlingen van

obs Brinkschool ook andere locaties
mogelijk zijn voor de school. Ook zijn
de onderzochte locaties getoetst aan
gemeentebeleid.
Oplossingen
Wij willen de voorlopige resultaten
hiervan graag met u bespreken.
Tijdens de inloopavond kunt u
reageren op de voorgestelde
oplossingen en kunt u vertellen wat u
er van vindt. Op basis van de reacties
bepalen we welk voorstel voor de
herhuisvesting van de Brinkschool en

Naar het voortgezet onderwijs… leuk?
Echt niet! Kinderen die sociaal minder
vaardig zijn, zichzelf niet goed kunnen
verweren of moeilijk aansluiting
vinden bij andere kinderen lopen de
kans om gepest te worden.
Voor deze kinderen is er de 2-daagse
zomercursus ‘Plezier op school’.
Tijdens de cursus leren de kinderen
contacten leggen, opkomen voor
zichzelf en omgaan met pesten.

Wanneer?
Op 21 en 22 augustus in de stad
Groningen, de laatste week van de
zomervakantie.
Voor kinderen met een beperking of
Autisme is er een speciale cursus in
4 dagdelen. De cursus wordt
georganiseerd door het Consultatieteam Pesten (GGD, CEDIN ,MEE) en
Lentis. Deelname is gratis.

Welkom
Voor deze avond hebben wij uitnodigingen verstuurd aan onder andere de
omwonenden van de Rummerinkhof.
Heeft u geen uitnodiging ontvangen
maar wilt u toch graag komen, dan
bent u van harte welkom op deze
inloopavond.

Woensdag 5 juni 2019, oude raadzaal
13.00 uur Raadscommissie Financiën & Veiligheid
Conform
• Zienswijze Begroting 2019 Veiligheidsregio Groningen
Inhoudelijk
• Logiesbelasting
• Revitalisering Stadhuis; definitief ontwerp
16.30 uur Raadscommissie Ruimte & Wonen
Conform
• Bestemmingsplan Theda Mansholt
• Reitdiepzone kredietaanvraag MER en coördinatiebesluit
• Vaststelling uitwerkingsplannen Groenewei en De Zeilen fase 1
Inhoudelijk
• Vastgoednota
• Uitgangspuntennotitie actualisatie woonvisie
• Tiny Houses Westpark
20.00 uur Raadscommissie Beheer & Verkeer
Conform
• Ontwerpbegroting ARCG 2020
•O
 mgevingsdienst Groningen Ontwerpbegroting 2020 en Jaarrekening 2018
• Gresco Jaarplan 2019-2020
Inhoudelijk
• Actualiseren parkeerregelgeving en -beleid
• Tijdelijke (energiezuinige) straatverlichting
• Onderzoeken verkeerscirculatieplan en duurzame alternatieven
• Herinrichting omgeving Sint Jansbrug
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.

Straks naar de brugklas?

Ga naar de gratis zomercursus
‘Plezier op school’!

uitbreiding van de Peter Petersenschool aan de gemeenteraad
voorleggen.

Gemeenteraad Groningen

Wilt u meer informatie of wilt u uw
kind aanmelden? Stuur dan een
e-mail naar:
irma.janssens@ggd.groningen.nl
of bel telefoonnummer 06 30 00 07 38
of 06 25 63 58 20

Voor volledige agenda’s kunt u kijken
op de raadskalender via
groningen.notudoc.nl
U kunt vergaderingen live volgen via
gemeente.groningen.nl/gemeenteraad

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.

