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Theaters weer open, De Oosterpoort biedt
zomerprogramma
De Stadsschouwburg en De Oosterpoort gingen afgelopen week weer
open voor publiek. Mét aanpassingen
door de coronamaatregelen en nu nog
maximaal 30 toeschouwers. En waar
anders in juli en augustus de deuren
gesloten blijven, biedt De Oosterpoort
dit jaar een zomerprogramma.
“Dit is waar we het allemaal voor
doen. We zijn zó blij dat we weer
kunnen beginnen. Dit geeft zóveel
hoop”, laat Renate Meijering
opgetogen weten. Zij is hoofd
Marketing, Educatie, Ticketing en
Service bij SPOT Groningen.
“Eerst waren we alleen bezig met
damage control en schadeafhandeling van wat in het verleden niet
doorging. Nu richten we ons weer op
de toekomst.” Marcel Hensema beet
vorige week het spits af met zijn
voorstelling ‘Mijn Ede’ in de Stadsschouwburg. “Alleen en met
minimale techniek. Alle voorstellingen
waren binnen drie minuten
uitverkocht. We vonden het eerst
best spannend of het publiek het
wel aandurfde.”

Woensdag 17 juni 2020, Vergaderzaal 1 (Radesingel 6)
Gemeenterekening 2019
13.00 uur 	gecombineerde Raadscommissie Onderwijs & Welzijn,
Werk & Inkomen
Inhoudelijk
• Programma 1 Werk en inkomen
• Programma 2 Economie en werkgelegenheid
• Programma 3 Onderwijs
• Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg
• Programma 5 Sport en bewegen
• Programma 6 Cultuur (m.u.v. evenementen)
16.30 uur 	gecombineerde Raadscommissie Ruimte & Wonen,
Beheer & Verkeer

Marcel Hensema treedt op voor 30 toeschouwers in de Stadsschouwburg.
Foto: Ronald Lowijs.

Coronamaatregelen
Een speciaal coronateam van SPOT
Groningen was druk bezig met alle
noodzakelijke maatregelen. “We
moesten vier verschillende protocollen naast elkaar houden. Het meeste
werk zit in de looproutes. De vraag
was ook hoe de zalen eruit moesten
gaan zien zonder de gezelligheid te
verliezen. Bij Marcel Hensema zat het
publiek op het toneel met stoelen om
hem heen. Een uniek en intiem
gevoel.”

De Oosterpoort
Ook in De Oosterpoort begon SPOT
Groningen voorzichtig met lunchconcerten en rondleidingen.
“Het voorgenomen besluit is dat er
vanaf 1 juli maximaal 100 toeschouwers mogen komen als alles goed
gaat. Daarom bieden we in
De Oosterpoort een zomerprogramma
aan met een breed palet aan
podiumkunsten.”
Lees het héle artikel op gemeente.
groningen.nl/actueel/nieuws.

Nieuws uit West

De gemeente Groningen is een van de weinige gemeenten die huizen heeft
laten bouwen speciaal voor bewoners van een woonwagenkamp. Bijzonder is
dat ze hier in samenspraak met bewoners zijn gebouwd. Twintig jaar geleden
zijn de eerste huizen gerealiseerd op woonwagenkamp De Kring, bij Hoogkerk.
Inmiddels staan er 51 huizen. Tientallen kampbewoners staan op de wachtlijst
voor een huis of een vak voor een wagen en de huisbewoners missen hun
wielen niet.
we binnen, door de achterdeur.
De schoenen doet iedereen hier uit,
in het klompenhok, net als in een
woonwagen.” Van daaruit neemt ze
ons mee naar de keuken en woonkamer. “Dat moest een open keuken
zijn. Zo houd je tijdens het koken
contact met gasten of familie aan
de keukentafel.”

Inhoudelijk
• Programma 6 Cultuur (onderdeel evenementen)
• Programma 7 Verkeer
• Programma 8 Wonen - Paragraaf 7 Grondbeleid
• Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving - Paragraaf 2 Duurzaamheid
20.00 uur Raadscommissie Financiën & Veiligheid
• Programma 10 Veiligheid
• Programma 11 Dienstverlening
• Programma 12 College, raad en gebiedsgericht werken
• Programma 13 Algemene inkomsten en post onvoorzien
• Programma 14 Overhead en ondersteuning organisatie
• Paragrafen (m.u.v. 2 en 7) – Jaarrekening
twee extra vergaderingen parallel aan de eerste rekeningcommissie op
17 juni a.s.
13.00 uur 	Zorgen bewoners Isebrandtsheerd over gemeentelijke
bouwplannen – ingekomen brief Bewonersbelangengroep
Isebrandtsheerd d.d. 1 juni jl. (op verzoek van SP-fractie)
15.00 uur	Experiment gesloten coffeeshopketen financiële tegemoetkoming – collegebrief d.d. 3 juni jl.

