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Grote Markt moet verleiden
om er langer te blijven
“Als ik op de Grote Markt sta met de
klingelende klokken van de
Martinitoren, de markt, de mensen:
dan voel ik me een Groninger!”,
schrijft Froukje. Haar stadgenoot
Marloes ziet dat anders:
“De Grote Markt is voor mij een
grote oversteekplaats. Een te groot
plein waar de steentjes op de grond
niet bij elkaar passen en waar veel
lelijke gebouwen afgebroken mogen
worden.” Tijd voor herinrichting,
vindt ook de gemeente. Na het
verdwijnen van de bussen in de loop
van 2021 moet de Grote Markt een
aantrekkelijke plek worden waar je
graag een poosje blijft.
Daarom werkt de gemeente aan
plannen waarbij ze goed luistert naar
de inbreng van inwoners zoals
Froukje en Marloes. Zij postten hun
beeld van de Grote Markt tijdens het
toekomstfestival Let’s Gro.
Bij de editie van vorig jaar konden
burgers hun wensen voor de
inrichting laten weten. Belangrijkste
uitkomst daarvan: meer water, groen
en mogelijkheden om te zitten zonder
dat je meteen iets hoeft te bestellen.
“We willen er een verblijfs- en
ontmoetingsplek van maken waar de
voetganger op nummer 1 staat”,

Woensdag 11 december 2019, oude raadzaal
16.30 uur raadscommissie Werk & Inkomen
Inhoudelijk deel
• Nieuwe economische agenda 2020-2022, Your business Your future
• Founded in Groningen
• Agrarische sector
20.00 uur raadscommissie Onderwijs & Welzijn
Conform
• Nacalculatie renovatie Papiermolen 2019
• Herbenoeming lid Raad van Toezicht Stichting Baasis
• Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
• Programma en overzicht Onderwijshuisvesting 2020
•V
 ervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2020 en voorbereidingskrediet
2021 Sport020
• Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde
Inhoudelijk deel
• Co-investeringsfonds Sport kredieten 2020
• Subsidiebudget (co)investeringsfonds sportinfrastructuur 2020
• Update Meerjarenprogramma Sport de Bewegende Stad 2019-2020
• Visie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

vindt ook programmamanager
binnenstad Gavin van Osnabrugge.
Keuzes
De gemeente legt de scenario’s in het
voorjaar van 2020 alvast voorzichtig
voor aan belanghebbenden. Daarna
hakt de gemeenteraad er vervolgens
knopen over door. In het najaar van
2020 maakt een nog te kiezen

architect een ontwerp. Gavin denkt
dat het “zeker mogelijk” is om de
herinrichting van de Grote Markt in
2023 af te ronden.
Lees het hele artikel op
www.gemeente.groningen.nl
onder ‘Nieuws’

Nieuws uit centrum

Bewoner lanceert plan voor groen plein tussen
Sledemennerstraat en Westerbinnensingel
“Groen moet je doen.”
Toen bewoner Gerrit de Goede dat
hoorde bij een lezing, dacht hij: geen
woorden maar daden. Hij maakte
een schets van een groen plein bij
de onderdoorgang tussen de
Sledemennerstraat en de
Westerbinnensingel. Daarmee stapte
Gerrit naar de gemeente die
enthousiast reageerde.

Gemeenteraad Groningen

Het plein voor de onderdoorgang
bestaat uit grote tegels en twee forse
bomen. “Het maakt een haveloze
indruk, het plein heeft geen enkele
functie”, zegt de bewoner. Zelf heb ik
een foto genomen met mijn iPad van
de huidige situatie en die foto met
het programma Paint bewerkt tot
een voorlopig ontwerp van de
nieuwe situatie.” In zijn voorstel

maken de tegels plaats voor gras en
borders met struiken, de twee
bomen blijven uiteraard staan.
Het plein is in het ontwerp omgeven
door een hek met een haag.
Actie Steenbreek
Gemeentelijk groen coördinator
Laurens: “Het past in onze Actie
Steenbreek: tegels eruit, planten
erin.” Daardoor ontstaan minder
hitte-eilanden in de zomer en kan de
stad overvloedig regenwater beter
verwerken. “En het is een van de
kansen om meer biodiversiteit in de
binnenstad aan te brengen.
Alle puzzelstukjes vallen in elkaar, het
is een kans voor open doel.”
“Nou moet de bal er nog in”, lacht
Gerrit. De gemeente maakt een
inschatting van de kosten. Gerrit en
Laurens praten in december verder
over een definitief ontwerp.
De verwachting is dat in maart 2020
de schop de grond ingaat.
Lees het hele artikel op
www.gemeente.groningen.nl
onder ‘Nieuws’.

