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Kinderen in overleg weer naar schooltuinen
Ook voor de schooltuinen is het goed
nieuws dat de basisscholen na de
meivakantie weer opengaan.
Sinds de coronacrisis onderhouden
tuinmedewerkers de tuintjes zodanig
dat kinderen er straks weer terecht
kunnen. En een enkele leerling is er
nú al te vinden.
Op de schooltuinen van Helpman,
Beijum, Paddepoel en het Westpark
krijgen kinderen van groep 1 tot en
met 8 natuuronderwijs. “Het doel is
om kinderen dichter bij de natuur te
brengen zodat ze beter met hun
leefomgeving leren omgaan”, zegt
Jurian Bajema van het Centrum voor
Natuur en Duuzaamheideducatie
(NDE). “Leerlingen komen 3 à 4 keer
per jaar op de tuin.

Ze krijgen lessen die variëren van
bodemdiertjes tot duurzaamheid.”
In groep 6 komen leerlingen elke week
op de tuin om te tuinieren. “Van april
tot de herfst onderhouden ze in
tweetallen een tuintje. Ze verbouwen
seizoensgroenten, zaaien bloemen en
leren van alles over de bodem”, zegt
Jurian.

“Sommige kinderen zijn op eigen
verzoek al aan het tuinieren gegaan.
En ook leerkrachten hebben gevraagd
of sommige leerlingen tóch mochten
komen. Met inachtneming van de
hygiënemaatregelen is dit mogelijk.
Als kinderen met hun ouders eerder
langs willen komen, kunnen we kijken
wat er mogelijk is”, zegt Jurian.

Tuinieren nu al mogelijk
Maar sinds de coronacrisis is het stil
op de tuin. Toch worden de kinderen
niet vergeten. “Via filmpjes houden
we ze op de hoogte hoe hun tuin erbij
staat. Zo kunnen ze straks zonder
problemen hun tuintje bewerken.
Deze filmpjes worden via de leerkracht
verspreid.” Helemaal kinderloos is het
niet op de tuinen.

Gezonde maaltijd
“We hopen dat de leerlingen de
groenten zelf mee naar huis kunnen
nemen om er een gezonde maaltijd
mee te maken.“
Meer weten of contact
www.ndegroningen.nl

Oogsten in een ‘normaal’ jaar.

Nieuws uit West

	Gemis in coronatijd draaglijker door online
meekijken met begrafenis
De dood is al moeilijk genoeg. Zeker wanneer je door de coronamaatregelen
niet bij een begrafenis kunt zijn. Om dat gemis iets draaglijker te maken,
bedacht teamleider Pieter Kranenburg van de gemeentelijke afdeling
Begraven een plan. Sinds 3 april is het mogelijk op afstand online mee te
kijken naar de uitvaartdienst van een dierbare op begraafplaats Selwerderhof.
“Vanwege corona kunnen maximaal
30 mensen (inclusief uitvaartpersoneel) aanwezig zijn bij een
begrafenisplechtigheid”, vertelt Pieter.
Over live streaming: “We keken hier al

naar omdat nabestaanden deze
vraag eerder hadden gesteld.
Vooral mensen die in het buitenland
wonen of ziek zijn. Die ontwikkeling
hebben we naar voren getrokken.”

Inlogcode
“We namen diensten al op met een
camera. Je ziet dan de spreker en de
genodigden. Nabestaanden krijgen
de opnamen op een dvd aangeleverd
als ze dat willen.” Die techniek komt
nu ook van pas om te streamen.
“De uitvaartleider vraagt of nabestaanden dit willen. Ze krijgen dan
het adres van de speciale website
hiervoor en een inlogcode.” In de
periode van 3 april t/m 28 april waren
er 24 begrafenissen. Bij 10 uitvaarten
keken vrienden en kennissen van de
overledene mee via internet.
Rouwverwerking
“De reacties zijn positief. Mensen zijn
blij dat ze op die manier toch nog een
beetje aanwezig zijn. Het is voor hen
een stukje eer aan de overledene en
rouwverwerking. Al lijkt het me
onwerkelijk als een goede vriend
overlijdt en het bezoeken van het graf
pas het eerste moment is waarop je
zelf afscheid kunt nemen.”

Teamleider Pieter Kranenburg bedacht live streaming van uitvaartdiensten op
begraafplaats Selwerderhof. Foto Henk Tammens

Lees het héle artikel op gemeente.
groningen.nl onder ‘Nieuws’

Versoepeling georganiseerd buitensporten jeugd
Sinds 29 april mogen jongeren tot en
met 18 jaar weer samen buiten
sporten. Daarbij moeten de hygiënemaatregelen van het RIVM worden
gevolgd.
Zo moeten de jongeren bijvoorbeeld
thuis douchen. En ouders mogen niet
komen kijken naar het sporten.
Alleen trainingen zijn toegestaan.
Wedstrijden, competities en
toernooien blijven verboden.

