NIEUWS

| woensdag 4 maart 2020

De deuren langs tegen vergissingen, fraude en
onveiligheid
Twee keer per week stuurt de
gemeente twee koppels op pad die
langs de deuren gaan voor adresonderzoek. Woont iedereen die staat
ingeschreven in de Basisregistratie
Personen inderdaad op het opgegeven adres? Zijn er mensen die zich
nog niet hebben ingeschreven?
Bewoners vergeten nogal eens hun
verhuizing door te geven aan de
gemeente. Ook fraudebestrijding en
weten wie waar woont bij rampen
zijn de redenen voor deze bezoekjes.
Aan de Taco Mesdagstraat haalt een
meisje net het slot van haar fiets.
“Snel, ik moet weg”, roept ze tegen
de medewerkers Eddy Färber en

Ron Gilissen van de gemeente.
Volgens haar wonen in haar huis
4 mensen terwijl bij de gemeente 5
bewoners staan geregistreerd.
Het meisje heeft geen idee wie de
vertrokken jongen is. “Alle vorige
bewoners zijn hier vertrokken in juli
2018.”
Signaal
In zo’n situatie stuurt de afdeling
Burgerzaken een brief naar de
niet-ingeschreven persoon. Dankzij
het adresbezoekje weet het meisje dat
ze deze brief kan terugsturen naar de
gemeente. “Dan hebben wij een
signaal en schrijven hem uit.”
Andersom komt ook voor.

Aan de Visserstraat klopt Ron bij
gebrek aan een deurbel hard op een
houten deur. “Dit kost me een paar
knokkels”, zegt hij grimassend terwijl
hij over zijn pijnlijke handen wrijft.
Een blond meisje doet open en houdt
haar oortje in. Ron en Eddy vragen
haar voor- of achternaam te noemen
van de medebewoners, één persoon
staat niet ingeschreven en is ook niet
thuis. Ze is op skivakantie, haar
huisgenote belooft haar te vragen de
slordigheid goed te maken.
Lees het héle artikel op onze website
onder ‘Nieuws’: www.gemeente.
groningen.nl
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 loemist René Julsing: “Vervanging gele
B
steentjes is ondernemersrisico”
Tot en met 2022 vervangt de
gemeente alle gele steentjes in de
binnenstad. Tot 13 maart is de
Steentilstraat aan de beurt. “Ik ben
natuurlijk niet blij dat de straat eruit
ligt, maar dat is ondernemersrisico”,
vindt eigenaar René Julsing van
bloemenzaak La Bouquetterie. Wat
merkt hij van de werkzaamheden?
Er is geen ontkomen aan, op het
kruispunt van het Schuitendiep en
Steentilstraat blokkeert een groot
bord de weg. Felgeel geklede
medewerkers vragen fietsers om af
te stappen of om te rijden.
Alleen loopt Julsing daardoor wel

inkomsten mis. “De kasomzet in de
winkel is in deze weken een kwart
van de normale verkoop. Zelf ga ik
niet schelden op de gemeente.
Iedereen in de binnenstad krijgt er
mee te maken. Het is even niet
anders en je moet er maar mee
dealen.”
Sociale media
Bovendien is de ondernemer geen
muurbloempje. “Ik ben creatief.
Als de straat eruit ligt, moet je
mensen op een andere manier
lokken. Bijvoorbeeld via de sociale
media of door grote planten buiten
te zetten. Je moet niet op je krent in

de winkel blijven zitten. Wij bieden
altijd de service van bezorging aan
huis, mensen hoeven niet te
piekeren over het meenemen van
planten. En ik ben nu extra blij met
mijn afzet buiten de deur aan hotels,
restaurants en bedrijven.”
Fris
Binnenkort ligt de hele Steentilstraat
er weer fris bij. “Het wás geel en het
wórdt weer geel”, lacht Julsing
schouderophalend. “Maar het ligt er
netter in dat het lag”, erkent hij.
Lees het héle artikel op
www.gemeente.groningen.nl

Dit voorjaar moet de gemeenteraad
een Lokaal Plan van Aanpak Versterking vaststellen. De raad hoort
daarom graag de wensen en ideeën
van bewoners over de versterking en

16.30 uur Gecombineerde raadscommissie
Inhoudelijk deel
• (wensen en bedenkingen) Voornemen opstellen beleid digitale reclame
• Vaststelling krediet UT Delfiahaven Hoogkerk
• Financiering bouw Historisch Museum fase 1
Inhoudelijk deel
• Krediet Villa B
• Stand van zaken harmonisatie sociaal culturele accommodaties
• Integraal huisvestingsplan onderwijs 2020-2039
20.00 uur Gecombineerde raadscommissie
Inhoudelijk deel
• Voortgang Aanpak Ring Zuid sept-dec 2019
• Conceptvisie Stadslogistiek
Burgers kunnen gebruik maken van het inspreekrecht. Men krijgt daarvoor
maximaal drie minuten. De totale inspreektijd per vergadering is maximaal
een kwartier. Insprekers dienen zich bij de raadscommissies uiterlijk 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.

Denk mee met
de gemeente
Groningen
Word lid van het
Inwonerspanel
www.bit.ly/Inwonerspanel

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

Meer informatie

In gesprek met de gemeenteraad over de versterking
De gemeenteraad van Groningen wil
graag met inwoners in gesprek over
de versterking van woningen.
De raad nodigt de inwoners van de
dorpen van de voormalige gemeente
Ten Boer uit voor een bijeenkomst op
12 maart.
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hun ervaringen tot nu toe.
Natuurlijk is de gemeenteraad niet de
enige ‘speler’ bij de versterking.
Maar als volksvertegenwoordigers
willen de raadsleden opkomen voor
de belangen van de inwoners.
De raad nodigt daarom de inwoners
van Ten Boer, Ten Post, Woltersum,
Wittewierum, Garmerwolde, Lellens,
Sint Annen, Thesinge en Winneweer
uit voor een bijeenkomst op
donderdag 12 maart
20.00 – 22.00 uur (inloop 19.45 uur)

in de kerk ‘De Levensbron’,
Vijverweide 26 in Ten Boer.
De gemeente Groningen presenteert
allereerst de grote lijnen van het
Lokaal Plan van Aanpak Versterking.
Daarover kunnen de inwoners
uitgebreid in gesprek met de raadsleden. Daarbij is ook ruimte voor
ervaringen over de versterking tot nu
toe. De presentatie over het Lokaal
Plan van Aanpak is enkele dagen voor
de bijeenkomst al te bekijken op
gemeenteraad.groningen.nl.

WhatsApp
06 12 82 39 73
Wij geven antwoord op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur.
Loketten
Kijk voor bezoekadressen en
openingstijden op
gemeente.groningen.nl/contact
of bel ons

Volg ons via
groningen050
gem_groningen
gemeente_groningen
gemeente.groningen.nl/
nieuwsbrief
Vergunningaanvragen en plannen
gemeente.groningen.nl/
bekendmakingen-en-regelingen
Download de app OmgevingsAlert
of neem een abonnement op de
e-mailservice.

