NIEUWS

| woensdag 5 februari 2020

Groen dak: koel, gaat lang
mee en goed voor de dieren!
In 2020 kun je weer subsidie aanvragen
voor het aanleggen van een groen dak.
Met beplanting blijft je dak een stuk
koeler in de zomer. Bovendien houden
de planten water beter vast, zodat
riolering niet overbelast raakt tijdens
hoosbuien. Het groen is goed voor
insecten vlinders en vogels. Zo kan
iedereen bijdragen aan een koelere,
groenere stad met minder wateroverlast.
En wist je dat een groen dak langer
meegaat dan een ‘normaal’ dak?
Daarom hebben vorig jaar 189 mensen
een subsidie aangevraagd voor het
aanleggen van in totaal 5000 m2 groen
dak. Wil je dat ook? Kijk op de website
van de gemeente Groningen voor meer
informatie: gemeente.groningen.nl/

Nieuws uit Oost
			

Nieuwe plek voor Oude Bieb Lewenborg

Stichting De Oude Bieb Lewenborg
heeft tijdelijk onderdak gevonden in
het voormalige Vensterhuis aan het
Anker. Zo kan de sociale huiskamer
van de wijk meer tijd nemen om te
zoeken naar een definitieve locatie.
De Bieb moet in juli uit het pand van
de voormalige bibliotheek, omdat
Lefier daar woningen gaat bouwen.
Tijdens de haak- en breiochtend

vertellen deelnemers hoe blij ze zijn
met hun plek. “Er wordt hier
behoorlijk doorgehaakt, ” vertelt
Jennie, “maar er wordt ook verschrikkelijk veel gepraat.” Mensen
komen graag naar de Oude Bieb.
Het haken is voor deze groep meer
dan een hobby: het is een middel
tegen vereenzaming. Iedereen heeft
zo zijn eigen verhaal. Sommigen zijn

nieuw in de wijk, een ander is ernstig
ziek geweest, iemand heeft haar
partner verloren, weer een ander
haar baan…
De Oude Bieb is opgericht als
stichting om het sociale isolement
van inwoners te doorbreken door
een veilige ontmoetingsplek te
creëren. De gemeente subsidieert de
stichting en helpt met de verhuizing
door voor een jaar garant te staan
voor de huur. De nieuwe plek ligt
vlakbij het huidige onderkomen.
In de Oude Bieb is ook twee keer per
maand gratis eten, er is een
wandelgroep, je kan een soort
meditatie doen, bingo, klaverjassen,
in de tuin bezig, spelletjes doen of
kunst maken. De Bieb heeft een
eigen inbrengwinkel “de Biebshop”,
wat voor een deel van de inkomsten
zorgt. Meer weten? Kijk op
deoudebieblewenborg.nl

Gemeenteraad
Groningen
Nationaal Park Drentsche Aa
‘Van brongebied tot benedenloop’
De eerstvolgende openbare vergadering van het Overlegorgaan Drentsche Aa
wordt gehouden op:

Woensdagavond 5 februari 2020 om 20:00 uur in CR Hegeman
Hoofdstraat 16 in Schoonloo
Op de agenda staan onder andere:
• Diverse actuele ontwikkelingen zoals startnotitie Regionale Energie Strategie
(RES) Drenthe, N34 en gebiedsgerichte aanpak stikstof
• Stand van zaken lopende en nieuwe projecten
• Uitvraag 3e Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Drentsche Aa
(2020 - 2030)
• Programma Nationale Parken Nieuwe Stijl
De agendastukken liggen voor aanvang van de vergadering op de leestafel ter
inzage. Ook kunt u documenten inzien op de internetpagina www.drentscheaa.nl/
organisatie-beleid/overlegorgaan/.
Op onze website kunt u ook een gratis abonnement op de halfjaarlijkse nieuwsbrief “Doorstroom” van het Nationaal Park Drentsche Aa aanvragen en u ook
aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.
Voorafgaand aan de vergadering is er de mogelijkheid uw mening te geven
over zaken die het Nationaal Park Drentsche Aa betreffen. U kunt zich hiervoor
aanmelden voor aanvang van de vergadering bij de secretaris. Voor informatie
over het Drentsche Aa-gebied kunt u terecht op onze
website www.drentscheaa.nl
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Woensdag 12 februari 2020,
aanvang 16.30 uur,
nieuwe raadzaal
4.Initiatiefvoorstel
a. Spelen in de Binnenstad
6. Conformstukken
a. aanpassing belastingverordeningen 2020.
Er bestaat geen mogelijkheid in te
spreken. Alle agendapunten zijn
reeds in betreffende raadscommissies besproken.

