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Over Trilo’s, Ravo’s en de groffe bek van Panda’s

Gemeente ruimt weer bladeren op
borstels, links, rechts en in het
midden. Hij rijdt op de doorgaande
weg en slurpt daar de bladeren op.”
Maar de állergrootste jongen is de
Panda, die wordt getrokken door een
tractor. “De bek van de panda is
groffer. Via de werveling van de as
zuigt hij bladeren op en die spuugt hij
in de bak. We gebruiken de Panda
voor sportvelden, de weg, eigenlijk
overal.”
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Het ‘bladseizoen’ is weer begonnen. Medewerkers van de wijkposten zijn
tot aan de kerst weer druk bezig met het opruimen van gevallen bladeren.
Een jaarlijks terugkerend ritueel. Want als we de bladeren laten liggen, dan
levert dat gladheid op, met alle gevolgen van dien.
In Haren liggen de meeste bladeren,
weet Meilof Feiken. Hij is teamleider
bij ‘team Groen’ van de afdeling
Stadsbeheer. “We zijn op dit moment
bezig in Haren en Groningen Zuid.
In Haren zijn we al snel een hele week
bezig. De minste bladeren liggen in
het Centrum en in Oude Wijken, daar
staan de minste bomen.” Bladruimen
is een klus die moet gebeuren, want:
“Veel bladeren verteren niet. De weg
wordt glad, het fietspad wordt glad.
Dan ga je onderuit. Bladeren kun je
niet laten liggen.”

Trilo, Ravo, Panda
Denk je bij bladopruimen aan
mannen in oranje hesjes die bladeren
met een bladblazer op een hoop
blazen, zoals op de foto? Dat beeld
klopt voor een deel. “We gebruiken
de rugblazer waar onze machines niet
kunnen komen”, vertelt Meilof.
Met zichtbaar genoegen laat hij de
‘grote jongens’ in het arsenaal van
Stadsbeheer zien. “Dit is de Trilo.
Die heeft een stofzuigerbek waarmee
hij van de weg af bladeren kan
opzuigen. En dit is de Ravo, met drie

Grof geschut
Meilof legt uit: “De jongens van de
wijkpost blazen het blad naar de weg,
waar ze het in bulten achterlaten.
Dat heet ‘rillen’. Dan halen wij het op
met het groffe geschut, zoals de Trilo
en de Panda. Vervolgens komt de
Ravo met z’n borstels en die maakt
het netjes af. We brengen de bladeren
naar een composteerder die er
nieuwe voedingsstoffen voor de
bodem van maakt.” Gemiddeld doet
zijn team twee opruimrondes per
seizoen. “Het ligt er ook aan hoe
warm of droog het is geweest.”

Voorbereidingsbesluiten
Bekijken voorbereidingsbesluit
‘Jachtlaan 2 Haren 2020’
De gemeenteraad heeft op 7 oktober
2020 besloten om een voorbereidingsbesluit te nemen voor Jachtlaan 2 in
Haren. Een voorbereidingsbesluit
houdt ongewenst gebruik van een
gebouw en grond tegen. Volgens de
oude geldende regels mag hier een
nieuwe supermarkt komen.
De gemeente vindt dit ongewenst en
wil om dit te voorkomen nieuwe
regels maken. Het kost tijd voordat
die regels klaar zijn en gelden.
Een voorbereidingsbesluit voorkomt
dat er in de tussentijd toch een
nieuwe supermarkt komt.
De geldende regels staan in de
‘beheersverordening Kom Haren’.
Het voorbereidingsbesluit geldt voor
een periode van een jaar en start met
ingang van 14 november 2020.

Waar kan ik het bekijken?
U kunt het voorbereidingsbesluit
bekijken met ingang van 14 november
2020:
• op de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
De code die u bij het zoeken kunt
invullen is NL.IMRO.0014.VB
039Jachtlaan2020-vg01;
• op de gemeentelijke website
gemeente.groningen.nl/
voorbereidingsbesluiten;
• 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/
date-and-time.
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(aanvang 16.30 uur, Oosterpoort, kleine zaal)
Egels
Kunnen bewoners helpen? Meilof:
“Ze helpen ons het meest als ze hun
éigen blad opruimen. Inwoners
gooien soms ook hun eigen bladeren
op bulten langs de weg. Hebben wij
net het blad uit de openbare ruimte
weggehaald, komen er weer bulten
bij. Dat geeft ons extra werk. Wij zien
dus het liefst dat ze hun eigen blad
verwerken tot compost. Of dat ze
bulten maken in hun tuin. Dat is goed
voor de overwintering van egels.”

3. Conformstukken
a. Winkeltijdenverordening 2021
b. Advisering planschade en nadeelcompensatie - aangepaste verordeningen
c. Vaststellen krediet uitvoering eerste fase Kardings Ontzet
d. Tiny Houses Westpark
e. Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2021 en voorbereidingskrediet
2022
f. Algemene Verordening ondergrondse infrastructuur 2021 gemeente
Groningen (AVOI 2021)
4 Conformstukken + Moties
a. 2e fase verkenning nieuw muziekcentrum
b. Cultuurnota kunst en cultuur voor iedereen 2021-2024
c. Sport- en beweegvisie 2021+
Discussiestukken
a. Toekomstige verwerking afvalstromen

Nieuws uit Centrum
Ook u kunt subsidie aanvragen voor een Groen Dak

			

Groene dak Zuiderdiep draagt bij aan klimaat

Op het dak van het gemeentepand aan Gedempte Zuiderdiep 98 ligt nu een
groen tapijt van sedum en twintig wilde kruiden. Het dak verkoelt, gaat
wateroverlast tegen én bevordert de biodiversiteit. Wethouders Glimina Chakor
en Philip Broeksma ‘openden’ het dak op donderdag 29 oktober.

