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Bezoek aan Martinitoren net even anders in coronatijd
Langzaam keren ook de toeristen weer terug in het straatbeeld van Groningen.
En wat is nou een stedentripje aan het Pronkjewail zonder een bezoekje aan
d’Olle Grieze? In de eerste maanden van de coronacrisis bleef de Martinitoren
alleen logischerwijs dicht. Sinds 8 juni kunnen bezoekers er weer op. Dat gaat
net even anders.
Mensen moeten vooraf reserveren en
kunnen de toren alleen bestijgen
tijdens een rondleiding in een groep
van maximaal 10 personen met een
gids. “Dat hadden we normaal
gesproken niet gedaan”, zegt
Angelique Voogd uit Spijkenisse.
Zij maakt samen met haar dochter
Quinty een driedaags stedentripje
Groningen.

1,5 meter afstand te houden tot
mensen van andere huishoudens.
De dicht op elkaar staande groep
bezoekers doet snel twee passen
opzij. “Ik vraag jullie om zo min
mogelijk aan te raken. Behalve als
dat op de trappen noodzakelijk is.
Dan graag zelfs”, verwijst hij naar
ieders veiligheid.

Richtlijnen RIVM
“Een paar weken geleden vroeg
exploitant Marketing Groningen of de
toren weer open mocht voor publiek.
Dat vonden wij prima als ze zich aan
de richtlijnen van het RIVM houden”,
vertelt torenbeheerder Jan Pestoor
van Stadsbeheer.

Veilig
Honderden treden lager constateren
Angelique en Quinty na afloop:
“Het voelt veilig en niet risicovol.
Gelukkig is corona nu onder controle
met weinig besmettingen.
En de toren is een soort van buiten.”
Quinty: “Het is één route.” “Je komt
niemand tegen, dat helpt wel”, besluit
Angelique.

Coronamaatregelen
Gids Hans de Waard begint zijn
rondleiding dan ook met de coronamaatregelen en vraagt iedereen
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Magneetvissen ook in vijvers verboden

In de gemeente Groningen is
magneetvissen in openbaar water
verboden. Dat geldt voor de
diepenring rond de binnenstad en
ook voor vijvers. Aanleiding om dit
verbod onder de aandacht brengen
zijn de drie recente vondsten van
oude munitie, door magneetvissers,
in de vijvers aan de Gorechtkade.
Zaterdag 6 juni werd een uiterst
explosieve Engelse Brisantgranaat
naar boven gehaald. Maandag 8 en
dinsdag 9 juni betrof het beide keren
een rookgranaat van een mortier.
In alle gevallen heeft de Explosieven
Opruimingsdienst (EOD) de
projectielen onschadelijk gemaakt.

Waterschap Noorderzijlvest is
eigenaar van de vijvers aan de
Gorechtkade en laat op korte termijn
een historisch onderzoek uitvoeren.
Hiermee wordt vastgesteld of er een
kans bestaat dat op deze locatie meer
explosieve materialen liggen.
Vervolgens wordt gekeken of
eventueel opsporingsonderzoek in de
vijvers noodzakelijk is. Tot die tijd
voert het waterschap in verband met
de veiligheid, geen beheer en
onderhoud aan de vijvers uit.
Het waterschap en de gemeente
willen voorkomen dat er ongelukken
gebeuren.

Risico
Er kleeft een groot risico aan magneetvissen. Met de sterke magneten
kunnen de veiligheidspallen of
ontstekingspinnen van oude munitie
en wapens op scherp gezet worden en
dat is levensgevaarlijk. Het is niet voor
niets dat de Explosieven Opruimingsdienst bovengekomen explosieven en
munitie altijd zeer serieus neemt.
Verboden
Naast dat magneetvissen gevaarlijk is,
is het ook verboden. De komende tijd
wordt extra gecontroleerd op
magneetvissen. Zie ook gemeente.
groningen.nl/boetes-stadstoezicht

Meer informatie

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.

Het plan
Burgemeester en wethouders hebben
op 24 juni 2020 het uitwerkingsplan
Westerwal Van Heemskerckstraat voor
de tweede maal herzien vastgesteld.
Het plan heeft betrekking op het
gebied aan de westzijde van de
Zeeheldenbuurt, net binnen de
stadsring, tussen de Van Heemskerckstraat en het water Hoendiep.
Hier komen maximaal 180 appartementen en studio’s en een aantal
grondgebonden woningen.
In een beroepsprocedure is het plan
op 10 december 2019 voor de eerste
maal herzien vastgesteld en is het
maximum aantal grondgebonden
woningen verminderd. De ontwikkelaar en de appellant hebben nu alsnog
overeenstemming bereikt. Het plan
wordt daarom nu nogmaals opnieuw
vastgesteld om het oorspronkelijk
beoogde aantal van 22 woningen weer
mogelijk te maken.
Inzage
Het uitwerkingsplan ligt ter inzage
met ingang van 2 juli tot en met
12 augustus 2020. U kunt de stukken
op drie manieren inzien:
- als pdf-bestand op de gemeentelijke
website gemeente.groningen.nl/
actuele-bestemmingsplannen;
- digitaal op de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl; het
identificatienummer is
NL.IMRO.0014.UP003vHeemskerckvg03;
- op papier bij het Loket Bouwen en
Wonen, Harm Buiterplein 1.
LET OP: in verband met de coronacrisis is er vooralsnog GEEN vrije
inloop. Probeert u de stukken zo veel
mogelijk digitaal in te zien. Lukt dat
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Uitwerkingsplan ’ Westerwal
Van Heemskerckstraat’ opnieuw
vastgesteld

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.

niet, overlegt u dan telefonisch met
het Loket, op werkdagen tussen
9.00 en 12.00 uur via het telefoonnummer 14 050. Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor
veranderingen.
U kunt bij het Loket ook exemplaren
van het uitwerkingsplan bestellen
(tegen betaling).
Beroepsfase
Met ingang van 2 juli tot en met
12 augustus kan een belanghebbende
beroep instellen tegen het besluit tot
vaststelling van het uitwerkingsplan.
Een beroep wordt ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Beroep kan uitsluitend
worden ingesteld door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de
wijzigingen die bij de hernieuwde
vaststelling zijn aangebracht.
Op dit uitwerkingsplan is de Crisis- en
herstelwet van toepassing. In het
beroepschrift dienen de beroepsgronden te worden opgenomen.
Het beroep wordt niet-ontvankelijk
verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.
De beroepsgronden kunnen na afloop
van de beroepstermijn niet meer
worden aangevuld.
Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan
ook om een voorlopige voorziening
verzoeken. Als dit verzoek binnen de
beroepstermijn wordt ingediend,
schort dit de werking van het uitwerkingsplan op totdat op het verzoek
is beslist. Het beroepschrift dient te
worden gezonden aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage; een verzoek om
voorlopige voorziening aan de
voorzitter van deze Afdeling, onder
hetzelfde adres.

Denk mee met
de gemeente
Groningen
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

