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Doet u ook mee? Een groene bloeiende tuin
met weinig stenen en vooral veel groen
Het klimaat verandert. Regenbuien
nemen toe in aantal en worden
intenser. De temperatuur stijgt.
Groene tuinen en daktuinen zijn een
eenvoudige oplossing om ons voor te
bereiden op klimaatverandering.
Het verstenen van tuinen en de
toename van bebouwing veroorzaken
wateroverlast, verhoging van de
temperatuur en achteruitgang van de
biodiversiteit. Groene tuinen en
daktuinen zijn een eenvoudig
oplossing om deze nadelige gevolgen
tegen te gaan. Ook de leefomgeving
van uw wijk kunt u verbeteren door
het aanleggen van groen.
Informatieavond 18 maart
Tijdens een informatieavond op
woensdag 18 maart informeren we u
over het inrichten van groene tuinen,
groene daken en de groene projecten
van de gemeente Groningen.

Wat is het belang van een groene
tuin? Wat zijn de voordelen van een
groen dak? En hoe zorg je ervoor dat
vogels, bijen en vlinders je straat
weten te vinden? Hoe helpt de
gemeente bij het vergroenen van de
leefomgeving? Welke mogelijkheden
zijn er voor u?
Sprekers:
Petra Mooi van de gemeente
Groningen. Zij vertelt hoe de
gemeente kan helpen bij het
vergroenen van uw leefomgeving,
over de groenparticipatie-projecten
en de subsidiemogelijkheden in de
gemeente.
Liekel Boer, eigenaar van Grunndak.
Liekel is sinds vier jaar actief bezig
met advies, aanleg en onderhoud van
daktuinen.

Wout Veldstra,
voorzitter en oprichter
Stichting Steenbreek. De Stichting
viert dit jaar haar eerste lustrum.
Het doel van de stichting:
Het vergroenen van de leefomgeving.
Rixt van Gosliga, eigenaar van
tuinadviesbureau De Korenbloem,
tuinen met visie. Voor Rixt is het
onder de aandacht brengen van de
meerwaarde van groen, de rode
draad binnen haar bedrijf.
Datum en locatie
De informatieavond is op woensdag
18 maart van 19.30 tot 21.30 uur, in
het voormalig gemeentehuis Haren,
Raadhuisplein 10. Komt u ook?
Meld u van tevoren aan bij
Rixt van Goslinga via
info@dekorenbloemtuinen.nl
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Nieuwe locatie i.v.m. verbouwing Stadhuis: Vergaderzaal 1 (Radesingel 6)

Organisaties in de wijk dragen bij in natura

Vrolijk Verslijten voor ouderen

16.30 uur Gecombineerde raadscommissie
Conform
• Innovatiefonds slimmer en beter
• Decembercirculaire gemeentefonds 2019
Inhoudelijk deel
• Initiatiefvoorstel D66 over Omgekeerde Right to Challenge
• Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 2020
• Vaststelling bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen 2
20.00 uur Gecombineerde raadscommissie
Conform
• Wijziging GR Omgevingsdienst
Inhoudelijk deel
• Inzet armoedemiddelen 2020
• Routekaart Circulaire Economie
• Uitvoeringsagenda klimaatbestendig Groningen 2020-2024
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.

Ouderdom komt met gebreken. Maar als het aan ‘Vrolijk Verslijten’ ligt,
gebeurt dit met behoud van kracht en zelfredzaamheid. Vrolijk Verslijten is
een platform van organisaties in De Wijert dat ervoor wil zorgen dat thuiswonende ouderen contact blijven houden met de samenleving. Een initiatief
van bevlogen hulpverleners, dat inmiddels kan rekenen op een netwerk in de
Janet Fonk en Frank Huiting werken
bij Thuiszorg Comfort, een thuiszorginstelling in De Wijert. Zij zien hoe
bureaucratie in de zorg remmend
werkt. Vrolijk Verslijten wil iets doen
voor ouderen, maar zonder eindeloos
vergaderen en zonder draaiboeken.
Week van Welzijn en Geluk
“We zijn een clubje mensen zonder
eigen belangen”, zegt Frank Huiting.
“Alle organisaties dragen bij in
natura.” Naast cateringbedrijf Koks
Herberg, Fysio Forte, Apothekersgroep Groningen, KenK projecten,
hulpmiddelencentrum Vegro, het

WIJ-team, zijn ook het Gomarus- en
het Menso Altingcollege aangehaakt.
Van 19 tot en met 22 maart, in de
week van Welzijn en Geluk,
organiseren leerlingen van deze
scholen activiteiten voor ouderen.
Een high tea, een beautyverwenmiddag, een speurtocht met thema
‘vrouger’, met duofietsen door de
wijk, een workshop zingen of
bloemschikken, ideeën genoeg.
Ali B
“We hebben een aantal momenten in
het jaar vastgesteld waaraan
organisaties zich verbonden hebben.

De belastingaangifte doe je samen!
Vanaf 1 maart kunnen bewoners van de gemeente Groningen voor hulp bij
de belastingaangifte weer terecht bij studenten van WIJS.
Deze gratis ondersteuning wordt voor de vierde keer georganiseerd door
Forum Groningen, Stichting WIJ en WIJS. Net als vorig jaar kunnen bewoners
op veel verschillende locaties in de Groningse wijken terecht. Ook in Haren en
Ten Boer worden spreekuren georganiseerd.
Bewoners die het lastig vinden om
zelf hun aangifte in te vullen kunnen
vrijblijvend terecht op één van de
locaties in de stad. Wekelijks zijn
studenten aanwezig in het Forum aan
de Nieuwe Markt en in de Ruimte
(voorheen WIJS Paddepoel) in

Winkelcentrum Paddepoel.
Daarnaast worden ook spreekuren in
bibliotheken en op verschillende
WIJ-locaties georganiseerd.
Ondersteuning
Tijdens het belastingspreekuur kunnen

Alle organisaties in De Wijert dragen bij
in natura

Zoals de dag van de muziek,
burendag of Allerzielen. Organisaties
kiezen hieruit een dag waarvoor ze
zich verantwoordelijk maken”, zegt
Janet. Wat is hun motivatie?
“We willen ervoor zorgen dat mensen
naar elkaar omkijken. De slogan van
Vrolijk Verslijten is ‘Geluk via de
achterdeur’. Deze uitspraak komt van
Ali B. Het betekent: als je iets doet
voor een ander, word je daar zelf blij
van. En wie wil dat nou niet?”
Overal in Zuid liggen flyers met meer
informatie over de Week van Welzijn
en Geluk.
Lees het hele artikel op onze website:
gemeente.groningen.nl/actueel/nieuws

bewoners ondersteuning krijgen bij het
invullen van de belastingformulieren
of hulp krijgen bij het aanvragen of
activeren van je DigiD. De studenten
die meekijken hebben hiervoor de
cursus Hulp bij Belastingaangifte
gevolgd en worden begeleid door
professionals van het WIJ-team
Afspraak maken mag
Een afspraak maken met studenten
kan eenvoudig via de website van
Forum Groningen: www.forum.nl/
belastingaangifte Met een afspraak
weet je zeker dat je niet lang hoeft te
wachten. Het is niet verplicht om een
afspraak te maken.

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
Website
gemeente.groningen.nl
Bellen
14 050
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.