Ontwerpbestemmingsplan
Gecoördineerde bekendmaking
ontwerpbestemmingsplan, ontwerp
hogere geluidwaardenbesluit en
ontwerp omgevingsbesluit
Friesestraatweg 139 (plan Crossroads)
Beschrijving plan
Het bestemmingsplan ‘Friesestraatweg 139’ (plan Crossroads) heeft
betrekking op de voormalige
ACM-locatie (kadastraal bekend GNG,
L, 8105, 8106 en 8107 te Groningen),
nabij de Westelijke Ringweg,
de spoorlijn naar Delfzijl en het
Reitdiep. Het plan is opgesteld om
een omgevingsvergunning te
verlenen ten behoeve van nieuwe
woningbouw. De aanvraag
omgevingsvergunning bestaat uit het
oprichten van 7 bouwblokken met
292 woningen en het verwijderen van
één houtopstand inclusief drie
potentieel monumentale bomen.
Vanwege de dichte ligging op de
Westelijke Ringweg is voor dit
bouwplan een besluit voor hogere
geluidwaarden nodig vanwege het
overschrijden van de voorkeursgrenswaarden van de Wet geluidhinder.
Inspraak en stikstof
In het voorjaar 2019 heeft het
voorontwerpbestemmingsplan in het
kader van de inspraak 4 weken ter
inzage gelegen. De tervisielegging
van het ontwerpbestemmingsplan en
het ontwerp omgevingsbesluit
hebben vervolgens enige tijd op zich
laten wachten. Dit komt met name
door de stikstofproblematiek.
De depositie van stikstof vanwege
het project Crossroads op Natura
2000 gebieden is nader berekend.
De stikstofberekening is als aparte
bijlage bij het bestemmingsplan
opgenomen.
Coördinatiebesluit en Crisis-en
herstelwet
Voor de ontwikkeling van het
bouwproject Crossroads zijn de Crisis
en herstelwet en de Coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de
Wet op de ruimtelijke ordening van
toepassing om de procedures voor
het bestemmingsplan, de hogere
geluidwaarden en het ontwerp
omgevingsbesluit te combineren. De
gemeenteraad heeft op 26 juni 2019
ingestemd met het toepassen van de
Coördinatieregeling ten behoeve van
nieuwe woningbouwontwikkeling in
de Reitdiepzone.
Inzien ontwerpbesluiten
Burgemeester en wethouders van
Groningen maken op grond van
artikel 3.8 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht bekend
dat zij het ontwerpbestemmingsplan

Meer informatie
Via het contactformulier:
gemeente.groningen.nl/contact

Secretaris raad dhr. P. Kommerij,
peter.kommerij@groningen.nl

Bellen: 14 050

De agenda’s zijn onder voorbehoud. De definitieve agenda’s
worden in de vergadering
vastgesteld. Uw kunt vergaderingen live volgen en terugkijken via:
gemeenteraad.groningen.nl

Wij geven antwoord op
werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

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

WhatsApp: 06 12 82 39 73

‘Friesestraatweg 139’en de hiermee
gecoördineerde ontwerpbesluiten
hogere geluidwaarden en de
omgevingsvergunning ter inzage
leggen. Deze stukken liggen met de
bijbehorende bijlagen met ingang van
6 februari 2020 gedurende zes weken
ter inzage bij het gemeentelijk Loket
Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1,
op werkdagen geopend van 9.00 uur
tot 13.00 uur, van dinsdag t/m vrijdag
uitsluitend op afspraak van 13.00 tot
17.00 uur.
Het ontwerpbestemmingsplan kan
ook worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl onder
identificatienummer NL.IMRO.0014.
BP565Friesestrw139-ow01.
De pdf-bestanden van het ontwerpbestemmingsplan met losse bijlagen,
het ontwerpbesluit hogere waarde
geluid en het ontwerp omgevingsbesluit zijn te vinden op de pagina
‘Actuele bestemmingsplannen’ op
de gemeentelijke website gemeente.
groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen.
Zienswijzen indienen
Gedurende de inzagetermijn van
6 februari tot en met 18 maart 2020
kan iedereen schriftelijk of mondeling
een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp hogere
geluidwaardenbesluit en het hiermee
gecoördineerde ontwerp omgevingsbesluit naar voren brengen bij de
gemeente Groningen. Een schriftelijke
zienswijze kan worden gestuurd naar
Ruimtelijk Beleid & Ontwerp,
Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
Het is ook mogelijk een zienswijze in
te dienen via de website gemeente.
groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. Dit kan uitsluitend
door gebruik te maken van het
webformulier ‘Online zienswijze
indienen’, te vinden op de pagina
‘Actuele bestemmingsplannen’ onder
de naam van het bestemmingsplan.
Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze kunt u een afspraak maken
met de afdeling Ruimtelijk Beleid &
Ontwerp, telefoon (050) 367 82 55.
Zienswijzen die betrekking hebben op
het ontwerpbestemmingsplan dienen
te worden gericht aan de gemeenteraad. Zienswijzen die betrekking
hebben op het ontwerp hogere
geluidwaardenbesluit en het ontwerp
omgevingsbesluit dienen te worden
gericht aan het college van
Burgemeester en Wethouders.
U wordt verzocht in uw brief duidelijk
aan te geven op welk ontwerp uw
zienswijze betrekking heeft.
Groningen, 5 februari 2020

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
Dinsdag 14.00-18.00 uur
Woensdag 9.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur

