NIEUWS

| woensdag 26 februari 2020

Opening ‘Feest! In Oost en West’ in de Schoolkerk
Garmerwolde

Gemeenteraad Groningen
Woensdag 4 maart 2020
Nieuwe locatie i.v.m. verbouwing Stadhuis: Vergaderzaal 1 (Radesingel 6)
16.30 uur Gecombineerde raadscommissie
Inhoudelijk deel
• Verkenning toekomstpotentie Sportcentrum Kardinge
• Versnelling transformatie sociaal domein in control
• Aandeelhoudersvergadering Groningen Airport Eelde
20.00 uur Gecombineerde raadscommissie
Inhoudelijk deel
• Overnachtingenmarkt en short stay 2020
• Voorontwerp bestemmingsplan Friesestraatweg 181 (Gembetonlocatie)
• Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht 2020 Wabo en Bodem
• Woningbouwproductie 2019-2020
Burgers kunnen gebruik maken van het inspreekrecht. Ze krijgen 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 aan te melden via griffie@groningen.nl
of via telefoonnummer 050 367 7702.
De agenda’s zijn onder voorbehoud. U kunt deze vergadering terugkijken
via: gemeenteraad.groningen.nl De definitieve agenda wordt in de
vergadering vastgesteld.

Interieur toren, ontwerp: MX13, foto: Peter de Kan

Na een intensieve verbouwing zijn de
kerk en toren van Garmerwolde weer
klaar voor bezoek. Op het kerkterrein
staat nu ook een gloednieuw
ontvangstgebouw met horecafunctie.
Leerlingen OBS Garmerwolde
De feestelijke opening van dit alles
vindt plaats op 28 februari.
Daarbij spelen onder meer wethouder
Inge Jongman en de leerlingen van
de OBS Garmerwolde een rol.
Feesten
In de toren is de tentoonstelling
‘Feest! In Oost en West’: een
spectaculaire, Escher-achtige trap
leidt de bezoekers langs prachtig
vormgegeven, interactieve presentaties van feesten uit de christelijke en
islamitische traditie.

Schoolkerk
De Feest-tentoonstelling maakt deel
uit van het landelijke project ‘Feest!
Weet wat je viert’ onder regie van
Museum Catharijneconvent in Utrecht.
In Nederland zijn er elf van deze
feestlocaties. Doel is dat alle schoolkinderen in Nederland kennismaken
met feesten over de hele wereld en
daarover met elkaar in gesprek gaan,
elkaars achtergronden en opvattingen
leren kennen. Onder de naam ‘de
Schoolkerk’ gaat de Stichting Oude
Groninger Kerken in Garmerwolde
programma’s voor de bovenbouwklassen van het basisonderwijs brengen.
Verbreed
De (toen nog) gemeente Ten Boer
ging als eerste financier achter het
project staan. “We zijn vanaf het

begin betrokken geweest bij de
plannen”, vertelt dorpsbewoner
Anne Benneker. “We zijn er blij mee.
De kerk blijft van het dorp, maar de
functie van kerk en toren worden
verbreed. Een plek voor rouw en
trouw, voor dorpstradities en
activiteiten. De kerk is voor de generaties na ons. De Schoolkerk richt zich
op kinderen, zij moeten in de
toekomst het stokje overnemen.”
Open voor publiek
Vanaf 29 februari is de Schoolkerk en
de tentoonstelling Feest! In Oost en
West ieder weekend van 10.00 tot
18.00 uur open voor publiek. In het
Atelier van AvecPlezier, in het
ontvangstgebouw, kun je koffie of
thee drinken, met huisgemaakt gebak.
Meer informatie op www.schoolkerk.nl

Nieuwe werkplek voor burgemeester en wethouders
Vanaf maandag 2 maart werkt het
college van burgemeester en
wethouders vanuit het voormalig
conservatorium aan de Radesingel 6.
Het Stadhuis aan de Grote Markt is de
komende twee jaar dicht in verband
met een verbouwing. Ook de
gemeentelijke directie, de raadsfracties en het ondersteunende personeel
zijn verhuisd naar de Radesingel 6.
Nieuwe locaties raads- en commissievergaderingen
De raadsvergaderingen worden vanaf
woensdag 25 maart gehouden in het
Provinciehuis (nieuwbouw, ingang

Sint Jansstraat). De commissievergaderingen zijn vanaf woensdag
4 maart aan de Radesingel 6.
Meer informatie over de tijdelijke
vergaderlocaties van de gemeenteraad vindt u op gemeenteraad.
groningen.nl.
Trouwlocatie
Tijdens de verbouwing kunt u niet
trouwen in het Stadhuis. Gelukkig zijn
er genoeg andere mooie plekken
binnen onze gemeente om elkaar het
jawoord te geven. Meer informatie
over onze trouwlocaties vindt u op
onze website gemeente.groningen.nl.
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Denk mee met
de gemeente
Groningen
Word lid van het
Inwonerspanel
www.bit.ly/Inwonerspanel

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.

1. Open uw camera
2. Scan deze QR code
3 Er verschijnt een link in
beeld. Klik deze aan en word
lid van het inwonerspanel

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

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
Kijk voor vergunningaanvragen en
• Raadhuisplein 10, 9751 AN Haren
plannen op gemeente.groningen.nl/
Maak altijd een afspraak.
bekendmakingen-en-regelingen
Maandag t/m vrijdag 8.30-12.00 uur
Hier kunt u ook de app Groningen
Maandag 15.00-19.00 uur
omgevingsalert downloaden en
Woensdag 14.00-16.30 uur
een abonnement nemen op de
• Hendrik Westerstraat 24,
e-mailservice.
9791 CT Ten Boer
Maandag, donderdag, vrijdag 9.00-12.00 uur
Dinsdag 14.00-18.00 uur
Woensdag 9.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur

