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Laadpaal bij u in de buurt voor uw elektrische auto
De gemeente Groningen wil het vervoer groener en slimmer maken. Elektrische auto’s dragen daaraan bij.
Om elektrisch vervoer in de gemeente te stimuleren, komt er de komende tijd voor bewoners, forenzen en bezoekers
een dekkend netwerk van openbare laadpalen. Woont u in de gemeente Groningen, heeft u een elektrische auto en
geen eigen oprit? Dan kunt u een laadpaal in de openbare ruimte aanvragen.
Dankzij een aanbesteding van de
provincie Groningen en Drenthe,
samen met 21 gemeenten, is de
levertijd van een laadpaal verkort en
de laadprijs verlaagd. Vraagt u de
laadpaal na 1 juli aan, dan staat deze
er na maximaal 15 weken, in plaats
van bijna een half jaar. Bovendien
laadt u uw auto op met duurzaam
opgewekte energie, uit Nederland.
Het aanvragen en laten plaatsen van
een laadpaal is voor u als inwoner
gratis. De prijs die u als elektrisch
rijder betaalt, is 29 cent/kWh.
Daar komen de kosten voor het
gebruik van uw laadpas nog bij.

Bij welke leverancier u een laadpas
aanvraagt, bepaalt u zelf.

2019 e-rijders een eigen (lokale)
energieleverancier kunnen kiezen.

1.000 laadpalen in Groningen en
Drenthe
Voldoende openbare laadpalen
stimuleren elektrisch rijden. Door het
plaatsen van 1.000 openbare
laadpalen in Groningen en Drenthe
met 100% Nederlandse, groene
stroom dragen we bij aan een snelle
omslag naar elektrisch rijden en
duurzame energie. We willen hiermee
minder uitstoot van CO2 en fijnstof en
minder geluidsoverlast van autoverkeer realiseren. Innovatief is dat eind

Voorwaarden
U kunt een aanvraag indienen via
openbaarladen.nl. De gemeente
bepaalt waar de laadpaal wordt
geplaatst. De laadpaal is voor
algemeen gebruik, ook buurtbewoners
en bezoekers kunnen er gebruik van
maken.
Meer informatie:
www.openbaarladen.nl
en www.gemeente.groningen.nl /
openbare-laadpaal-aanvragen

Emmabrug gestremd voor verkeer
op 15 en 16 juni

Nieuws uit West

Bewoners Europapark werken zelf aan
prettige wijk
Studenten Nikki Jepkema en Lieke
Dalstra voerden met bijna alle
bewoners van het Europapark leuke
gesprekken over hun wijk. Waarom?
Omdat ze wilden horen welke
wensen bewoners hebben. En om ze
uit te nodigen hun wensen zelf waar
te maken.

Buurtavonden
Het oog viel op het Europapark
omdat dit een jonge wijk is die nog
volop in ontwikkeling is. De studen-

Woensdag 19 juni 2019, oude raadzaal
16.30 uur Extra gecombineerde Raadscommissie
Inhoudelijk
• Initiatiefvoorstel ‘Geen Gebrom Schone Lucht’ Walstroom voor
aangemeerde schepen
• Vaststelling Huisvestingsverordening
• Huishoudelijke hulp
• Warmtenet Noordwest

ten ontdekten dat bewoners er
tevreden wonen. Maar hoorden ook
hun wensen: meer groen, bijvoorbeeld, om de fijnstof van de ring te
compenseren. “We hebben alle
wensen gecategoriseerd per thema.
Daarna nodigden we alle bewoners
uit voor buurtavonden.
De opkomst was groot. Bewoners
hebben zelf prioriteit gegeven aan de
thema’s waar zij als eerste mee aan
de slag willen gaan. Diverse
werkgroepen zijn nu bezig met groen
en klimaat, bewegen en recreatie,
parkeren en verkeersveiligheid.”
De gemeente Groningen en WIJ

Groningen ondersteunen de
initiatieven van bewoners die uit
de werkgroepen voortkomen.
Betekenen
Nikki: “Ik merk echt dat mensen wat
willen betekenen voor hun wijk.
En dat is wat we willen bereiken:
bewoners een gevoel van eigenaarshap geven. Dat ze zelf invloed
kunnen uitoefenen op hun leefomgeving.
En waar het verder naar toe gaat, dat
weten we nog niet. Dat is best
spannend! Die onzekerheid, dat is
iets wat we moeten omarmen.”

