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Hart onder de riem voor de helpers
Vrijdag 13 maart richtte psychologiestudente Dyanthe Brouwer ‘m op: de
facebookgroep Helpende hand voor
hulpbehoevende stadjers. De groep
zorgt ervoor dat ouderen die niet
meer naar buiten kunnen voor
boodschappen of medicijnen, deze
door vrijwilligers toch thuisbezorgd
krijgen. Inmiddels hebben al meer
dan 1700 Stadjers hun hulp aangeboden en ontstaan er in de groep
ook veel andere initiatieven.
Thea Rolvers, opbouwwerker
samenlevingsopbouw bij WIJ
Groningen, stuurde Dyanthe een
berichtje en ondersteunt haar nu.
‘De Helpende hand is heel laagdrempelig’, zegt Thea. ‘Soms wordt een
vraag dezelfde dag al opgelost.

Ik vind het charmant dat zo’n jonge
vrouw dit is begonnen en dat het heel
succesvol is. Ik heb haar mijn hulp
aangeboden. We hebben nu regelmatig contact. Dyanthe ziet mij als
een soort bonusmoeder, zegt ze.’
Gelukkig doet Dyanthe het niet alleen.
Inmiddels zijn al zeven andere jonge
vrouwen haar te hulp geschoten.
‘Ze kunnen zich prima alleen redden’,
zegt Thea. ‘Maar met name Dyanthe
ziet veel op zich afkomen. Naast alle
positieve reacties op facebook zijn er
op sociale media ook altijd negatieve
geluiden. En de media weten haar
ook te vinden, net als professionele
organisaties die soortgelijke diensten
aanbieden.’

‘Volg je hart, zeg ik tegen haar.
Het loopt tot nu toe goed. Gaat er
toch iets mis, dan staan ik en mijn
collega’s van WIJ klaar om te helpen.
Onlangs wilde Dyanthe kaartjes
gemaakt door kinderen uitdelen aan
ouderen. Ik heb haar toen gewezen
op het Pelstergasthuis, dat is een
goede plek voor zoiets. OOG TV
kwam haar interviewen, ze vond het
fijn als ik meeging. Ik ben er voor
haar en oefen geen druk op haar uit.’
Op deze manier is er dus óók voor
enthousiaste helpers als Dyanthe een
hart onder de riem. Hebt u hulp nodig
of wilt u helpen? Word lid van de
facebookgroep of kijk op
helpende-hand.com.

Chemokar, oud papier en afval

Nieuws uit Oude Wijken

		Kinderdromen-tasjes-actie in De Hoogte
		en Indische Buurt
Dinsdag 31 maart ontvingen kinderen
tussen de 6 en 12 jaar in de wijken
De Hoogte en Indische Buurt een
‘Kinderdromentasje’. Een tasje vol
met leuke ‘droomdingen’ om te doen.
Nienke Alkema is Gebiedsmanager
Oude Wijken: “Met ’Kinderdromen’
proberen we de kinderen, die thuis
zijn door het Coronavirus, op een
actieve manier mee te laten dromen
en denken over de vernieuwing van
hun wijk. Mee laten dromen over
hun wijk, maar ook over zichzelf.
We hopen dat zo het thuisblijven
voor de kinderen een beetje leuker
wordt.”

zetten. Heerlijk om een leuke activiteit
die kinderen thuis kunnen doen dan
te combineren met goede ideeën
voor de wijk. Afgelopen dinsdag zijn
er ruim zeshonderd tasjes aan de
deuren gehangen. Kinderen mogen
hun gemaakte dromen op de sociale
media van Mooie Wijken delen.
Ze mogen het ook door de kinderdromen-brievenbus gooien bij DIB/

Het Pand of BSV De Hoogte.
We kijken enorm uit naar de mooie
ideeën die getekend, geknutseld en
geschreven worden. Op deze manier
laten kinderen zien hoe hun wijk nog
leuker gemaakt kan worden!’’
‘Kinderdromen’ is een initiatief van
Het Pand, Floreshuis, UptoUs,
Vrijdag en gemeente Groningen.

