| woensdag 23 september 2020

Stadsakker zoekt naar laatste stap in
schone bevoorrading

Gemeenteraad Groningen
Politieke woensdag 30 september 2020
(Radesingel 6, vergaderzaal 1)
15.30 – 16.20 uur	Mededelingen college en politiek vragenuur
(meningsvormend)
18.15 – 19.00 uur	Evaluatie experimenten democratische vernieuwing
(meningsvormend)
20.00 – 20.30 uur	Conformstukken (meningsvormend)
a.	Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke
Gezondheid en Zorg Groningen (GR-PG&Z)
b.	Kredietaanvraag fietsenstalling Grote Markt
c.	Afkoop RWS beheer en onderhoud op- en afritten
viaduct A7 Hoogkerk-Westpoort
d.	Doorontwikkeling en jaarplan Gresco 2020
e.	Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2 te Haren
20.40 – 21.30 uur	Harmonisatie re-integratieverordening
Participatiewet 2020 en Verordening loonkostensubsidie
Participatiewet 2020 (meningsvormend)
21.40 – 22.30 uur	Definitieve nota De sociale basis in Groningen
Harmoniseren en verder (meningsvormend)

Politieke woensdag 30 september 2020
(Provinciehuis, zaal Topweer)
20.00 – 21.30 uur	Aanpak parkeeroverlast in groter gebied
(meningsvormend)
Naast deze bijeenkomsten zijn er diverse beeldvormende sessies, die niet
worden uitgezonden, maar deels wel openbaar zijn. Daarvoor verwijzen wij
u naar de website.
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“Daar staat onze nieuwe medewerker.” Ondernemer Merlijn Albering van de
Stadsakker wijst op de elektrische bakfiets voor haar winkel in de Oude Kijk in
‘t Jatstraat. Daarmee voert ze verse groenten, fruit en bloemen aan van de
2 hectare land die ze pacht in Hoogkerk. Haar zaak loopt voorop in de schone
en duurzame bevoorrading van de binnenstad die de gemeente voorstaat in
de ontwerpvisie op stadslogistiek.
“Sinds 2014 reden we zes keer per
week heen en weer van de kwekerij
naar de winkel met een diesel
bestelbusje. Dat brachten we in april
van dit jaar terug naar één keer per
week”, vertelt Merlijn. “Op vrijdag
halen we met dat busje nog het
grootste deel van de oogst op.”
De rest van de tijd doet de bakfiets
dienst als vervoermiddel.

Mooie leefomgeving
“Ik had er moeite mee om een diesel
te pakken die 9 van de 10 keer
helemaal niet vol zat. Wij faciliteren
mensen met onze winkel om een
mooie groene leefomgeving te
creëren en een moestuin te beginnen.
Die bestaat ook uit schone lucht en
weinig geluidsoverlast. Dan moet je
niet zelf met een diesel blijven rijden.”

Alternatief
Maar ze is er nog niet uit wat het
alternatief voor de dieselbus moet
worden. “Ik denk dat we niet
ontkomen aan het kopen van een
elektrische bus. Als ik naar de prijs
van zo’n 25.000 euro kijk, zit dat er
alleen voorlopig niet in.” Dan ziet ze
meer in het huren van een elektrische
bus of het delen van een bus met
andere ondernemers.
Lees het héle artikel op gemeente.
groningen.nl onder ‘Nieuws’

“We willen de openbare ruimte voor
bewoners en bezoekers herwinnen,
logistiek met voertuigen die passen
bij de schaal en maat van de
binnenstad is daar een onderdeel
van. Maar logistiek moet ook goed
werken voor ondernemers”, zegt
senior beleidsadviseur Stadsontwikkeling Sjouke van der Vlugt.

Voordelen
“We kijken of lokale ondernemers
een ontheffing kunnen krijgen voor
leveringen na 18.00 uur. Momenteel
krijgen elektrische bestelbussen een
ontheffing om ook buiten de
venstertijden te mogen laden en
lossen. Dergelijke voordelen blijven
we bieden voor voertuigen die geen
Co2 uitstoten”, zegt senior beleidsadviseur Stadsontwikkeling Sjouke
van der Vlugt.

Insprekers die (digitaal) bij de raadsbijeenkomsten willen inspreken dienen
zich uiterlijk 24 uur voor de vergadering aan te melden via de griffie.
Contactgegevens: griffie@groningen.nl
of via telefoonnummer 050 367 7702.

Hubs
“Voor kleine zelfstandigen zijn de
plannen moeilijker”, erkent zijn
collega Jeroen Berends.
“Als mogelijke oplossingen denken
we aan deelsystemen van elektrische
busjes. Of aan het afleveren van
voorraden bij een hub aan de rand
van de stad waarna de hubondernemer bestellingen in de
binnenstad bezorgt.”
Gemeenteraad
Na het verwerken van alle inspraakreacties op de visie neemt de
gemeenteraad hierover in maart
2021 een definitief besluit.
Lees het héle artikel op gemeente.
groningen.nl onder ‘Nieuws’

Denk mee met
de gemeente
Groningen
Word lid van het
inwonerspanel
oisgroningen.nl/inwonerspanel

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

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

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

De agenda’s zijn onder voorbehoud.
De definitieve agenda wordt in de
vergadering vastgesteld.

Op weg naar uitstootvrije stadslogistiek

Tot 5 oktober loopt de inspraak op de conceptvisie Ruimte voor Zero Emissie
Stadslogistiek van de gemeente. Ambtenaren leggen hun oor te luister bij
ondernemers en bewoners. In de visie staat dat winkels en horeca zich vanaf
2025 laten bevoorraden door voertuigen die geen uitlaatgassen uitstoten.
Verder mag je vanaf 2022 in de hele binnenstad alleen nog laden en lossen
tijdens de venstertijden tussen 5.00 uur ’s ochtends en 12.00 uur ’s middags.
Nu kan dat in driekwart van het centrum nog de hele dag.

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

Deze vergaderingen kunt u live mee- of
terugkijken via:
gemeenteraad.groningen.nl

Nieuws uit Centrum

			

Pers en geïnteresseerden kunnen bij deze vergaderingen aanwezig zijn
(onder voorbehoud). In verband met de coronamaatregelen en de beperkte
beschikbare ruimte alleen in overleg met de griffie. Neem hiervoor minimaal
24 uur van te voren contact op met de griffie.

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.

