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Open Monumentendag op zaterdag 12 september
Open Monumentendag wordt anders dit jaar. De reden laat zich raden: corona. Toch zijn er dankzij de betrokkenheid van eigenaren, beheerders en gebruikers 35 monumenten te bezoeken.
Alle deelnemende panden hebben maatregelen genomen om u veilig te kunnen ontvangen.
Het is raadzaam om vooraf op de
website te kijken naar de
mogelijkheden bij het monument dat u
wilt bezoeken. Het kan zijn dat u vooraf
moet reserveren. Alle deelnemende
monumenten binnen de gemeente
Groningen kunt u vinden op:
https://www.openmonumentendag.nl/
comite/groningen/.
Naar Buiten!
Op deze Monumentendag in
coronatijd wordt een link gelegd met
gezondheid in de stad Groningen.
1. Doe-het-zelf tour op de fiets
of te voet
In en rond de binnenstad staan
tijdens Open Monumentendag 16
bordjes in de grond: een minitentoonstelling in de buitenlucht.
De bordjes markeren plekken die wat
vertellen over ziekte en gezondheid in
Groningen. Bij het informatiepunt in
het Boter- en Broodhuisje of bij de
Groningen Store in het Forum kunt u
een plattegrond afhalen met daarop
de plek van de bordjes.
De plattegrond is ook te vinden op:
https://platformgras.nl/projecten/
open-monumentendag-2020.
2. Anderhalve meter tours
Drie deskundige gidsen nemen u mee

langs die plekken in de stad die
symbool staan voor de relatie tussen
stad en gezondheid. Iedere gids kiest
zijn eigen route, die elk zo’n anderhalf
uur duren.
Alle tours starten bij het informatiepunt bij het Boter- en Broodhuisje van
de Martinikerk. De groepjes blijven
klein, zodat iedereen het goed kan
verstaan en de anderhalve meter
afstand goed uitvoerbaar is. Eén tour
gaat per fiets, de andere twee gaan te
voet. Vertrek is om 11.00 uur en om
14.00 uur.
Wilt u deelnemen? Stuur dan een
mail naar omd@platformgras.nl met
het gewenste tijdstip en geef de
voorkeur aan voor wandelen of
fietsen. Het aantal deelnemers is
maximaal 10.
3. Audiotour: Gezond in Groningen
Speciaal voor Open Monumentendag
is een audiotour gemaakt. Onderweg
hoort u van alles over de relatie tussen
ziekte en gezondheid in de stad. U
kunt de tour downloaden. Kijk op de
site van Platform Gras en volg de
instructies:
https://platformgras.nl/projecten/
open-monumentendag-2020.

Foto: Boerderij De Laankamp aan de Rijksstraatweg in Haren is een van de 35 deelnemers aan de Open Monumentendag.

Een speciaal project voor Open
Monumentendag is in de kerk in
Leegkerk, Leegeweg 38 in Groningen.

			Bewoners Ebbingekwartier blijven
brainstormen over vergroening

Ingeklemd tussen Bloemsingel en Boterdiep ligt de nieuwbouwbuurt Ebbingekwartier. Het ontbreken van groen gaf de
buurt met koop- en huurwoningen iets steriels. Daarom namen bewoners zelf het voortouw om hierin verandering te
brengen.

Groene toegangsbogen
Tine: “We verzamelden allemaal
ideeën en hielden een enthousiasmepeiling onder de bewoners.” De
groene toegangsbogen stuitten op
bezwaren van de verhuurder van de
huurwoningen. Ook het idee voor
fruitboompjes kon op wisselend
enthousiasme rekenen.
Mark: “Er ontstond een discussie
over wespen en giftige besjes.” De
buurt is tot nu toe evenmin verrijkt
met vogel- en vleermuiskastjes.

Subsidie
Maar geveltuintjes kwamen er wel.
In een enquête bleek daar grote
behoefte aan. Tine: “We kregen
subsidie van de gemeente, de eigen
bijdrage van bewoners voor een
grote gevelbak was 75 euro.”
Uiteindelijk bestelden bewoners in
totaal 56 bakken.

