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Zee van ruimte voor baantjestrekkers in
aangepaste zwembaden
Op 18 mei gingen De Parrel, het Helperbad en het zwembad in Sportcentrum
Kardinge weer open voor het publiek. Alléén op reservering en mét aanpassingen door de coronamaatregelen. Vanwege de 1,5 meterregel kunnen er
slechts 10 zwemmers tegelijk in het water. Ze mogen een uur in het zwembad blijven, inclusief uit- en aankleden.
Het gaat dan alleen om baantjes
trekken, recreatief spetteren en
bijkletsen is er voorlopig niet bij.
“We werken met tijdslots, je moet van
tevoren online via de website van
Sport050 een tijdstip reserveren van
een uur, het uitgeprinte kaartje laat je
aan de balie zien”, vertelt directeur
Marijke Gelling van Sport050.
Zwemkleding thuis aan
“We vragen mensen om thuis hun
zwemkleding aan te doen, ze mogen

zich in badhokjes in het zwembad
verkleden. Verder verzoeken we
iedereen om thuis van tevoren te
douchen en naar de wc te gaan.”
Ook het afdouchen na het baantjes
trekken, doen de zwemmers thuis.
Extra chloor
De zwembaden voegen extra chloor
toe aan het water omdat het coronavirus daar niet goed tegen kan.
“We gaan ook weer open voor
zwemverenigingen, zwemlessen en

doelgroepzwemmen.” Dat gaat niet
als voorheen. “De zwemlessen voor
de jongste kinderen vervallen, omdat
daarbij contact nodig is met zweminstructeurs. En 50 50-plussers
kunnen ook niet tegelijk een les in
aquajogging volgen.”
Geen bommetje
Het golfzwembad met de glijbaan in
Sportcentrum Kardinge blijft nog even
een kinderdroom. “Voorlopig geen
bommetje”, lacht Gelling.
Ze verwacht dat het openluchtbad
De Papiermolen half juni in aangepaste vorm opengaat.
Lees ook het héle artikel op
gemeente.groningen.nl
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	De Sitterstraat wordt nóg mooier en
draagt bij aan klimaat
Een sfeervolle groene jaren dertigstraat, dat is de De Sitterstraat in
Helpman. En de straat is nóg mooier
geworden: 21 bomen kregen een
‘boomtuin’. De gemeente haalde
tegels eruit, leverde aarde en de
basisbeplanting, de bewoners
maken het af met eigen groen.
‘Ik zou graag wel boomtuintjes willen
in de straat’, schreef Karin Hoogterp
vorig voorjaar in de straatappgroep.
Vanuit haar werk bij een botanische
tuin wist ze: minituintjes maken de
straat mooier én ze zijn goed voor het
klimaat. “En psychologisch onderzoek

laat zien dat mensen zich beter voelen
in een groene omgeving.”
Enthousiast
De straat reageerde enthousiast.
“Veel bewoners zijn geïnteresseerd
in duurzaamheid”, zegt Karin.
“En toevallig had een buurvrouw
nét een aanvraag gedaan bij de
gemeente. Bijna iedereen in de straat
wilde wel meedoen. We hebben toen
een apart appgroepje gemaakt.
In overleg met Laurens Stiekema
van de gemeente kwamen we tot
21 boomtuinen. Elk tuintje wordt
straks door twee huishoudens
onderhouden. Zij halen
onkruid eruit en geven
af en toe water.”
Maagdenpalm
De bewoners gingen
naar de Kruidhof in
Buitenpost om te kijken
welke planten het goed
zouden doen in de straat.
En ze keken bij andere
wijken in de stad, om
Foto Henk Tammens.

