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Hoorzitting gemeenteraad over
wietexperiment

Nieuws uit oude wijken

Korremarkt: een jaar lang
ontmoetingsplek in de wijk
Op 23 mei bestaat de Korremarkt een
jaar. Het marktje bij de Sionskerk aan
de Korreweg begon op verzoek van
bewoners en is inmiddels een
ontmoetingsplek voor de hele wijk.
Zo’n plek en het opfleuren van de
buurt waren voor wijkbewoner Rik
Hagt de redenen om een markt te
beginnen. Zijn voorstel kwam bij de
gemeente terecht en die zag het wel
zitten. Op het pleintje bij de Sionskerk staan elke woensdagmiddag
een groente- en fruitkraam, een
visboer, een churroskraampje,
zuivelverkoper en de meest
opvallende: de buurtkraam.

Buurtkraam
Achter de buurtkraam zitten
wisselende inwoners van de
Korrewegwijk die hun producten
verkopen. Vandaag delen Fabiola
Franzky en Dirk Wijbenga de kraam.
Een bijzondere combinatie: Dirk
verkoopt LP’s en Fabiola honing.
Dirk verzamelt vinyl en wil zijn
collectie wat uitdunnen. Fabiola heeft
zeven bijenvolken, die in de stad hun
nectar verzamelen. “Hier achter in de
Bankastraat woon ik en vanuit daar
ben ik begonnen. Daarom heet het
Bankahoning.”

De gemeente Groningen overweegt
mee te doen aan het zogeheten
‘wietexperiment’. Coffeeshops
mogen dan alleen nog legaal
geproduceerde hennep verkopen van
telers die door de overheid zijn
aangewezen.
Praatje
Ook als je niks wil kopen kun je op
de markt terecht. Omdat het niet zo
groot en druk is, hebben de kraamhouders meer tijd voor een praatje.
“Voor de groentekraamhouder is dat
zelfs een belangrijke reden om juist
op de Korremarkt te staan,” vertelt
Rik. “Dat gaat hier makkelijk, het is
anders dan in een supermarkt.”
Goed idee voor uw wijk?
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

Burgemeester Den Oudsten moet
begin juni bij de regering aangeven
of Groningen ook echt mee zou
willen doen. De burgemeester doet
dat alleen als de meerderheid van de
gemeenteraad erachter staat. De raad
bespreekt binnenkort in de raadscommissie Financiën en Veiligheid
het wietexperiment. De gemeenteraad wil graag van tevoren van
belanghebbenden, zoals coffeeshophouders, horen hoe zij over het
experiment denken.

Coffeeshophouders
Daarom houdt de raad op dinsdag
28 mei op het stadhuis op de Grote
Markt in Groningen vanaf 19.00 uur
een zogeheten hoorzitting. Coffeeshophouders en anderen die dan het
woord willen voeren, kunnen zich tot
27 mei bij Wolbert Meijer van de
Griffie aanmelden (050 367 7726/
wolbert.meijer@groningen.nl).
De hoorzitting is live te volgen op
groningen.raadsinformatie.nl.
Deze hoorzitting vervangt de
gelegenheid om bij de raadscommissievergadering over dit onderwerp in
te spreken. Meer informatie over het
wietexperiment: rijksoverheid.nl
(wietexperiment).

Gemeenteraad Groningen
woensdag 29 mei 2019, aanvang 16.30 uur, nieuwe raadzaal

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.

Zaterdag 1 juni: Wolmarkt en Schaapscheerdag in het
Noorderplantsoen
De ruim driehonderd stadsschapen die de taluds en bermen kort houden,
worden op zaterdag 1 juni geschoren van 9.30 tot 16.00 uur tijdens de
Schaapscheerdag in het Noorderplantsoen. Dit gebeurt op het hondenveld
bij de Oranjesingel.
De stadsschapen worden geschoren
met een scheermachine. Ook is te zien
hoe dat vroeger ging toen schapen
met de schaar werden geknipt.
Er is een kleine markt met wol- en

textielproducten en is er schapenkaas
te koop. Ook zijn er workshops vilten
en spinnen en is er informatie te
vinden over spinnen en kaarden.
Bezoekers kunnen vachten voor een

gift meenemen. De opbrengst gaat
weer naar een goed doel: ‘De Nacht
van de Vluchteling’.

6. Conform stukken
a. 	Wijziging 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
b. Kredietaanvraag vervanging parkeerautomaten Haren
c. Opheffen geheimhouding
d. Meerjarenprogramma Leefkwaliteit 2019-2022
e. Herziene grondexploitatie Meerstad
f. Aanvraag aanvullend krediet Borgmanschool
g. Kredietaanvraag bouw kinderopvang in Vensterschool Oosterparkwijk
h. Bob niet-ontvankelijk verklaren bezwaar
7. 1-minuut interventies
a. Bespreekpunten VVD n.a.v. brandbrief Zorgboerderij De Mikkelhorst
b. BORG-rapportage 2018
c. Beheermaatregelen als gevolg van essentaksterfte
d. Vaststellen Definitief Ontwerp fietsroute Spoorlijn Groningen – Sauwerd
e. Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2019-2022
f. Stand van zaken binnenstadsprogramma Ruimte voor jou 2019
g. Meerjarenprogramma Wonen 2019-2022
h. Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie 2019-2022
i. Plan Extra inzet scholing participatie 2019
8. Discussiestukken
a. Plan van aanpak Noorderhaven
b. 	Rapporten Ombudsman Groningen over jongerenhuisvesting / onttrekkingsvergunningen + Klachten behandeld door de Ombudsman over
regelgeving kamerverhuur.
c. Haalbaarheidsonderzoek Huishoudelijke Hulp
d. Financiële jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z)
Voorafgaand aan agendapunten 6f, g, h en 8d bestaat de mogelijkheid om
maximaal 3 minuten in te spreken.
Insprekers kunnen zich aanmelden bij de Griffie tot 24 uur voor de
vergadering.
Secretaris raad dhr. P. Kommerij,
peter.kommerij@groningen.nl

Verhuurdersvergunning voor kamers studenten
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.
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 voor
studenten hebben een bemiddelings-

vergunning nodig. Via dit stelsel kan
de kleine groep verhuurders die
‘slecht verhuurgedrag’ vertonen, in
tegenstelling tot de grote groep goede
verhuurders, worden aangepakt.
Aanvragen
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

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.

