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Tien statushouders aan de slag bij de gemeente
Groningen
Op 1 september zijn tien statushouders gestart aan een nieuw traject bij de gemeente Groningen. Het gaat om een
ontwikkeltraject van een half jaar, met behoud van uitkering. Het uiteindelijke doel is om de statushouders te laten
doorstromen richting regulier werk. De deelnemende statushouders zijn geselecteerd door Thuisin050, doorlopen
via het instroomportaal van iederz een voorbereidend traject en doen uiteindelijk werkervaring op bij Stadsbeheer.
Bij Stadsbeheer verrichten de
deelnemers al naar gelang hun
vaardigheden en belangstelling
werkzaamheden bij het magazijn, de
technische dienst, de groenvoorziening, het timmerbedrijf, in de
afvalverwerking of bij de verkeersploeg.
Stadsbeheer
Het traject bouwt in fases op naar een
werkweek van 40 uur. Dat is inclusief
drie dagdelen inburgering die de
statushouders volgen. Om aan te
tonen dat de deelnemers daadwerkelijk
vaardigheden hebben opgedaan,
gaan zij op hun werkplek bij Stadsbeheer een praktijkverklaring halen.

Na een half jaar wordt bekeken of de
deelnemers kunnen doorstromen
naar regulier werk.
Veel zin
Statushouder Asad Bahramsari heeft
er erg veel zin in: “Ik ben blij dat de
gemeente deze kans biedt en ben
benieuwd hoe het me gaat bevallen.
Ik vind het fijn eerst wat ervaring op
te doen bij iederz en dan daadwerkelijk
aan de slag te gaan bij Stads-beheer.
Ik zie mezelf wel werken bij de houten timmerafdeling.”

Reageren op het ontwerpplan voor
de nieuwe Driebondschool
Woldjerspoorweg
Wij zijn van plan een nieuwe school te
bouwen aan de Woldjerspoorweg in
Engelbert. De bestaande regels van
de gemeente maken de bouw van een
school op deze plek niet mogelijk.
Wij kunnen van deze regels afwijken.
Eerst moeten we daarvoor allerlei
verplichte onderzoeken doen en die
zetten we in het ontwerpplan.
Officieel heet dit een ‘ruimtelijke
onderbouwing’. Uit de gedane
onderzoeken blijkt volgens ons dat het
mogelijk is om op deze plek een school
te bouwen. De volgende stap is dat u
het plan kunt bekijken en erop kunt
reageren, want het is nog een ontwerp
en geen besluit. U leest hieronder waar
en wanneer u het plan kunt bekijken en
hoe u uw reactie kunt geven.
Waar en wanneer kan ik het plan
bekijken?
U kunt het plan op drie plekken
bekijken, met ingang van 10 september
tot en met 21 oktober 2020:
• Bij het gemeentelijk Loket Bouwen
en Wonen, Harm Buiterplein 1.
Op werkdagen van 9.00 uur tot
13.00 uur. In verband met corona
kan dat alleen op afspraak via
afspraken.groningen.nl
• Bij het Multifunctioneel Centrum

(MFC), Woldjerspoorweg 5A in
Engelbert op maandag 14 september
tussen 16.30 uur en 19.30 uur.
In verband met corona moet u zich
voor een tijdsblok aanmelden.
Aanmelden kan via de link
gemeente.groningen.nl/
dedriebond-engelbert tot en met
vrijdag 11 september 2020. U vindt
via deze link ook meer informatie;
• Via de landelijke website
ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hier
zoeken op de plannaam of op het
plannummer NL.IMRO.0014.
OV092Driebondschl-ow01.
Hoe en wanneer kan ik mijn reactie
geven?
Uw reactie op een gemeentelijk
ontwerpplan heet een ‘zienswijze’.
Vanaf 10 september tot en met
21 oktober 2020 kan iedereen een
zienswijze indienen. Dat kan op drie
manieren:
• U mailt uw reactie naar het
emailadres: vastgoedbedrijf@
groningen.nl, ter attentie van
projectmanager Thijs Stam;
• U stuurt een brief naar het
Vastgoedbedrijf, ter attentie van
projectmanager Thijs Stam,
Postbus 7081, 9701 JB Groningen;
• U gaat in gesprek met de projectmanager. Bel voor een afspraak
met hem naar telefoonnummer
050 367 80 29.

Gemeenteraad Groningen
Samenvatting Agenda
woensdag 16 september 2020,
aanvang 15.30 uur, Radesingel 6, vergaderzaal 1
15.30 – 16.20 uur
16.30 – 17.00 uur
17.10 – 18.00 uur
20.00 – 21.00 uur

Mededelingen college en politiek vragenuur
Martini Trade Park (meningsvormend)
Coronamaatregelen en Horeca (meningsvormend)
Nationaal Programma Groningen (meningsvormend)

Naast deze bijeenkomsten zijn er diverse beeldvormende sessies, die niet
worden uitgezonden, maar deels wel openbaar zijn. Daarvoor verwijzen wij
u naar de website.