Bij de genoemde agendapunten kunnen burgers gebruik maken van het
inspreekrecht. Men krijgt daarvoor maximaal drie minuten. De totale
inspreektijd per vergadering is maximaal een kwartier. Insprekers dienen
zich bij de raadscommissies minimaal
24 uur voor de vergadering en bij de
U kunt deze
raadsvergadering 48 uur voor de
vergadering live in
vergadering aan te melden via
beeld en geluid volgen
griffie@groningen.nl of via
via groningen.
telefoonnummer 050 367 7702.
raadsinformatie.nl/live
De agenda’s zijn onder voorbehoud.
De definitieve agenda’s worden in de
vergadering vastgesteld.

Loket BOUWEN EN WONEN
TEN BOER tijdelijk gesloten
rondom kerst en oud en nieuw
Het loket Bouwen en Wonen Ten Boer
is op maandag 23 en 30 december
gesloten. Dit betekent dat u op deze
dagen tussen 09.00 uur en tot

Denk mee met
de gemeente
Groningen
Word lid van het
Inwonerspanel
www.bit.ly/Inwonerspanel

Meer informatie
Via het contactformulier:
gemeente.groningen.nl/contact
Bellen: 14 050
WhatsApp: 06 12 82 39 73
Wij geven antwoord op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur.

Samen veilig oud en nieuw vieren in de wijk
Heb je een leuk idee om samen met je buren oud en nieuw te vieren?
Of met vrienden in de wijk? Bijvoorbeeld een plek om met elkaar vuurwerk af
te steken? En kun je wel wat hulp gebruiken om er een gezellige en veilige
avond van te maken? Kom dan gerust langs bij het WIJ-team in je buurt.

zaken in de wijk. En verbrand afval is
heel ongezond voor de mensen die de
lucht inademen en voor de mensen
die het moeten opruimen.

Samen met jou kan het WIJ-team
kijken hoe je een leuke, veilige avond
kan organiseren, voor jezelf, je familie,
vrienden en buren. We willen allemaal
dat er niemand gewond raakt door
bijvoorbeeld rondvliegend vuurwerk.

Dus heb je een goed idee voor een
feest of activiteit in de buurt rond
31 december? Dan kun je terecht
bij WIJ Groningen. Kijk voor meer
informatie op wij.groningen.nl

Ook moet de weg vrij blijven voor
hulpdiensten, zoals de ambulance.
Zou je er verder aan willen denken dat
de straat niet beschadigd raakt?
Nieuw asfalt is erg duur. Dat geld geeft
de gemeente liever uit aan andere

64740 Groninger Gezinsbode 04-12-2019 (266 x 398
64740 Harener Weekblad
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13.00 uur met al uw vragen van
harte welkom bent aan het
Harm Buiterplein 1 in Groningen.

1. Open uw camera
2. Hou deze QR-code in uw
beeld
3 Er verschijnt een link in
beeld klik deze aan en word
lid van het inwonerspanel

Volg ons via:
groningen050
gem_groningen
gemeente_groningen
of meld u aan voor de nieuws
brieven over uw stad, dorp en
wijk gemeente.groningen.nl/
nieuwsbrief

Of bezoek ons aan de balie:
• Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen
Maandag 13.00-17.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Kijk voor vergunningaanvragen en
• Raadhuisplein 10, 9751 AN Haren
plannen op gemeente.groningen.nl/
Maak altijd een afspraak.
bekendmakingen-en-regelingen
Maandag t/m vrijdag 8.30-12.00 uur
Hier kunt u ook de app Groningen
Maandag 15.00-19.00 uur
omgevingsalert downloaden en
Woensdag 14.00-16.30 uur
een abonnement nemen op de
• Hendrik Westerstraat 24,
e-mailservice.
9791 CT Ten Boer
Maandag, donderdag, vrijdag 9.00-12.00 uur
Maandag 14.00-18.00 uur
Woensdag 9.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur

