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Gemeente ziet bomenkap alleen als
allerlaatste optie
Vanzelfsprekend vinden mensen het jammer als ergens bomen verdwijnen.
Als beheerder kiest de gemeente voor behoud. “Wij verwijderen alleen
bomen als het echt niet anders kan.”
“Ik ben een echte bomenliefhebber”,
zegt Edwin Arends, technisch
specialist bomen bij de gemeente.
“Wij zijn verantwoordelijk voor het
beheer en onderhoud van de bomen
binnen de gemeentegrenzen en soms
moet je vanuit dat oogpunt moeilijke
beslissingen nemen. Wij halen alleen
bomen weg als er echt niets anders
opzit.”
Duurzaam
“Natuurbehoud staat voorop”, vertelt
Arends. “Bij de Antwerpenweg halen
we bijvoorbeeld 46 populieren weg en

er komen 80 bomen voor terug.
Daarnaast komt er een insectenhotel,
en zetten we er voor de vogeltjes wat
extra struiken neer. We planten
verschillende soorten bomen.
Vroeger werden er rijen dezelfde
bomen geplant. Dat maakt zo’n rij erg
kwetsbaar. Als er dan een ziekte
uitbreekt moet alles weg. Nu planten
we bijvoorbeeld een eik en daarnaast
planten we een iep en zo wisselen we
door. Als de iepen ziek worden,
verwijder je maar paar bomen en niet
meteen een hele strook.”

Hunzezone
“Als het gaat om de populieren bij de
Hunzeboord, hebben we gewoon
pech”, vertelt Arends. “De populieren
zijn in de jaren ‘60 en ’70 geplant.
Deze soort heeft een beperkte
levensduur en laten op het moment
veel takken los. Dat zorgt voor schade
aan gebouwen op het omliggende
industrieterrein. We hebben geprobeerd de bomen zo lang mogelijk te
behouden, maar dat ging niet meer.
De gemeente heeft niets tegen die
populieren hoor, het is een probleem
waar bijna alle gemeenten mee te
maken hebben”, benadrukt Arends.
Lees het héle artikel op gemeente.
groningen.nl onder ‘Nieuws’
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Groenste Buurt wil ‘talk of the town’ zijn
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In het Noorderplantsoen is een
groep bewoners voortdurend op
zoek naar manieren om te verduurzamen. Zij vormden zes jaar geleden
met elkaar de buurtcoöperatie
Groenste Buurt. “Het begint met
interesse wekken van bewoners, we
willen talk of the town zijn.” Doel is
om de ecologische voetafdruk te
verminderen. “Anders komt op een
bepaald moment het water onder de
dijken door en kunnen we hier niet
meer wonen.” Aan het woord is
Harry van Ommen, voorzitter van
Groenste Buurt.
“Het gaat erom dat wij in een buurt
wonen waarin mensen zich door het
groen uitgenodigd voelen om meer
naar buiten te komen en sociale
cohesie ontstaat. We hebben sinds
onze oprichting het totale energieverbruik in de Noorderplantsoenbuurt met 8% verminderd.
We proberen de aandacht van
bewoners te trekken en hen te
adviseren hoe je je huis duurzamer
kunt maken. We organiseren
bijvoorbeeld groene huizenroutes
waarbij je bij anderen kijkt naar hun
ervaringen. Als je hierover een goed

(Aanvang 15.00 uur, Oosterpoort, kleine zaal)
3. Benoemen
a.	De heer S. van der Pol installeren als raadslid in verband met
zwangerschapsverlof van mevrouw G. de Vries.
4 Gemeentebegroting
a. Gemeentebegroting 2021
b.	Voortgangsrapportage 2020-II en Begrotingswijzigingen
2e kwartaal 2020 VGR II
c. Septembercirculaire gemeentefonds 2020
d. Herijking Stedelijk Investeringsfonds
e. Belastingtarieven 2021 en Tarievenonderzoek begroting 2021
f. Harmonisatie Marktverordening 2021 en Verordening marktgelden 2021

Foto Harry van Ommen bij de warmtepomp op zijn dakterras.

advies van de buurman krijgt, werkt
dat beter dan dat je naar een
leverancier met belangen luistert die
je niet alles vertelt.” Door corona ligt
dit soort activiteiten tijdelijk stil.
Vergroening
“Ons andere doel is om de buurt
groener te maken. We willen zo min
mogelijk stenen, meer geveltuinen
en zijn een fan van groene daken.
Dan kan het water geleidelijk
wegstromen en voorkom je overstromingen.”

Eigen wijkenergieplan
Het bewonersinitiatief begon in 2014
met twee bewoners en groeide uit tot
een coöperatie met 100 leden.
Het Noorderplantsoen is tot nu toe
de enige wijk met een eigen
wijkenergieplan. “Daarin brengen we
samen met de gemeente in kaart wat
het energieverbruik is en wat nodig is
om onze buurt aardgasvrij te maken.”

Secretaris raad: Mevr. G. Mulder,
greet.mulder@groningen.nl
Deze vergaderingen kunt u live
mee- of terugkijken via:
gemeenteraad.groningen.nl

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

De agenda is onder voorbehoud.
De definitieve agenda wordt in de
vergadering vastgesteld.