Hoe bespaar je thuis zo leuk en makkelijk mogelijk energie? Leer het met
Junior Energiecoach, een leuk en leerzaam spel voor gezinnen om thuis
energie te besparen. In de gemeente Groningen kunnen 300 gezinnen gratis
meedoen. Het spel start op 3 oktober en duurt vijf weken.

Lampenjacht en stekkerexpeditie
In het spel komen wekelijks speciale
Junior Energiecoach-filmpjes van de
bekende Varkentje Rund online.

Lees het hele artikel op onze website
gemeente.groningen.nl/actueel/
nieuws/tien-statushouders-aan-deslag-bij-de-gemeente-groningen

Werkprogramma
Het ontwikkeltraject is een onderdeel
van het Werkprogramma.

300 gezinnen gezocht voor spelen
Junior Energiecoach

Met energie kun je lachen
Kinderen (ongeveer 7-12 jaar) en
ouders spelen met Junior
Energiecoach on- en offline een spel
met leuke, leerzame opdrachten,
puzzels, experimenten en winacties.
Kennis en bewustwording over
energie nemen toe. Het motto is: met
energie kun je lachen!

Het Werkprogramma is een concrete
set aan maatregelen die beoogt
onnodige instroom in de bijstand en
onnodig langdurig gebruik van de
bijstand te voorkomen. Het Werkprogramma heeft als doel om extra
bijstandsgerechtigden te activeren
naar duurzame arbeid in de periode
2020-2022.

Bestemmingsplannen

Deze gaan vergezeld van leuke en
geheime opdrachten, winacties,
interessante weetjes en spellen.
Wie durft mee op lampenjacht of
stekkerexpeditie!? Kinderen worden
echte Junior Energiecoaches. Net als
varkentje Rund, het van tv bekende
en populaire boegbeeld van Junior
Energiecoach. Ook leuk en leerzaam
voor ouders natuurlijk.
Gratis meedoen
In de gemeente Groningen kunnen
300 gezinnen gratis meedoen.
Aanmelden of op zoek naar meer
informatie?
Kijk op juniorenergiecoach.nl.
Inschrijven kan van 17 augustus tot
en met 27 september. Voor een
schoner milieu en vollere
portemonnee; ik doe mee!
Meer weten?
Kijk op juniorenergiecoach.nl.

Doe mee aan
het grote
Leefbaarheidsonderzoek!
In september ontvangen alle
volwassen inwoners van de
gemeente Groningen een brief van
de burgemeester met de vraag
mee te doen aan het tweejaarlijkse
onderzoek over de leefbaarheid en
veiligheid van de buurten en
dorpen in de gemeente. In de
uitnodiging staat een inlogcode
voor het invullen van een online
vragenlijst.
De gemeente wil graag weten hoe
u het vindt om te leven in uw buurt
of dorp. Voelt u zich er veilig?
Ontmoet u makkelijk andere
bewoners? Zijn er genoeg sport- en
speeltoestellen? Wat kan er beter of
waaraan is behoefte?
Vul de vragenlijst snel in.
Zo kunnen we de buurten en
dorpen leefbaar en veilig maken en
houden. Bovendien maakt u kans
op een cadeaubon om te
zwemmen in één van onze
zwembaden of om te schaatsen bij
Kardinge. Het onderzoek wordt
uitgevoerd door de afdeling
Onderzoek, Informatie en Statistiek
van de gemeente.

Pers en andere geïnteresseerden kunnen bij deze vergaderingen aanwezig
zijn (onder voorbehoud). In verband met de coronamaatregelen en de
beperkte beschikbare ruimte alleen in overleg met de griffie. Neem hiervoor
minimaal 24 uur van te voren contact op met de griffie.
Insprekers kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren schriftelijk een
inspreekbijdrage aanleveren van ca. 300 woorden via de griffie.
De inspreektekst wordt dan gedeeld met de raadsleden en openbaar(zonder
privégegevens) aan het betreffende agendapunt gehangen.
Insprekers die (digitaal) bij de raadscommissies willen inspreken dienen zich
uiterlijk 24 uur voor de vergadering aan te melden via de griffie.
Contactgegevens: griffie@groningen.nl
of via telefoonnummer 050 367 7702.
Deze vergaderingen kunt u live mee- of
terugkijken via:
gemeenteraad.groningen.nl
De agenda’s zijn onder voorbehoud.
De definitieve agenda wordt in de
vergadering vastgesteld.

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

Meer informatie
Website
www.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.

