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IJsmeester Jan Schuur bewaart geen geheimen
over Kardinge
Als het kille najaar valt, krijgen de
schaatsliefhebbers het warm van
binnen. En zeker de ijsmeesters.
Ook ijsmeester Jan Schuur van
sportcentrum Kardinge kijkt uit naar
de opening van de 400 meterbaan
op zaterdag 10 oktober.
“Deze hele week strooien we met
onze Ice Baer/Olympia laagje voor
laagje water op de betonvloer.
Net als een boer met een giertank.
We brengen het ijs dan op een dikte
van drie tot vier centimeter”, aldus de
ijsmeester.

Buizenstelsel
Het water bevriest door een buizenstelsel onder de betonvloer dat
verbonden is met de vriesmachines.
Een soort omgekeerde vloerverwarming. Bij het afkoelen van
de betonvloer stuitten de ijsmeester
en zijn medewerkers de afgelopen
weken op het vochtige weer buiten.
Het temperatuurverschil tussen
die lucht boven het dunne dak en
de vloer zorgt voor naar beneden
druipende druppels en condens.
Daardoor ligt de baan bezaaid met
honderden bultjes die in een dag

groeien tot wel 8 centimeter.
“We beginnen ’s morgens eerder
om die bultjes weg te kappen.”
Corona?
Wie wil schaatsen moet van tevoren
reserveren. Er kunnen maximaal
300 mensen tegelijk aanwezig
zijn op de 400 meter baan en de
ijshockeyhal samen zijn.
Lees het héle artikel op gemeente.
groningen.nl onder ‘Nieuws’

Nieuws uit West

			

Voorjaar 2021: 24 Tiny Houses in Westpark

Volgend voorjaar komen er Tiny Houses in het Westpark. Dit is een initiatief van
burgerinitiatief Lutje Westpark en een initiatiefvoorstel van Groen Links en Partij
voor de Dieren in 2017. De Tiny Houses zijn door de toekomstige bewoners zelf
ontworpen. De vormgeving is vrij. Eind dit jaar starten de bouwwerkzaamheden.

Bewoner egaliseert eerste kavel (Foto: Henk Tammens)

Lutje Westpark wilde een duurzaam
buurtje maken met kleine huizen en
sociale samenhang, in een omgeving
met rijke ecologie, een lage CO2
voetafdruk en klein budget. Er is ook
een gemeenschappelijk buurthuis
gepland. De Tiny Houses staan
tijdelijk in Westpark; dit jaar wordt
een huurovereenkomst gesloten voor
10 jaar. De huisjes in Westpark zijn
verplaatsbaar. De maximale inhoud
en het maximale grondoppervlak is
vastgesteld op 145 m3 en 50 m2.
Bewoners divers
De toekomstige bewoners van de
huisjes vormen een diverse groep:
zowel leeftijd en achtergrond lopen
uiteen. Zij bestaan uit twintigers tot
zestigers die alleen wonen,
samenwonen of een klein gezin
vormen. De meeste bewoners gaan
voor het eerst ‘tiny’ leven, enkelen
hebben daar al meer ervaring mee.
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Helpt u mee onze online dienstverlening te verbeteren?
Heel veel zaken met de gemeente Groningen kunt u al digitaal regelen.
Door het toepassen van nieuwe technieken wil de gemeente de kwaliteit van
de dienstverlening blijvend verbeteren. Maar hoe weten we zeker dat iemand
die een online dienst afneemt ook écht is wie hij/zij zegt te zijn?
Daarom organiseren we een proef met ‘identiteitsapps’ die uw online identiteit
kunnen bevestigen.
Bent u 18 jaar of ouder, woont u in
gemeente Groningen én heeft u een
iPhone? Dan bent u van harte
welkom om mee te doen. De proef
vindt plaats op vrijdag 23 oktober
2020 in het gemeentelijk kantoor
aan het Zuiderdiep in Groningen.
Vanzelfsprekend nemen we de RIVM
COVID-19 maatregelen in acht en
kunt u veilig deelnemen.
De proef duurt maximaal één uur
waarin:

geanonimiseerd en zijn niet op uw
persoon terug te leiden. We hebben
plaats voor maximaal 30 deelnemers.
Voor elk deelnemer hebben we een
leuke attentie.

• u onder begeleiding twee apps
uitprobeert op uw eigen
smartphone
• u daarna een online evaluatieformulier invult; stimuleren?
• en u een aantal vragen
beantwoordt tijdens een gesprek
met één van de onderzoekers.

Bevestiging met tijdstip
Doet u mee? Stuur dan uiterlijk
woensdag 21 oktober 2020 een
e-mail naar virtueel@groningen.nl.
o.v.v. deelname proef Digitale
identiteit en het dagdeel van uw
voorkeur. Wij sturen u daarna
een bevestiging met een tijdstip
gedurende de dag.