Zondag 16 juni:

Publieksdag Cargobikefestival, jij komt toch ook?
Ook bij ons zie je ze steeds meer:
elektrische vrachtfietsen, fietskoeriers
en gezellige bakfietsen voor het hele
gezin. Zij bezorgen pakketten,
maaltijden, post én mensen van
A naar B. Goederenvervoer per
(elektrische bak/vracht-)fiets zit in de
lift en is vaak een aantrekkelijk
alternatief voor grote en vaak vieze
(vracht-)auto’s in de stad. Groningen is
van 14 juni tot 19 juni even het
centrum van duurzame mobiliteit in
Europa. In die periode verwelkomt de
stad twee belangrijke internationale
conferenties: het International Cargo
Bike Festival en de 6e Europese
Conferentie over Duurzame Stedelijke
Mobiliteit. Thema: Delivering
Happiness! Echt, bakfietsen bezorgen
geluk…

maandag 17 juni 06.00 uur.
Voetgangers kunnen de route over de
brug wel gebruiken. Met borden is
een omleiding aangegeven.
Bij slecht weer worden de werkzaamheden uitgesteld.

Gemeenteraad Groningen

Nikki en Lieke spraken met ze in het
kader van hun studie Healthy Ageing
Professional van de Hanzehogeschool. In Groningen onderzoeken de
studenten wat bewoners nodig
hebben om zélf invulling te kunnen
geven aan een gezonde leefomgeving. Hun onderzoek maakt deel uit
van een Europees ‘Erasmus + project’
dat ook in Denemarken, Spanje,
Portugal en Litouwen plaatsvindt.
Bottom up
Nikki: “Het project wil een beweging
op gang brengen naar een actieve en
gezonde levensstijl. Wij vonden het
daarvoor belangrijk eerst te horen
wat bewoners zélf nodig hebben.
Dat betekende dat we alle huishoudens gingen bezoeken. Heel tijdrovend, maar erg leuk. We werden heel
goed ontvangen.”

Op zaterdag 15 en zondag 16 juni
wordt aan de Emmabrug gewerkt.
Het wegdek van deze brug over het
Verbindingskanaal wordt vernieuwd.
Daarom is de Emmabrug gestremd
voor fietsers en automobilisten vanaf
zaterdag 15 juni 18.00 uur tot

Gezellige Publieksdag met
Bakfietsparade!
Ook een glimp opvangen van de
toekomstige binnenstad van
Groningen? Op zondag 16 juni is er
voor iedereen, jong en oud en dus
ook voor jou op het Suikerfabriekterrein de Publieksdag met veel
fiets-entertainment. Er zijn vrachtfietsdemonstraties, testritten met
gezins-bakfietsen, vaardigheidstesten,
slowbiking, alles uiteraard met
(mobiele) food en drinks. De gratis
toegankelijke publieksdag begint om
11 uur met een grote Bakfietsparade
vanaf de Ossenmarkt naar het
Suikerfabriekterrein. Jij doet toch ook
mee? Er zijn tal van prijzen te winnen
voor de mooist opgetuigde bakfietsen!

Horecaspreekuur

Meer weten?
www.cargobikegroningen.nl

Vrijdag 14 juni is er geen
horecaspreekuur

20.00 uur Extra Raadscommissie Financiën & Veiligheid
Conform
• Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2019
• Subsidieverordening groep 1588 versterkingsopgave Groningen
• Aanvullende kredieten jaarrekening 2018
Inhoudelijk
• Jaarverslagen Ombudsman Groningen i.c.m. Jaarverslag klachten
gemeente Groningen
• Experiment gesloten coffeeshopketen (wensen en bedenkingen)
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.raadsinformatie.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.