Het plan
Voor De Suikerzijde is een voorontwerp structuurvisie gemaakt.
Deze structuurvisie wordt het kader
voor de ontwikkeling van de terreinen
van de voormalige Suikerfabriek in
Groningen en het bedrijventerrein
Hoendiep Zuid tot een nieuw
woon- en werkgebied. Het plan
schetst op hoofdlijnen hoe wij de
ontwikkeling van het gebied op de
lange termijn voor ons zien.
Het plangebied wordt grofweg
begrensd door de Johan van Zwedenlaan, de weg Hoendiep, de Westelijke
Ringweg, een stukje van het spoor
naar Zuidhorn en de bestaande
bebouwing langs de Peizerweg.
Ten behoeve van de structuurvisie is
een Milieueffectrapport opgesteld.

Vanaf maandag 6 april wordt het oud
papier weer opgehaald. Kijk daarvoor
op uw (digitale) afvalwijzer wanneer
dit voor uw wijk of dorp geldt. U kunt
het oud papier natuurlijk ook nog
steeds kwijt in een openbare
papiercontainer.
Het afval wordt volgens de normale
dienstverlening opgehaald.

Wilt u hier toch afval storten?
Kom dan alleen en houd u aan de
nu geldende regels.
Vanwege het coronavirus werken veel
mensen thuis en ruimen ze veel op.
Daardoor brengen ze veel spullen
naar de afvalbrengstations en zijn de
wachttijden langer. We vragen u om
begrip voor de situatie.
Gesloten
Op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) en
zaterdag 11 april zijn de afvalbrengstations aan de Duinkerkenstraat,
Vinkhuizen en Haren gesloten.
Dit geldt alleen voor huishoudens.
Bedrijven kunnen die dagen geen
Klein Chemisch Afval inleveren.
De wijkpost in Ten Boer is in deze
periode sowieso gesloten.
Geen compostdagen
De compostdagen op vrijdag 10 april
(Goede Vrijdag) en zaterdag 11 april
gaan niet door.

Gecombineerde raadscommissies
15 april 2020

Mooie Wijken
Marieke Hollemans is Communicatieadviseur wijkvernieuwingsprogramma ‘Mooie Wijken’: ‘’Normaal draait
het kinderdromenproject op scholen,
maar aangezien die nu dicht zijn
hebben we besloten om op een
creatieve manier het project voort te

Voorontwerp structuurvisie
‘De Suikerzijde‘

De chemokar voor het inleveren van
Klein Chemisch Afval komt tot en met
dinsdag 28 april niet in uw buurt of
wijk. U kunt dit inleveren bij een
afvalbrengstation.

Stel bezoek aan afvalbrengstation
zoveel mogelijk uit
De gemeente verzoekt inwoners om
het wegbrengen van afval naar de
afvalbrengstations even uit te stellen
tijdens de coronacrisis.
Zo voorkomen we drukte en lange
wachttijden bij afvalbrengstations.

‘Kinderdroomproducten’
“Met de spullen in het tasje willen
we de dromen van kinderen vangen
en samen met hen uitvoeren.
Er zitten allerlei ‘kinderdroomproducten’ in, zoals dromenkaarten,
zaadjes die ze zelf kunnen planten,
knutselmateriaal voor binnen- en
buiten, een dromenkleurplaat en een
dromenkubus die ze zelf in elkaar
kunnen zetten met allerlei droomvragen.”

Inspraak

Foto Henk Tammens: Initiatiefneemster Helpende Hand Dyanthe Brouwer (links)
en Thea Rolvers van WIJ Groningen.

Als voorbereiding op de raad van 22 april is er op woensdag 15 april een
commissiedag. Dan bespreken raadsleden raadsvoorstellen en collegebrieven.
De besprekingen beginnen om 13.00 uur en lopen door tot in de avond.