	Woonwagenbewoners blij met unieke huizen

Clara Pots woont al 14 jaar in een
huurhuis op het woonwagenkamp.
Toen ze hoorde van de bouw was ze
eerst wat terughoudend, maar dat
verdween toen ze de tekeningen zag.
De bewoners mochten zelf meedenken. Verhuizen ging op vrijwillige
basis. Woonwagenbewoners hebben
andere woonbehoeften dan ‘burgers’.
Clara leidt ons rond: “Kijk, hier komen

Gemeenteraad Groningen

Rijtjeshuis
Het huis van Clara lijkt aan de
buitenkant op een normaal rijtjeshuis.
De huizen in het kamp hebben weinig
groen eromheen. De bewoners
houden van betegelde voor- en
achtertuinen. Binnen is een van de
grootste verschillen met reguliere
woningen, dat de badkamer beneden
is. “Dan kan je lekker als je gedoucht
hebt zo de woonkamer in.
Dat bezoekers dan in je badkamer
naar de wc gaan, dat maakt ons niet
uit”, verduidelijkt Clara. Ook hierin lijkt
het huis meer op een woonwagen.
Zelf geïnteresseerd in zo’n woning?
Helaas, ze zijn alleen bedoeld voor
mensen uit de woonwagencultuur.

Als het mogelijk is, zullen deze vergaderingen in de Topweerzaal in het
Provinciehuis worden gehouden, maar dat moet nog worden bezien.
Dit zijn conceptagenda’s en onder voorbehoud. De definitieve agenda’s kunt
u online bekijken via gemeenteraad.groningen.nl/vergaderingen
Bij alle vergaderingen de komende tijd kan er vanwege de coronamaatregelen geen publiek aanwezig zijn.
Op alle genoemde agendapunten kan er ingesproken worden.
Insprekers kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren schriftelijk een inspreekbijdrage
aanleveren van ca. 300 woorden via griffie@groningen.nl. De inspreektekst
wordt dan gedeeld met de raadsleden en openbaar (zonder privégegevens)
aan het betreffende agendapunt gehangen. Ook wordt de tekst voorgelezen
door de voorzitter.
Wie digitaal wenst in te spreken, wordt verzocht dit uiterlijk 48 uur van
te voren via griffie@groningen.nl kenbaar te maken, zodat de nodige
voorzieningen kunnen worden getroffen.
De vergaderingen worden live uitgezonden via de website van de
gemeenteraad. Terugkijken kan ook via: gemeenteraad.groningen.nl.

Denk mee met
de gemeente
Groningen
Word lid van het
inwonerspanel
www.bit.ly/inwonerspanel
Huurwoningen voor woonwagenbewoners in Hoogkerk. Foto Henk Tammens.

Nieuwe locaties voor openbare laadpalen in
kaart gebracht
De gemeente Groningen wil elektrisch rijden stimuleren. Belangrijk
daarbij is dat mensen gebruik kunnen
maken van een elektrische laadpaal
dicht bij hun huis. Daarom breidt de
gemeente het aantal openbare
laadpalen de komende jaren uit.
De mogelijke locaties voor nieuwe
laadpalen zijn in kaart gebracht.
U bent van harte uitgenodigd om te
reageren op deze plankaart, via
gemeente.groningen.nl/laadpalen.
De gemeente Groningen wil een
dekkend netwerk van elektrische

laadpalen aanleggen. Er zijn op dit
moment ruim 200 openbare laadpalen. Daar komen er de komende drie
jaar naar schatting 350 bij. Op de
plankaart staan ongeveer 1500
geschikte locaties. Deze plekken
voldoen aan diverse eisen, zoals
voldoende ruimte op de stoep voor
rolstoelgebruikers en een acceptabele
loopafstand voor de e-rijder.
Een deel van de laadpalen wordt op
strategische plekken geplaatst. Deze
laadpalen komen bijvoorbeeld bij
buurthuizen, winkelcentra, sportparken en in de dorpskernen. De andere

