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Warme dekens en knoflook kunnen kastanjes
mogelijk helpen

Helpt u mee onze online
dienstverlening te verbeteren?

De gemeente inspecteert vier keer
per jaar alle kastanjebomen op
kastanjeziekte. Bij de laatste ronde
bleken negen bomen dood, en eentje
ernstig aangetast. “We halen ze weg,
anders kan er een tak afbreken,
of zelfs de hele boom scheuren”, zegt
Wieteke de Boer, beleidsmedewerker
bij Stadsbeheer. “We willen geen
risico op ongelukken, veiligheid staat
voorop.”

Heel veel zaken met de gemeente
Groningen kunt u al digitaal regelen.
Door het toepassen van nieuwe
technieken wil de gemeente de
kwaliteit van de dienstverlening
blijvend verbeteren. Maar hoe weten
we zeker dat iemand die een online
dienst afneemt ook écht is wie hij/zij
zegt te zijn? Daarom organiseren we
een proef met ‘identiteitsapps’ die uw
online identiteit kunnen bevestigen.

De kastanjebloedingziekte, of gewoon
‘kastanjeziekte’, is sinds 2002 in ons
land. Praktisch alle gemeenten
hebben ermee te kampen.
“Je herkent een zieke boom aan
bruine vlekjes op de stam”, vertelt
Henk Jan Hofman, bomenspecialist
bij de gemeente. “Het is een bacterie
die een boom ernstig kan aantasten,
en als er zwam bijkomt, wordt hij
breukgevoelig. Gevolg is dat zware
takken kunnen afbreken, zelfs bij
windstil weer.”

Bent u 18 jaar of ouder, woont u in
gemeente Groningen én heeft u een
iPhone? Dan bent u van harte welkom
om mee te doen. De proef vindt
plaats op vrijdag 6 november 2020 in
het gemeentelijk kantoor aan het
Zuiderdiep in Groningen.
Vanzelfsprekend nemen we de RIVM
COVID-19 maatregelen in acht en kunt
u veilig deelnemen. De proef duurt
maximaal één uur waarin:
•u
 onder begeleiding twee apps
uitprobeert op uw eigen smartphone,

Knoflookextract
De gemeente telt 1717 kastanjebomen.
Iets meer dan de helft daarvan heeft,
in meer of mindere mate, de
kastanjeziekte. Helaas is er nog geen
medicijn. “Samen met Wageningen
University & Research doen we er
alles aan om te voorkomen dat het
slechter gaat”, zegt Henk Jan. “
Laatst hebben we een proef met
warmtebehandeling gedaan.
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We hebben bomen in dekens
gewikkeld, omdat bij warmte de
bacterie dood zou gaan. We doen nu
ook een proef waarbij we onder lage
druk knoflookextract in de sapstroom
brengen. We weten nog niet wat de
uitkomsten zijn, maar we zetten alles
op alles om de bomen te behouden.”
Vleermuizen?
Het ‘pamperen’ van bomen heeft
helaas niet kunnen voorkomen dat er
tien zijn doodgegaan. Deze worden
om veiligheidsredenen na de
herfstvakantie verwijderd. Maar eerst
voert de gemeente nog een ecoscan
uit. Wieteke: “We kijken of er dieren
afhankelijk zijn van de boom, zoals
vleermuizen of vogels met nesten.

Als dat zo is, dan brengen we die
eerst in veiligheid.”
Biodiversiteit
De dode bomen staan verspreid
door de stad, van de Vismarkt tot
de Oosterparkwijk. Vlak voordat ze
verwijderd worden, krijgen ze een
lint waarop staat waarom ze weg
moeten. Daarna plant de gemeente
tien bomen terug. “Zolang er geen
oplossing is voor deze ziekte planten
we geen kastanjes meer, hoe
prachtig ze ook zijn”, zegt Wieteke.
“We kiezen nu voor verschillende
soorten door elkaar. Dat is minder
kwetsbaar, mocht een boom een
ziekte krijgen. En het is ook beter
voor de biodiversiteit.”

Nieuws uit Ten Boer

		
Denkt u mee over 5 thema’s voor het gebied Ten Boer?
De gemeente is vooral benieuwd naar de reacties van inwoners uit de
voormalige gemeente Ten Boer. Er speelt veel in het gebied zoals de
versterkingsopgave en in sommige dorpen dorpsvernieuwing. Daarnaast
werkt de gemeente ook aan een omgevingsvisie. Deze visie gebruikt de
gemeente om keuzes te maken voor de toekomst. We leggen daarom vijf
thema’s voor aan inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer. Natuurlijk
kunnen ook de overige inwoners van de gemeente op deze vragen reageren.

gemeente Ten Boer ligt een grote
opgave om huizen, buurten en
dorpen te versterken en vernieuwen.
Hoe kan de gemeente u daarnaast
helpen bij het verduurzamen van uw
woning of leefomgeving?
5. Het landschap van onze gemeente
Uit de visie van de voormalige
gemeente blijkt dat het voor het
gebied Ten Boer belangrijk is dat
het landschap open en groen blijft.
En dat het gebied aantrekkelijker
wordt door oude landschappelijke
structuren zoals de Fivel weer naar
boven te brengen en te versterken.
Hoe ziet u het landschap van onze
gemeente over 15 jaar?
Reacties op de thema’s ontvangen
we graag via:
omgevingsvisie@groningen.nl