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

Herinnering: Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten
voor chronisch zieken en beperkten 2020

Hebt u een chronische ziekte of
beperking? Hebt u in verband
daarmee in 2019 extra kosten
gemaakt? En hebt u een laag
inkomen? Dan kunt u onder bepaalde
voorwaarden een vergoeding van de
gemeente Groningen krijgen.

4. én u kunt aantonen dat u in 2019
minimaal € 385,- extra kosten heeft
gemaakt die niet op een andere
manier vergoed worden; u hebt
bijvoorbeeld uw verplicht eigen
risico van uw zorgverzekering
(€ 385,-) geheel betaald.

Om in aanmerking te komen moet u
aan (alle) 4 voorwaarden voldoen:

Aanvragen kan nog tot 30 november
2020
Hebt u de tegemoetkoming dit jaar
nog niet aangevraagd? U kunt nog
aanvragen tot 30 november 2020.
Uiterlijk op maandag 30 november
2020 moet de aanvraag bij de
administratie van de gemeente
Groningen binnen zijn. Aanvragen die
de gemeente na maandag 30
november 2020 ontvangt, worden
niet in behandeling genomen.

1. U woont op het moment van
aanvragen in de gemeente
Groningen;
2. én u hebt een aantoonbare
chronische ziekte of een beperking;
3. én uw inkomen mag in 2019 niet
hoger zijn geweest dan: Alleenstaand
(met of zonder kinderen) zonder
pensioen € 17.681,• Alleenstaand
(met of zonder kinderen)
met pensioen € 18.434,• Gehuwd/samenwonend
(met of onder kinderen)
zonder pensioen € 25.258,• Gehuwd/samenwonend
(met of zonder kinderen)
met pensioen € 25.470,-

Let op: u kunt maar één keer per jaar
aanvragen!
Digitaal inleveren
U kunt uw aanvraag digitaal via de
computer inleveren. Dat doet u via
Mijn Loket, het digitale loket van de
gemeente Groningen. Hoe dat precies
werkt, leest u op de website van de
gemeente Groningen.

Inleveren per post
Lukt digitaal aanvragen niet en u hebt
niemand om u daarbij te helpen?
Dan kunt u het aanvraagformulier
met bijlage(n) gratis opsturen naar de
gemeente. Hebt u geen formulier?
Op de website van de gemeente kunt
u een formulier downloaden.
U kunt uw formulier sturen naar:
Gemeente Groningen
Wmo: Meerkostenregeling
Locatie Kreupelstraat
Antwoordnummer 606
9700 VB Groningen
Meer weten?
Uitgebreide informatie over de
‘Tegemoetkoming aannemelijke
meerkosten voor chronisch zieken en
beperkten’ vindt u op de website van
de gemeente Groningen.
Hulp nodig bij het aanvragen?
Voor hulp bij het aanvragen kunt u
tijdens kantooruren bellen met het
telefoonnummer 050 367 42 00.
Volg de instructies en u wordt
doorverbonden met het WIJ team bij
u in de buurt.

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

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.
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Tips voor Sint-Maarten in coronatijd
Hoe vieren we Sint-Maarten op 11 november in deze coronatijd? Het feest waarbij kinderen met
lampions langs de deuren gaan, kan doorgaan. Kinderen hebben immers maar een klein aandeel
in de verspreiding van het virus, zeker buiten. En als iedereen zich aan de regels houdt, is er
genoeg ruimte om drukte te voorkomen. Let daarom op de onderstaande voorzorgsmaatregelen.

Kinderen mogen liedjes zingen bij de deur.
Maar ze moeten wel 1,5 meter afstand houden
tot hun publiek. Tip voor ouders: houd de
groepjes en het aantal begeleiders zo klein
mogelijk.
Niet meedoen: briefje op deur.
Hebt u klachten? Blijf dan thuis en doe de deur
niet open. Als u tot een kwetsbare groep hoort,
overweeg dan om niet mee te doen. Voor ieder
die niet aan Sint-Maarten wil meedoen: laat dat
even weten, bijvoorbeeld met een briefje op de
deur.
Voorverpakte traktaties
Wilt u wel meedoen? Laat met een lampion of
windlicht zien dat kinderen aan kunnen bellen.
Geef bij de deur 1,5 meter afstand aan,

bijvoorbeeld met stoepkrijt.
En geef het liefst voorverpakte traktaties.
Ondernemers
We raden winkeliers af om een Sint-Maartenevenement te organiseren, zeker als de winkel
open is. Ook de organisatie van lampionoptochten raden we af. Zo kunnen we extra
drukte en toeloop voorkomen. Als we ons
samen aan deze voorzorgsmaatregelen houden
maken we dit jaar van Sint-Maarten, ondanks
de coronacrisis, toch een mooi kinderfeest.
Tot slot: als er nog aanvullende maatregelen of
adviezen gaan gelden, vindt u deze op de
website van uw gemeente en Veiligheidsregio
Groningen.

