| woensdag 28 oktober 2020

Drie bomen voorproefje van toekomstige Grote Markt

Gemeenteraad Groningen

Praat mee!

Woensdag 4 november 2020
Gemeentebegroting 2021

Locatie: tijdelijk Stadhuis, Radesingel 6

Er blijven tot na de jaarwisseling drie
bomen op de Grote Markt staan.
De gemeente kocht deze bomen voor
de proef met een ander gebruik van
de Grote Markt. Het gaat om drie
esdoorns van 12 meter hoog.

9.30 – 12.00 uur Programma’s 1 t/m 6
Meningsvormende bijeenkomst
Gemeentebegroting 2021
• Programma 1: Werk en Inkomen
• Programma 2: Economie en werkgelegenheid
• Programma 3: Onderwijs
• Programma 4: Welzijn, gezondheid en zorg
• Programma 5: Sport en Bewegen
• Programma 6: Cultuur (excl. Evenementen)

Ze staan op de hoek van de noordwand en de Zwanestraat, bij de
poffertjeskraam en bij de bushaltes.
En het lijkt wel of ze daar altijd al
hoorden. Toch verhuizen de bomen
straks naar een andere plek in de stad
in afwachting van het definitieve
ontwerp voor de Grote Markt.
De gemeente wil het plein in 2022
anders inrichten zodat het aantrekkelijker wordt om er langer te blijven.
Bomen
Zeker is al dat de gemeente bij die
herinrichting in 2022 ongeveer
10 bomen van elk 15 meter hoog wil
plaatsen. Die komen in twee rijen aan
de noordwand en zuidwand te staan.
Daarnaast ziet de gemeente ook
mogelijkheden voor een boom voor
Vindicat en een boom bij de toegang
tot de Zwanestraat. De huidige drie
tijdelijke bomen zijn een soort
voorproefje.
Proef
Overigens kon de gemeente door
de coronamaatregelen op 14 en 15
oktober alleen een afgeslankte proef
houden met een andere inrichting van

15.30 – 16.20 uur Politiek Vragenuur en mededelingen college
16.30 – 19.00 uur Programma’s 7 t/m 9 (+ evenementen en Herijking Stedelijk
investeringsfonds) en paragrafen
Meningsvormende bijeenkomst
Gemeentebegroting 2021
• Programma 6 Cultuur (onderdeel evenementen)
• Programma 7: Verkeer
• Programma 8: Wonen
• Programma 9: Kwaliteit van de leefomgeving
• Paragraaf 2: Duurzaamheid
• Paragraaf 7: Grondbeleid
• Herijking Stedelijk Investeringsfonds
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de Grote Markt. Er stonden op die
dagen nog wel tijdelijk drie bomen en
tien grote panelen met schetsen hoe
het stadsplein er in de toekomst uit
zou kunnen zien. Daar maakten
bezoekers goed gebruik van.
Het experiment met tijdelijke bankjes
en spelen aan de rand van de
Grote Markt ging niet door.

Meepraten
Wil je ook meepraten over de
toekomst van de Grote Markt?
Dat kan nog tot 15 november via onze
website jouwgrotemarkt.groningen.nl.
Daar vind je ook alle plannen,
schetsen en plattegronden.

20.00 – 22.30 uur Programma’s 10 t/m 14 en paragrafen
Meningsvormende bijeenkomst
Gemeentebegroting 2021
• Programma 10: Veiligheid i.c.m. Veiligheidsmonitor 2020-2
• Programma 11-14/ paragrafen 1, 3-6, 8,9 + financieel beeld
Belastingtarieven 2021
Tarievenonderzoek begroting 2021
Harmonisatie Marktverordening 2021 en Verordening marktgelden 2021
Reactie op motie logiesbelastingen (differentiatie naar overnachtingsprijsklasse)

Vrijdag 6 november 19.30 – 20.15 uur:

Let’s GROte Markt
Interviews, filmpjes, discussie, live chat
Live vanuit het Forum Groningen
Kijk en praat mee via jouwgrotemarkt.groningen.nl

Voortgangsrapportage (VGR) II
Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2020 VGR II
Septembercirculaire gemeentefonds 2020
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 de griffie.
Contactgegevens: griffie@groningen.nl
of via telefoonnummer 050 367 7702.
U kunt deze
vergadering live in
beeld en geluid volgen
via gemeenteraad.
groningen.nl

Deze vergaderingen kunt u live meeof terugkijken via:
gemeenteraad.groningen.nl
De agenda’s zijn onder voorbehoud.
De definitieve agenda wordt in de
vergadering vastgesteld.

Weet wat er speelt 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.
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.