Anoniem
We vragen om uw mening.
De uitkomsten van de proef worden

Deze proef is onderdeel van het
programma Virtueel Groningen van
de gemeente Groningen

Denk je 14 en 15 oktober mee over
de Grote Markt?
De gemeente Groningen gaat aan
de slag met de herinrichting van de
Grote Markt. Jouw Grote Markt.
Om te bepalen hoe het plein er straks
het beste uit moet komen te zien,
organiseren we op 14 en 15 oktober
weer een proeftuin.
Ging het bij de eerste proeftuin in
augustus vooral om het thema fietsen,
nu richten we ons op de beleving van
het plein en de gewenste
verblijfskwaliteit. We experimenteren
met een ‘gemengde zone’ aan de
noordwand van het plein, waarin we
zitplekken combineren met spelen en
échte bomen. Op de Grote Markt

Denk mee met
de gemeente
Groningen
Word lid van het
inwonerspanel
oisgroningen.nl/inwonerspanel

Meer informatie
Website
gemeente.groningen.nl
Bellen

komen ook grote panelen te staan die
bezoekers informeren over de eerste
richtinggevende ideeën - een
‘structuurschets’ - voor de
toekomstige situatie op het plein.
Denk je mee?
Fietsverkeer
Tijdens deze tweede proeftuin is de
straat aan de noordwand van de
Grote Markt (tussen de Oude
Ebbingestraat en de Kreupelstraat)
gesloten voor (fiets)verkeer tussen
08.00 en 20.00 uur. Het verkeer wordt
dan omgeleid via het Kwinkenplein.
Dit geldt ook voor laad-en losverkeer
en taxi’s.

Kijk voor actuele regionale informatie op veiligheidsregiogroningen.nl

14 050
WhatsApp
06 12 82 39 73
Wij geven antwoord op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur.
Meer weten
Meer weten over de proeftuin en
het vervolg? Kijk op jouwgrotemarkt.
groningen.nl. Je kunt daar vanaf
14 oktober ook je reactie geven.
Kom volgende week langs op de
Grote Markt en praat mee!

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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Hoe ziet u de toekomst van recreatie rond onze
meren? Hoe moet dat er over 15 jaar uit zien?
De gemeente is vooral benieuwd naar de
reacties van inwoners in het gebied rond Haren,
Noordlaren, Onnen en Glimmen op deze vraag.
We leggen deze en andere vragen voor aan
inwoners in dit gebied. De reacties hierop neemt
de gemeente mee voor het opstellen van een
omgevingsvisie. Deze visie gebruikt de gemeente
om keuzes te maken voor de toekomst.
Natuurlijk kunnen ook de overige inwoners van
de gemeente op deze vragen reageren.
De vragen
•H
 oe denkt u over woningbouw op het terrein
van de Biotoop/Hortus? Hoe moet dat terrein
er over 15 jaar uitzien?
•H
 oe denkt u over de toekomst van de
agrarische sector, moet de sector de ruimte
krijgen om zich duurzaam te ontwikkelen?
•W
 at kan de gemeente volgens u doen om
ontmoetingen, zowel voor ouderen als
jongeren te stimuleren?
•H
 oe kan de gemeente u onder-steunen bij het
verduurzamen van uw woning of
leefomgeving?
•H
 oe ziet u de toekomst van recreatie rond onze
meren? Hoe moet dat er over 15 jaar uit zien?
Graag ontvangen we uw reacties hierop via:
omgevingsvisie@groningen.nl.
Groene Parel
Tegelijk loopt het traject de Groene Parel.
Daarin halen we als gemeente ook ideeën
op. Dat gaat meer op wijk- en buurtniveau.
De stellingen en vragen die we voor de
omgevingsvisie voorleggen, zijn aanvullend op
de Groene Parel. We stemmen beide trajecten
goed op elkaar af.

Hoe verder?
De voormalig gemeente Groningen heeft
sinds 2018 een omgevingsvisie. Deze past de
gemeente aan op nieuwe informatie en op
nieuw beleid dat intussen is gemaakt.
Voor de voormalig gemeente Ten Boer loopt
een apart traject. Voor het gebied Haren
haalt de gemeente via vragen informatie
op. Zo werken we toe naar een actuele
omgevingsvisie voor de hele gemeente.
Voordat dat zover is, geven we u een
samenvatting van wat we verzameld hebben.
Daar kunt u op dat moment dan ook op
reageren.
Aanvullingen?
Hebt u aanvullende opmerkingen op bovenstaande vragen? Hoe ervaart u bijvoorbeeld uw
woon/werkomgeving? Hoe moet die omgeving
er over 15 jaar uit zien? Ziet u kansen die de
gemeente nog niet benut?
Ook dat hoort de gemeente graag, laat het ons
weten via: omgevingsvisie@groningen.nl met
daarbij graag de vermelding in welk gebied u
woont. Meer informatie vindt u op: gemeente.
groningen.nl/omgevingsvisie.