Afstand houden
Jongeren in de leeftijd 13 tot en met
18 jaar moeten tijdens het sporten
1,5 meter afstand houden.
Voor kinderen tot en met 12 jaar
geldt deze regel niet.
Volwassenen
Voor volwassenen blijft gelden dat er
geen georganiseerde sporttrainingen
mogen plaatsvinden. Ook mogen er
geen wedstrijden worden gespeeld.
Wandelen, fietsen of hardlopen in de

buitenruimte blijft toegestaan.
Hierbij moet altijd 1,5 meter afstand
worden gehouden. Sport zoveel
mogelijk alleen.
Sport050
Sport050 heeft als onderdeel van de
gemeente Groningen de regie over
sport. Kijk voor de meest actuele
informatie op sport050.nl/nieuws/
coronavirus.

Leerlingenvervoer
Vanaf 11 mei start het leerlingenvervoer voor het speciaal basisonderwijs,
speciaal onderwijs en regulier
basisonderwijs weer. De vervoerders
zullen het leerlingenvervoer uitvoeren
volgens de richtlijnen van het RIVM en
de branchevereniging Koninklijk

Nederlands Vervoer (KNV). Hoe het
vervoer er vanaf 11 mei uitziet, hangt
af van het rooster van uw school.
Kijk voor de meest actuele informatie
en wat u hiervoor moet doen op
gemeente.groningen.nl/coronavirusgevolgen-voor-de-dienstverlening.
Wanneer mag een kind niet
naar school?
Kinderen met klachten moeten
thuisblijven. Klachten zijn: hoesten
en/of niezen en/of keelpijn en/of
benauwdheid en/of koorts. Uw kind
mag weer naar school als hij/zij

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

Kinderopvang, onderwijs en leerlingenvervoer
Vanaf 11 mei gaan de kinderopvang,
het speciaal basisonderwijs, speciaal
onderwijs en regulier basisonderwijs
weer beginnen. De school van uw
kind(eren) zal aan u doorgeven welk
(aangepast) rooster er zal zijn.

Denk mee met
de gemeente
Groningen

minimaal 24 uur geen klachten meer
heeft en/of wanneer andere gezinsleden minimaal 24 uur niet meer
benauwd zijn of koorts hebben.
U kunt contact met de school
opnemen om te bekijken of online
onderwijs in deze periode een
mogelijkheid is. Ook als één van uw
gezinsleden of andere mensen met
wie u een huishouden deelt ziek is,
moet iedereen zoveel mogelijk binnen
blijven. Als iemand thuis meer dan
38 graden koorts heeft, moet iedereen
binnen blijven.

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
Vergunningsaanvragen en plannen
gemeente.groningen.nl/
bekendmakingen-en-regelingen
Download de app OmgevingsAlert
of neem een abonnement op de
e-mailservice.
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Gemeenteraad Groningen
Gecombineerde raadscommissies 13 mei 2020
Bespreekpunten:
13.15 – 13.30 uur
13.30 – 14.45 uur

Aanbieding Masterplan Kloppend Hart Paddepoel
Herzieningen grondexploitaties met o.a. Meerstad en Grote Markt / Forum

16.15 – 17.30 uur

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse WIJ-teams

17.45 – 18.30 uur	Vragenuur (raadsleden stellen corona-gerelateerde vragen en vragen over
andere actuele onderwerpen aan het college)
19.30 – 20.15 uur
20.30 – 21.15 uur
21.30 – 22.15 uur

Beleidsmatige overwegingen visie en rol Iederz
Werkprogramma 2020-2022
Inzet armoedemiddelen 2020

Gecombineerde raadscommissies 20 mei 2020
Bespreekpunten:
13.00 – 14.00 uur
14.15 – 15.00 uur
15.15 – 16.00 uur

Concept Regionale Energiestrategie (RES) Groningen
Uitgangspunten en onderzoeksopdracht alternatief vervoer
Stil asfalt A7 Hoogkerk

16.15 – 17.00 uur 	Vragenuur (raadsleden stellen corona-gerelateerde vragen en vragen over
andere actuele onderwerpen aan het college)
17.00 – 18.30 uur
Conformstukken / wensen & bedenkingen
		
* Voorkeurstracé doorfietsroute Groningen – Leek
		
* Toekomstagenda Regio Groningen Assen
		
* Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis
		
* Plan van scholen 2021 – 2024
		
* Nieuwbouw Driebondschool Engelbert (w&b)
		
* Financiële jaarstukken PG&Z 2020 (w&b)
		
* OV-bureau ontwerpbegroting en jaarstukken (w&b)
		
* Concept-begroting en jaarstukken Publiek Vervoer (w&b)
		
* Lening aan Willem Lodewijk Gymnasium (w&b)
		
* Jaarstukken Omgevingsdienst (w&b)
		
* Jaarstukken Groninger Archieven (w&b) (onder voorbehoud)
		
* Jaarstukken Meerschap Paterswolde (w&b) (onder voorbehoud)
19.30 – 20.15 uur
20.30 – 21.30 uur
21.45 – 22.30 uur

Uitvoeringsagenda klimaatbestendig Groningen
Lokaal Plan van Aanpak Versterkingsopgave
Voorontwerp Structuurvisie De Suikerzijde deelgebied noord

Bij alle vergaderingen de komende tijd kan vanwege de coronamaatregelen geen publiek
aanwezig zijn.
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.
Insprekers die digitaal bij de raadscommissies willen inspreken dienen zich uiterlijk 48 uur voor
de vergadering aan te melden via griffie@groningen.nl of via telefoonnummer 050 367 7702.
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

U kunt deze
vergadering live in
beeld en geluid volgen
via gemeenteraad.
groningen.nl

