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| woensdag 8 januari 2020

Ontwerpuitwerkingsplan

Gemeenteraad Groningen

’De Meeuwen’

16.30 uur Gecombineerde raadscommissie
Conform
•H
 erbenoeming lid Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Groningen
Inhoudelijk deel
• Juridische onderbouwing ontwikkelmodel BW en Opvang
• Cliënt ervaringsonderzoek WMO
• Meerjarenprogramma Energie

Ter inzage
Het ontwerpuitwerkingsplan
’De Meeuwen’ ligt met de daarop
betrekking hebbende stukken met
ingang van 9 januari 2020 gedurende
zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm
Buiterplein 1, op werkdagen van
9.00 uur tot 13.00 uur en van dinsdag
t/m vrijdag uitsluitend op afspraak
van 13.00 tot 17.00 uur. Het ontwerpuitwerkingsplan wijkt op enkele
onderdelen af van het voorontwerp,
dat voor inspraak ter inzage heeft
gelegen van 3 mei 2018 tot en met
30 mei 2018. Exemplaren van het
ontwerpuitwerkingsplan en de daarop
betrekking hebbende stukken zijn op
aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.
Doel
Het ontwerpuitwerkingsplan heeft
betrekking op de oostelijke rand van
de woonwijk De Meeuwen.
Het plangebied wordt begrensd door
de Barkmolenstraat aan de westzijde,
kantoorlocaties aan de noord en
zuidzijde en de Europaweg aan de
oostzijde. Het plan maakt de bouw
van circa 85 grondgebonden
woningen mogelijk. Met de beoogde
woningen vindt een voortzetting en
afronding van de woonwijk plaats.
Ter inzage digitaal
Het ontwerpuitwerkingsplan kan ook
worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op de gemeentelijke

Woensdag 15 januari 2020, oude raadzaal

20.00 uur Gecombineerde raadscommissie
Inhoudelijk deel
• Rekenkameronderzoek Kapbeleid
• Toekomst Rekenkamerfunctie
• Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020 en inkoopvoorwaarden

Voorontwerp zoals op 27 maart 2018 is gepresenteerd
website gemeente.groningen.nl/
projecten-en-bestemmingsplannen.
Het identificatienummer is NL.IMRO.
0014.UP005DeMeeuwen-ow01.
De pdf-bestanden van het uitwerkingsplan en bijbehorende stukken zijn te
vinden op de pagina ‘Actuele
bestemmingsplannen’ op de
gemeentelijke website.
Zienswijze indienen
Van 9 januari tot en met 19 februari
2020 kunnen belanghebbenden naar
keuze schriftelijk of mondeling een
zienswijze over het ontwerpuitwerkingsplan indienen bij het college van
burgemeester en wethouders.

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 uitwerkingsplan. Voor het indienen van een
mondelinge zienswijze kan een
afspraak worden gemaakt met
Ruimtelijk Beleid & Ontwerp,
tel. (050) 367 82 55.

Geluidhinder

Ontwerpbesluit geluidontheffing
voor uitwerkingsplan ‘De Meeuwen’

Burgemeester en wethouders willen
de bouw mogelijk maken van nieuwe
woningen in het uitwerkingsplan
De Meeuwen te Groningen (zie ook
de rubriek bestemmingsplannen in
Nieuws, Gezinsbode). Dit is niet
zonder meer mogelijk, omdat de
geluidbelasting op een aantal gevels
hoger is dan de voorkeursgrenswaarden van 48 dB voor wegverkeerslawaai uit de Wet geluidhinder. Tevens
ligt het uitwerkingsplan in de
geluidszone van Industrieterrein
Groningen-Zuidoost. Om de nieuwbouw van de woningen in de
toekomst toch mogelijk te maken,
willen burgemeester en wethouders
ontheffing verlenen van deze
voorkeursgrenswaarden en hogere
waarden vaststellen voor de geluid-

belasting vanwege de N7 (Zuidelijke
Ringweg), Europaweg en vanwege
het industrieterrein. Dit kan op grond
van de Wet geluidhinder artikel 40,
artikel 45, artikel 83 lid 1 en 2, artikel
110a lid 1, lid 5 en lid 6.
Het ontwerpbesluit tot het vaststellen
van de hogere waarden ligt met ingang
van 9 januari 2020 gedurende zes
weken ter inzage bij het gemeentelijk
Loket Bouwen en Wonen,
Harm Buiterplein 1 te Groningen,
op werkdagen geopend van 9.00 uur
tot 13.00 uur, van 13.00 tot 17.00 uur
uitsluitend op afspraak.
Ook kunt u het ontwerpbesluit inzien
op de gemeentelijke website
gemeente.groningen.nl/projecten-enbestemmingsplannen.

U vindt het pdf-bestand (‘papieren
versie’) onder ‘Actuele bestemmingsplannen’.
Belanghebbenden kunnen van
9 januari tot en met 19 februari 2020
een zienswijze over dit ontwerpbesluit
naar voren brengen bij burgemeester
en wethouders, p/a Dienst Ruimtelijke
Ontwikkeling en Uitvoering, afdeling
Stadsingenieurs, Postbus 7081,
9701 JB Groningen. Wilt u mondeling
een zienswijze naar voren brengen,
dan kunt u een afspraak maken met
de afdeling Stadsingenieurs,
telefoon (050) 367 10 87.
Dit nummer kunt u ook bellen
voor verdere informatie over dit
ontwerpbesluit.

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?

Avond cursus (19:30 – 21:30):
maandag 20 januari, 27 januari,
3 februari, 10 februari 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: maandag 9 maart,
maandag 16 maart, maandag
23 maart, maandag 30 maart.

Aanmelden?

Wat gaat u leren?

open op werkdagen:
zonder afspraak van 9.00 - 13.00
uur, aanmelden voor schuldhulpverlening van 9.00 - 12.00 uur
met afspraak van 13.00 - 17.00 uu

• 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

65xxx Groninger Gezinsbode 08-01-2020 (266 x 398
65xxx Harener Weekblad
08-01-2020 (266 x 398)

Bel met cursusleidster Hanneke
Prins, tel. 14 050 op maandag t/m
vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur
of mail naar gkb@groningen.nl

Groningse Kredietbank

Harm Buiterplein 1
gemeente.groningen.nl/gkb

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 raadsvergadering 48 uur voor de vergadering aan te melden via
griffie@groningen.nl of via
telefoonnummer 050 367 7702.
U kunt deze
vergadering live in
De agenda’s zijn onder voorbehoud.
beeld en geluid volgen
U kunt vergaderingen live volgen en
via gemeenteraad.
terugkijken via: gemeenteraad.
groningen.nl
groningen.nl De definitieve agenda’s
worden in de vergadering vastgesteld.

ouderbijdrage
schoolfonds
Hebt u een minimum inkomen en
schoolgaande kinderen?
Dan kunt u een vergoeding krijgen voor
de ouderbijdrage schoolfonds voor het
schooljaar 2019 / 2020.
Hebt u hierover geen bericht ontvangen
van de gemeente Groningen?
Dan kunt u de vergoeding zelf aanvragen.
Meer weten?
• Kijk op:
• gemeente.groningen.nl/kind-en-opgroeien
• of bel met de gemeente Groningen:
050 367 50 00 (tussen 8.30 en 17.00 uur).

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.

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