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

Meer plannen
Tine: “We denken na over collectieve
inkoop van planten en willen met de
buurt op 19 september meedoen aan

Foto: Van links naar rechts:
initiatiefnemers Floris van Bentum,
Tine Noorda en Mark van Dijk.

Herfstkriebels. Dan gaan we zwerfvuil
verwijderen en de gangpaden
onkruidvrij maken.” Onder de huizen
zit een enorme waterbuffer met
regenwater. “Daar zou je
regentonnen op kunnen aansluiten.”

Samenvatting Agenda
woensdag 9 september 2020,
aanvang 17.00 uur, Oosterpoort, kleine zaal
3. Initiatiefvoorstel
a. Referendumverordening Gemeente Groningen
Conformstukken
a. Definitieve nota Sociaal culturele accommodaties, geharmoniseerd
b. Vaststelling bestemmingsplan en verordening openbaar vaarwater,
en de nota welstand te water
c. Wijkvernieuwing Sunny Selwerd herinrichting openbare ruimte
U kunt deze
d. Toekomst evenemententerrein
vergadering live in
Drafbaan
beeld en geluid volgen
e. Herijking afval- en grondstoffenbeleid
via gemeenteraad.
Conformstukken +
Moties/Amendementen
a. Definitief Groenplan Vitamine G
b. Algemene Plaatselijke Verordening
Groningen (APVG) 2021

Secretaris raad: de heer P. Kommerij, peter.kommerij@groningen.nl
De agenda is onder voorbehoud. De definitieve agenda wordt in de
vergadering vastgesteld.
U kunt vergaderingen live volgen via: gemeenteraad.groningen.nl

Meer informatie

Bellen

Bestemmingsplannen
Het plan
In overeenstemming met artikel 1.3.1
van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) maken burgemeester en
wethouders van Groningen bekend
dat zij een bestemmingsplan
voorbereiden voor een gebied ten
zuiden van het Edonbos, waarbij het
laatste deel van de Fietsroute Plus

groningen.nl

Er bestaat geen mogelijkheid om in te spreken. Alle agendapunten zijn in de
betreffende voorafgaande sessies besproken.

Website
gemeente.groningen.nl

Kennisgeving:
bestemmingsplan in voorbereiding

Soundscapes, video en spoken word.
Geluidskunst. Meerdere sessies
tussen 12.00 en 17.00 uur.

Gemeenteraad Groningen

Nieuws uit Centrum

Tine Noorda en Mark van Dijk
behoorden tot de initiatiefnemers.
Mark: “We zijn allemaal klimaatminded, bijna iedereen heeft
zonnepanelen op het dak. De buurt
bestaat vooral uit stenen die warmte
vasthouden in de zomer. We wilden
met groen het klimaat wat
aangenamer maken. Uit de eerste
appcontacten ontstonden ook de
groene daken op de schuurtjes achter
de huizen.”

Het Rumoer presenteert: Lucid
Extinction + guests: ‘Experimental
flows wichever way the wind blows’.

Groningen – Ten Boer kan worden
gerealiseerd. Het plangebied ligt in
het buitengebied aan de oostzijde
van de stad Groningen, grenzend aan
de wijk Lewenborg. Het te realiseren
fietspad wordt globaal begrensd aan
de oostzijde door Zuidwending en
aan de westzijde door de
Noorddijkerweg.
Deze kennisgeving betreft alleen het
voornemen tot het maken van het
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genoemde bestemmingsplan.
Pas als het voorontwerp van het
bestemmingsplan is gemaakt wordt
dit op de gebruikelijke wijze
gepubliceerd en in procedure
gebracht. Op dit moment liggen dus
nog geen stukken ter inzage, kunnen
nog geen inspraakreacties ingediend
worden en wordt onafhankelijke
instanties nog niet om advies
gevraagd.

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.

