NIEUWS

| woensdag 11 september 2019

Gemeente maakt Oude Kijk in ’t Jatstraat groener
Winkeliers aan de Oude Kijk in
’t Jatstraat hebben met hulp van de
gemeente op verschillende plekken
gevelbeplanting gekregen.
De ondernemers wilden graag meer
groen in de straat. Voor bomen is
geen plek, daarom is voor deze
oplossing gekozen. Voor lunchroom
Lust zijn de laatste struiken geplant.

Woensdag 18 september 2019, oude raadzaal
16.30 uur Raadscommissie Onderwijs & Welzijn
Conform
•V
 erordening leerlingenvervoer gemeente Groningen 2019
Inhoudelijk
•H
 erhuisvesting obs Brinkschool en Peter Petersenschool Haren
•C
 oncept kadernota cultuur 2021-2028
•V
 ervolg verkenning nieuw muziekcentrum Groningen
•V
 erlengde pleegzorg ex-Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV’s)

Eigenaar David de Haas van Lust is
erg blij met zijn nieuwe blauwe
regens. Hij had al twee gewone
geveltuintjes, met lage beplanting,
om de hoek. Voor de zomer is de
eerste blauwe regen geplant, die is
inmiddels van borsthoogte tot de
eerste verdieping gegroeid. “Het is
fantastisch, het is mooi, goed voor de
biodiversiteit en het past bij onze
onderneming. We maken vegetarische,
veganistische gerechten en hebben in
ons logo een boom.” Van de ondernemer verwacht de gemeente dat hij af
en toe wat water geeft en als het nodig
is snoeit. Dat doet David graag: “Ik
verwacht dat we volgend jaar een
helemaal groene gevel hebben.”
Terugwinnen
Wethouder Roeland van der Schaaf
ziet graag meer groen in de gemeente: “We willen de openbare ruimte
terugwinnen. Minder auto’s, minder
“harde obstakels” en meer ruimte

20.00 uur Extra raadscommissie Beheer & Verkeer
Conform
•P
 arkeermaatregelen Selwerd Zuid vaststellen definitief parkeerplan
•P
 arkeermaatregelen Oosterpark Bloemenbuurt Noord en de Velden
Inhoudelijk
• Uitvoeringsprogramma

Fiets 2019-2022 + Aanvraag voorbereidingskrediet
fietsenstalling Grote Markt + Procesvoorstel motie ‘15 miljoen fietsen op
dat kleine stukje Vismarkt’
•J
 aarverslag Parkeerbedrijf 2018
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.
voor groen en beleving. Dat dit
initiatief vanuit de ondernemers zelf
komt is iets wat we als gemeente
alleen maar toejuichen. We willen niet
alleen maar vanuit het Stadhuis
opleggen wat mensen moeten doen.
Juist nu we in gebiedsteams werken,

is er meer ruimte om van onderaf met
ideeën komen. En je ziet wat er van
komt,” gebaart Roelof van der
Schaaf, terwijl hij de aarde nog wat
aanstampt rondom de pas geplante
blauwe regen. Nog een beetje water
erover en hij is klaar om te groeien.

Zaterdag 14 september:
Open Monumentendag!
Het thema dit jaar is ‘Plekken van
Plezier’. Daarom staat dit jaar
zwembad De Papiermolen prominent
in de spotlights. Maar natuurlijk
openen ook heel veel andere locaties
hun deuren. In Stad, in Haren,
Ten Boer en vele dorpen daaromheen. Gratis toegang. Kom kijken!
Er zijn rondwandelingen, rondleidingen, fietstochten, presentaties,
tentoonstellingen en nog veel meer.
Nieuw: particuliere monumentenbezitters kunnen in het Stadhuis nuttige
verduurzamings¬adviezen inwinnen.
In het Stadhuis zijn verder diverse
rondleidingen, tentoonstellingen en
zelfs kindertheatervoorstellingen.
In Haren speelt de Dorpskerk een
centrale rol met diverse activiteiten.
Dé aanrader dit jaar is zwembad
De Papiermolen. Met de aanleg ervan
in de jaren ’50 verdween een
bijzonder buurtschapje van de kaart.
Tijdens Open Monumentendag komt
die oude geschiedenis weer even tot

Gemeenteraad Groningen

leven dankzij veel levensgrote foto’s en maquettes
midden in het zwembadcomplex.

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

Alvast nog een paar leuke
aanraders: Watertoren
Noord, Werkmanhuis,
Kloosterkerk Ten Boer,
Huize Tavenier, Vlootschouw Paterswoldsemeer,
fietstocht Glimmen,
Rioolgemaal en Blauwe
Boerderij Oosterpark …
* Centraal Informatiepunt
van Open Monumentendag: Martinikerk
* Programmafolders
(gratis): VVV, OB/
Boteringestraat, oude
gemeentehuis Ten Boer.
* Kijk op de website voor openingstijden, adressen, gehele programma
en updates.

De agenda is onder voorbehoud.
De definitieve agenda wordt in de
vergadering vastgesteld.

Bellen: 14 050
WhatsApp: 06 12 82 39 73
Wij geven antwoord op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur.

erfgoed.groningen.nl/
openmonumentendag

Of bezoek ons aan de balie:
• Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen
Maandag 13.00-17.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
• Raadhuisplein 10, 9751 AN Haren
Maak altijd een afspraak.
Maandag t/m vrijdag 8.30-12.00 uur
Maandag 15.00-19.00 uur
Woensdag 14.00-16.30 uur
• Hendrik Westerstraat 24,
9791 CT Ten Boer
Maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
Maandag 14.00-18.00 uur.

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 uw stad, dorp 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.