beter te kunnen formuleren hoe ze het
zélf wilden hebben. “We willen het
beeld van eenheid bewaren in de
straat. Daarom levert de gemeente
voor elk boomtuintje dezelfde plantjes,
zoals vrouwenmantel en maagdenpalm. Maar we geven ook zélf
invulling aan de tuintjes. We hebben
het erover gehad om eigen tuinplanten te stekken. En zelf wil ik er wel
eetbare dingen in.” Boomranden van
cortenstaal schermen de tuintjes af en
zorgen voor voldoende loop- en
parkeerruimte. “De gemeente heeft
ons veel werk uit handen genomen en
goed geholpen”, vindt Karin.
Oase van bloemen.
Met hemelvaart hebben de bewoners,
op anderhalve meter afstand van
elkaar, de eerste plantjes in de grond
gezet. Over 5 jaar bestaat de
De Sitterstraat 100 jaar. Hoe mooi is
het om dat te vieren in een oase van
bloemen?
Wilt u ook bijdragen aan een groene
straat? Kijk op gemeente.groningen.nl/
geveltuin-aanvragen-of-boomtuinadopteren

Bestemmingsplannen

Gemeenteraad Groningen

Kennisgeving:
bestemmingsplan in voorbereiding

13.00 uur Gecombineerde Raadscommissie

In overeenstemming met artikel 1.3.1
van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) maken burgemeester en
wethouders van Groningen bekend
dat zij een bestemmingsplan
voorbereiden voor het perceel
Midscheeps 3. Het bestemmingsplan
heeft betrekking op de locatie van de
oude bibliotheek in de wijk Lewenborg.
De initiatiefnemer (Lefier) is voornemens huisvesting te ontwikkelen voor
de sociale huur. Het plan betreft
nieuwbouw ten behoeve van
38 appartementen.
Deze kennisgeving betreft alleen het
voornemen tot het maken van het
genoemde bestemmingsplan. Pas als
het voorontwerp van het bestemmingsplan is gemaakt wordt dit op de
gebruikelijke wijze gepubliceerd en in
procedure gebracht. Op dit moment
liggen dus nog geen stukken ter
inzage, kunnen nog geen inspraakreacties ingediend worden en wordt
onafhankelijke instanties nog niet om
advies gevraagd.

Woensdag 3 juni 2020

16.30 uur Gecombineerde Raadscommissie
20.00 uur Gecombineerde Raadscommissie
Op het moment van publicatie van deze Stadsberichten is de samenstelling
van deze agenda’s nog niet bekend. Vanaf maandag 25 mei vanaf 17.00 uur
kunt u de agenda’s online bekijken via gemeenteraad.groningen.nl/
Vergaderingen

Gemeente op Pinksteren gesloten
De gemeentelijke balies en afvalbrengstations zijn op maandag 1 juni
(tweede pinksterdag) gesloten.

Weet wat er speelt in uw buurt
Ook zo nieuwsgierig naar dingen die
gebeuren in uw buurt? Meld u aan
voor uw wijk- en dorpsnieuwsbrief op

Meer informatie

Bij alle vergaderingen de komende tijd kan vanwege de coronamaatregelen
geen publiek aanwezig zijn.

Website
gemeente.groningen.nl

Insprekers kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren schriftelijk een inspreekbijdrage aanleveren van ca. 300 woorden via griffie@groningen.nl.
De inspreektekst wordt dan gedeeld met de raadsleden en openbaar (zonder
privégegevens) aan het betreffende agendapunt gehangen. Ook wordt de
tekst voorgelezen door de voorzitter.

Bellen

Wie digitaal wenst in te spreken, wordt verzocht dit uiterlijk 48 uur van te
voren via griffie@groningen.nl kenbaar te maken, zodat de nodige
voorzieningen kunnen worden getroffen.
De vergaderingen worden live uitgezonden via de website van de
gemeenteraad. Terugkijken kan ook via: gemeenteraad.groningen.nl
De agenda’s zijn onder voorbehoud. De definitieve agenda wordt in de
vergadering vastgesteld

gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief
Elke week al het wijk- en dorpsnieuws
gratis in uw mailbox.

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
Vergunningsaanvragen en plannen
gemeente.groningen.nl/
bekendmakingen-en-regelingen
Download de app OmgevingsAlert
of neem een abonnement op de
e-mailservice.

