NIEUWS
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Proeftuin Grote Markt
De komende jaren gaan we aan de
slag met de herinrichting van de
Grote Markt, als onderdeel van de
binnenstadsaanpak ruimte voor jou.
We willen het plein weer de allure en
kwaliteit geven die het verdient als
meest centrale plein in onze stad. Van
12 t/m 15 augustus is er een proeftuin.

Er rijden dan geen bussen over het
plein. We gaan dan alvast alternatieve
fietsroutes testen. Ook onderzoeken
we mogelijkheden voor lekker zitten
en verblijf en is er aandacht voor
groen en spelen op de Grote Markt.
Tegelijkertijd denken we na over de
invulling van het gat in de bebouwing

tussen het ABNAMRO-blok en de
Martinitoren. Er ontstaat daar straks
immers ruimte als de bussen eind
2021 definitief niet meer door de
Kreupelstraat rijden. Meer weten?
Kijk op jouwgrotemarkt.groningen.nl.

Rondkomen
kun je leren
Hebt u iedere maand geld tekort?
Doe dan mee aan de gratis cursus ‘Rondkomen kun je leren’ van de
Groningse Kredietbank. U leert in vier lessen van 2 uur beter om te
gaan met uw geld.
Wanneer en waar?
De cursus is op 7 september, 14 september, 21 september en 28 september
(2020). Elke les is van 19.30 tot 21.30 uur in Buurtcentrum Poortershoes,
Oosterweg 13 in de Oosterpoortwijk. Daarnaast kunt u zich ook opgeven
voor dezelfde cursus, maar dan in de ochtend (van 09.30 uur tot 11.30 uur)
aan het Harm Buiterplein 1 in Groningen. Deze cursus is op de volgende
dagen: 26 oktober, 2 november, 9 november en 16 november.
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Aanmelden?
Bel met cursusleidster Hanneke Prins, tel. 14050 op maandag t/m vrijdag
tussen 09.00 en 16.00 uur of mail naar gkb@groningen.nl.
Wat gaat u leren?
• u leert beter om te gaan met uw geld
• u leert toeslagen en regelingen aan te vragen
• u leert hoe u kunt bezuinigen op uw uitgaven
Aanmelden?
gkb@groningen.nl
14 050 of
Aan de balie van de GKB aan het Harm Buiterplein 1
	
(op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur).
Groningse Kredietbank
Harm Buiterplein 1
gemeente.groningen.nl/gkb
Wilt u in contact komen met het GKB? In verband met de coronamaatregelen raden wij u aan om via het algemene telefoonnummer of per
mail contact op te nemen.

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.

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.