laadpalen komen er op aanvraag van
bewoners. Een paal wordt pas
geplaatst als een eigenaar van een
elektrische auto een aanvraag indient.
De gemeente nodigt u van harte uit
om de kaart met de mogelijke locaties
voor openbare laadpalen te checken.
U kent uw buurt het beste. Zijn de
locaties op de kaart volgens u ook
geschikt? Zo niet, welke mogelijke
problemen hebben wij over het hoofd
gezien? Of heeft u een nieuwe locatie
op het oog die niet op de kaart staat?
Laat het ons weten via gemeente.
groningen.nl/laadpalen.

1. Open uw camera
2. Scan deze QR code
3. Er verschijnt een link in beeld.
Klik deze aan en word lid van
het inwonerspanel

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.
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Nationaal Park Drentsche Aa
‘Van brongebied tot benedenloop’
De eerstvolgende openbare vergadering van het Overlegorgaan Drentsche
Aa wordt gehouden op donderdagmiddag 11 juni 2020 om 15.00 uur.
Vanwege de coronamaatregelen dit
keer digitaal via een video-verbinding
(vooraf aanmelden hiervoor is
noodzakelijk).
Op de agenda staan onder andere:
• Jaarverslag 2019 Uitvoeringsprogramma oppervlaktewaterwinning
Drentsche Aa
• Presentatie pilot beekbodemverhoging Drentsche Aa

• Stand van zaken lopende en nieuwe
projecten
• Jaarverslag 2019 Nationaal Park
Drentsche Aa
• Programma Nationale Parken
Nieuwe Stijl
• Diverse actuele ontwikkelingen zoals
N34, agenda Boer, Burger en
Biodiversiteit en gebiedsgerichte
aanpak stikstof.
U kunt de vergadering via internet
volgen door u uiterlijk 24 uur van
tevoren aan te melden bij het
secretariaat via drentscheaa@
drenthe.nl eventueel vergezeld met

Inspraak
Voorontwerpbestemmingsplan
‘Midscheeps 3’ ter inzage
uw mening over zaken die het
Nationaal Park Drentsche Aa
betreffen. Op het moment dat de
vergadering start ontvangt u een
uitnodiging voor de video-vergadering. U kunt zelf niet actief deelnemen.
U kunt de documenten inzien op de
internetpagina www.drentscheaa.nl/
organisatie-beleid/overlegorgaan.
Op onze website kunt u een gratis
abonnement op de halfjaarlijkse
nieuwsbrief ‘Doorstroom’ van het
Nationaal Park Drentsche Aa
aanvragen en u ook aanmelden voor
de digitale nieuwsbrief.

Het plan
Voor de locatie Midscheeps 3 in
Lewenborg, waar de oude bibliotheek
was gevestigd, is een voorontwerpbestemmingsplan ‘Midscheeps 3’
gemaakt. De initiatiefnemer (Lefier)
wil huisvesting ontwikkelen voor de
sociale huur. Het plan is om het
gebouw te slopen en nieuwbouw te
plegen. In het programma zijn
38 appartementen opgenomen.
Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan en
de bijbehorende stukken liggen ter
inzage met ingang van 11 juni 2020
tot en met 8 juli 2020. U kunt de
stukken op drie manieren inzien:
- digitaal op de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl; het
identificatienummer is `
NL.IMRO.0014.BP636Midscheeps3vo01;
- als pdf-bestand op de gemeentelijke
website gemeente.groningen.nl/
actuele-bestemmingsplannen;
- op papier bij het Loket Bouwen en

Wonen, Harm Buiterplein 1. U kunt
bij het Loket ook exemplaren van het
bestemmingsplan bestellen (tegen
betaling).
LET OP: in verband met de coronacrisis is er vooralsnog GEEN vrije
inloop. 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
en 12.00 uur via het telefoonnummer 14 050. Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor
veranderingen.
Inspraakreactie
Een schriftelijke reactie kunt u van
11 juni 2020 tot en met 8 juli 2020
sturen aan Ruimtelijk Beleid &
Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB
Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.
groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een inspraakreactie indienen.
Dit kan uitsluitend door gebruik te
maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online
inspraakreactie indienen’ bij het plan
of bij raadpleging van het plan op de
digitale bestemmingsplankaart.
U krijgt direct een bevestiging van
ontvangst.

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.