De 5 thema’s:
1. R
 ecreatie en toerisme in het
landelijk gebied
Dorpsommetjes, wandelroutes en
andere recreatieve verbindingen
tussen de dorpen en de stad. Dit zijn
belangrijke onderwerpen waar de
gemeente een rol in kan spelen.
Dat blijkt uit de omgevingsvisie
van de voormalige gemeente en de
verschillende dorpsvisies. Ziet u dit
ook zo? En waar moet de gemeente
aandacht aan besteden als het gaat
om recreatie en toerisme?
2. O
 ntmoetingsplekken voor jong
en oud
Uit gesprekken met de dorpsbelangenverenigingen blijkt dat
sportverenigingen, dorpshuizen,
scholen en aantrekkelijke pleinen
een belangrijke rol spelen voor
ontmoetingen tussen mensen.

Wij horen graag hoe u hier naar kijkt
en wat de gemeente kan doen om
deze ontmoetingen te stimuleren.
3. Toekomst van de agrarische sector
Uit de omgevingsvisie van de
voormalige gemeente Ten Boer
en gesprekken met agrariërs blijkt
dat er veel op de sector af komt.
Bijvoorbeeld de verduurzaming
van de bedrijfsvoering, de relatie
met natuur, het produceren van
lokaal voedsel, agrarisch natuuren bermbeheer en de ruimte die
onze bestemmingsplannen bieden.
We zijn benieuwd hoe u naar de
ontwikkeling van de sector kijkt en
waar de gemeente aandacht voor
moeten hebben.
4. Verduurzaming van uw woning
en leefomgeving
Hier ligt een duidelijke link met de
energietransitie. In de voormalige

Hoe verder?
Voor de voormalige gemeente
Haren loopt een soortgelijk
traject. De voormalige gemeente
Groningen heeft sinds 2018 een
omgevingsvisie. Deze past de
gemeente aan op nieuwe informatie
en op nieuw beleid dat intussen is
gemaakt. Zo werken we toe naar
een actuele omgevingsvisie voor de
hele gemeente. Voordat dat zover is,
geven we u een samenvatting van
wat we verzameld hebben.
Ook daar kunt u op reageren.
Aanvullingen?
Mist u een belangrijk thema?
En wilt u daar graag wat met ons
over delen? Laat het ons weten via:
omgevingsvisie@groningen.nl
met daarbij graag de vermelding in
welk gebied u woont.
Meer informatie vindt u op:
gemeente.groningen.nl/
omgevingsvisie.

• u daarna een online evaluatieformulier invult,
• en u een aantal vragen beantwoordt
tijdens een gesprek met één van de
onderzoekers.
We vragen om uw mening.
De uitkomsten van de proef worden
geanonimiseerd en zijn niet op uw
persoon terug te leiden. We hebben
plaats voor maximaal 30 deelnemers.
Voor elke deelnemer hebben we een
leuke attentie.
Doet u mee? Stuur dan uiterlijk
woensdag 21 oktober 2020 een e-mail
naar virtueel@groningen.nl met
vermelding van ‘proef digitale
identiteit’ en het dagdeel van uw
voorkeur. Wij sturen u daarna een
bevestiging met een tijdstip
gedurende de dag.
Deze proef is onderdeel van het programma
Virtueel Groningen van de gemeente Groningen.

Gemeenteraad Groningen
Politieke woensdag 21 oktober 2020 (Radesingel 6, vergaderzaal 1)
15.30 – 16.20 uur

Politiek vragenuur en mededelingen college 		
(meningsvormend)
16.30 – 17.30 uur	Wabo afwijkingsprocedure m.b.v. categoriënlijst vvgb
omgevingsvergunning Van Ketwich Verschuurlaan te
Groningen (meningsvormend)
20.00 – 20.30 uur	Hoorzitting Cultuurnota kunst en cultuur voor iedereen
2021-2024 (beeldvormend gesprek met de raad/inspraak)
21.10 – 22.30 uur	Harmonisatie re-integratieverordening
Participatiewet 2020 en Verordening loonkostensubsidie
Participatiewet 2020 (meningsvormend)
21.40 – 22.30 uur	2e fase verkenning nieuw muziekcentrum
(meningsvormend)

Politieke woensdag 21 oktober 2020 (Provinciehuis, zaal Topweer)
13.00 – 15.00 uur	Gesprek met Rijkswaterstaat over vaarweg Lemmer
– Delfzijl (beeldvormend/geen inspraak)
16.30 – 17.30 uur	Situatie met betrekking tot lichtmasten op sportparken
(meningsvormend)
17.40 – 19.00 uur	Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid (ARZ)
mei-augustus 2020 (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. 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.
Insprekers kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren schriftelijk een inspreekbijdrage
aanleveren van ca. 300 woorden (in een Word-document) via de griffie.
De inspreektekst wordt dan gedeeld met de raadsleden en openbaar
(zonder privégegevens) aan het betreffende agendapunt gehangen.
Insprekers die (digitaal) bij de
raadsbijeenkomsten willen inspreken
dienen zich uiterlijk 24 uur voor de
vergadering aan te melden via
griffie@groningen.nl of
telefoonnummer 050 367 7702.
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

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