Inzage
De voorontwerp structuurvisie en het
Milieueffectrapport liggen ter inzage
met ingang van 9 april tot en met
3 juni 2020.
U kunt de voorontwerp structuurvisie
en het milieueffectrapport digitaal
inzien, op gemeente.groningen.nl/
actuele-bestemmingsplannen en op
desuikerzijde.groningen.nl.
De voorontwerp structuurvisie vindt u
ook op de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het identificatienummer is
NL.IMRO.0014.SV008Suikerzijde-vo01.
Bij het Loket Bouwen en Wonen,
Harm Buiterplein 1 liggen de papieren
stukken ter inzage. In verband met de
coronacrisis is er vooralsnog GEEN
inloop zonder afspraak. Probeert u de
stukken zo veel mogelijk digitaal in te
zien. Lukt dat niet, overlegt u dan
telefonisch met het Loket, op
werkdagen tussen 9.00 tot 13.00 uur
via het telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en website
in de gaten voor veranderingen in de
openingstijden.
U kunt bij het Loket ook exemplaren
van de voorontwerp structuurvisie en
het Milieueffectrapport bestellen
(tegen betaling).
Reageren
Een schriftelijke reactie op de
voorontwerp structuurvisie
(‘inspraak’) en/of het Milieueffectrapport (‘zienswijze’) kunt u van
9 april tot en met 3 juni 2020 sturen
aan Ruimtelijk Beleid & Ontwerp,
Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt op de structuurvisie ook online
een inspraakreactie indienen via de
website gemeente.groningen.nl/
actuele-bestemmingsplannen.
Let op: dat kan alleen met het
webformulier onder de knop ‘Online
inspraakreactie indienen’ op de
pagina van dit plan. U krijgt direct een
bevestiging van ontvangst.
Groningen, 8 april 2020

Meer informatie over deze commissiedag volgt in de loop van week 15
via onze website gemeenteraad.groningen.nl. Dan gaat het onder meer
over de precieze agenda, het tijdstip van bespreking van de verschillende
onderwerpen, de manier waarop wordt vergaderd en de hoe inwoners
kunnen inspreken. De griffie is te bereiken via griffie@groningen.nl of via
telefoonnummer 050 367 7702.

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
Vergunningaanvragen en plannen
gemeente.groningen.nl/
bekendmakingen-en-regelingen
Download de app OmgevingsAlert
of neem een abonnement op de
e-mailservice.
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Inspraak
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan De Suikerzijde, deelgebied noord’
Het plan
Voor het noordelijk deelgebied van De Suikerzijde is een voorontwerp bestemmingsplan
gemaakt. Dit plan regelt de ontwikkeling van het
eerste deelgebied van het terrein van de
voormalige Suikerfabriek in Groningen. Het plan
maakt de inrichting van het gebied mogelijk, met
onder meer bebouwing voor wonen en werken.
Dit eerste deelgebied ligt op de vloeivelden
tussen het spoor naar Zuidhorn en het Hoendiep.
Aan de westzijde wordt het begrensd door de
Johan van Zwedenlaan en aan de oostzijde door
het zogenaamde voorterrein, de locatie van de
voormalige fabrieksgebouwen. Het betreft een
voorontwerp bestemmingsplan met verbrede
reikwijdte zoals bedoeld in artikel 7c van het
Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.
Ten behoeve van het bestemmingsplan is een
Milieueffectrapport opgesteld.
Inzage
Het voorontwerp bestemmingsplan
‘Chw bestemmingsplan De Suikerzijde,
deelgebied noord’ en het Milieueffectrapport
liggen ter inzage met ingang van 9 april tot en
met 3 juni 2020.
U kunt het bestemmingsplan en het milieueffectrapport als PDF-bestanden inzien op
gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen en op desuikerzijde.groningen.nl.

Het bestemmingsplan is ook plan digitaal en
aanklikbaar te bekijken op de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP646SuikerzijdNrdvo01.
Bij het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, liggen de papieren stukken ter inzage.
In verband met de coronacrisis is er vooralsnog
GEEN inloop zonder afspraak. Probeert u de
stukken zo veel mogelijk digitaal in te zien.
Lukt dat niet, overlegt u dan telefonisch met het
Loket, op werkdagen tussen 9.00 tot 13.00 uur
via het telefoonnummer 14 050. Houdt u onze
berichtgeving en de website in de gaten voor
veranderingen in de openingstijden.
U kunt bij het Loket ook exemplaren van het
voorontwerp bestemmingsplan en het Milieueffectrapport bestellen (tegen betaling).
Reageren
Een schriftelijke reactie op het bestemmingsplan
(‘inspraak’) en/of het Milieueffectrapport
(‘zienswijze’) kunt u van 9 april tot en met 3 juni
2020 sturen aan Ruimtelijk Beleid & Ontwerp,
Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt op het bestemmingsplan ook een online
inspraakreactie indienen via de website
gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen. Let op: dat kan alleen via het webformulier onder de knop ‘Online inspraakreactie
indienen’ op de pagina van dit bestemmingsplan.
U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Groningen, 8 april 2020

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.
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