7.000m2 groene daken-subsidie
Het groene dak kreeg ‘groene
dakensubsidie’, afkomstig uit de
rioolheffing. Beleidsmedewerker
water Anne Helbig: “Het pand ligt
laag, omdat het vroeger een ‘diep’
was. Met een hoosbui stroomt het
riool en daarmee de straat al snel vol.
Elke meter groen dak is meegenomen. We hebben dit jaar al
7.000m2 aan groene daken
gesubsidieerd. Alles bij elkaar is dat
behoorlijk substantieel.”
Een groen dak isoleert beter en gaat
ook nog eens veel langer mee.
Ook subsidie aanvragen voor een
groen dak? gemeente.groningen.nl/
subsidie-groen-dak-aanvragen.
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Het dak draagt op veel manieren bij
aan klimaatdoelstellingen. Het slaat
water van hoosbuien op zodat het
niet in één keer door de regenpijp
naar het riool gaat. Daarnaast
verdampen de plantjes water, met
name tijdens hitte, zodat er verkoeling optreedt. Twintig verschillende
soorten planten dragen bij aan de
biodiversiteit en de productie van
nectar.
Omhooggetild natuurreservaatje
Gemeente-ecoloog Klaas van Nierop
noemt het dak een ‘omhooggetild
natuurreservaatje’. In de zomer zag
hij het eerste resultaat van het

’s Nachts koelt het niet meer af.
Gebouwen beginnen de dag met
warme gevels en muren. Door de
hitte blijven mensen weg uit de stad.
Als je met dit oppervlak niks doet, is
het een verlies van de ruimte die we
hebben.”

kruidenmengsel dat in 2019 is
gezaaid. “Op een klein oppervlak zag
je al een enorme variatie, waaronder
met uitsterven bedreigde soorten.
Ik zag karthuizer anjer, wit vetkruid,
rolklaver, blaassilene en borstelkrans.
En ik zag al een vuurvlinder op de
schapenzuring, heel bijzonder! In de
winter zal je vooral het rode sedum
zien.”
Hitte-eiland
Van Nierop benadrukt dat een groen
dak écht helpt. “De binnenstad is ’s
zomers op sommige plekken tien
graden warmer dan het buitengebied. Dat heet het hitte-eilandeffect.

Vuurvlinder
Tot zijn vreugde zag Klaas in de
zomer al een vuurvlinder vliegen, die
op de schapenzuring afkwam.
“Dat was geweldig! Dat is wel
spannend, als ecoloog. Je adviseert
om dit mengsel te zaaien, je zegt dat
dit goed is voor de natuur, maar ik
kan de bijtjes niet in een doos
stoppen en loslaten. De natuur moet
het zelf regelen. In de regel komt
flora voor fauna. Dat het zo werkt,
blijkt hier opnieuw. Het was best een
lange weg ernaartoe. Maar ik ben erg
blij met het resultaat.
Het is veelbelovend.”

Secretaris raad: Mevr. G. Mulder,
greet.mulder@groningen.nl

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

Deze vergaderingen kunt u live
mee- of terugkijken via:
gemeenteraad.groningen.nl

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

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.

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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Inspraak
Reageren op het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Fietsroute Plus Groningen – Ten Boer’
Een bestemmingsplan regelt wat er wel en niet
mag op het gebied van bouwen en gebruiken
van grond. Een voorontwerp wil zeggen dat het
een eerste versie is van het bestemmingsplan.
De provincie Groningen is aan het werk om een
breed fietspad aan te leggen tussen Groningen
en Ten Boer. Het laatste deel van het fietspad
moeten ze nog aanleggen. Binnen de regels die
nu gelden is het aanleggen van een fietspad niet
toegestaan. Om het fietspad toch mogelijk te
maken wordt er een nieuw bestemmingsplan
gemaakt. Het gebied van het plan ligt aan de
oostkant van de stad Groningen. Het ligt onder
het Edonbos en grenst aan de wijk Lewenborg.
Het brede fietspad komt ongeveer te liggen
tussen de Zuidwending aan de oostkant en de
Noorddijkerweg aan de westkant. U leest
hieronder waar en wanneer u het plan kunt
bekijken en hoe u uw reactie kunt geven hierover.
Waar en wanneer kan ik het plan bekijken?
U kunt het plan op drie plekken bekijken.
Dat kan met ingang van 12 november tot en met
9 december 2020:
• op de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het nummer van het plan is:
NL.IMRO.0014.BP650FietsroutePls-vo01;
• a
 ls pdf-bestanden op de gemeentelijke
website gemeente.groningen.nl/bestemmings
plan-fietsroute-plus-groningen-ten-boer;
• b
 ij 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/date-and-time.
Hoe en wanneer kan ik mijn reactie geven?
Uw reactie op een gemeentelijk voorontwerp
van een bestemmingsplan heet een
‘inspraakreactie’. Met ingang van 12 november
tot en met 9 december 2020 kunt u een
inspraakreactie indienen. Dat kan op twee
manieren:
• U
 vult het ‘online inspraakformulier’ in op de
website gemeente.groningen.nl/
bestemmingsplan-fietsroute-plus-groningenten-boer.
U krijgt direct een bevestiging van ontvangst;
• U stuurt een brief naar afdeling Ruimtelijk
Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB
Groningen. Wij gaan daarna bekijken of het
plan aangepast moet worden. Wij houden u
op de hoogte van het vervolg.

