NIEUWS

| woensdag 11 december 2019

Drie jaar lang prachtige
bloemen aan de Florakade

Kleur en vrolijkheid
Toen Linda hoorde van ‘Oosterparkwijk, altijd een goed idee’, besloot
ze haar bloemenplan in te dienen. “De
wijkraad vroeg me om het plan verder
uit te werken. Toen ging ik het wat
groter aanpakken. Het hoeft niet heel
duur te zijn omdat ik het meeste werk
zelf en met andere wijkbewoners wil
doen.” Bloemen in de wijk geeft kleur
en vrolijkheid, is goed voor bijen en

woensdag 18 december 2019, aanvang 16.30 uur,
nieuwe raadzaal
2. Benoemingen
a. Herbenoeming lid Raad van Toezicht Stichting Baasis
b. Benoeming tijdelijk raadslid mevrouw Y.P. Menger van 100% Groningen
(vervanging dhr. E.P. Bakker)

De wijk kan wel wat kleur gebruiken,
vond Linda uit de Oosterparkwijk.
Daarom diende ze bij ‘Oosterpark,
altijd een goed idee’ het idee in om
bloemen te zaaien, en wel bij de
Florakade bij het Van Starkenborghkanaal. Linda’s idee kreeg 307
stemmen en kwam daarmee op de
lijst van 11 ideeën die uitgevoerd
gaan worden in de wijk.
Met ‘Oosterparkwijk, altijd een goed
idee’ konden Oosterparkers stemmen
op ideeën die wijkbewoners hadden
ingediend. In totaal stemden meer
dan 1000 mensen op 23 ideeën, die
uiteenliepen van meer AED’s in de
wijk tot tafeltennistafels als ontmoetingsplek. Met een budget van
€25.000 kan de coöperatieve wijkraad
in totaal 11 ingediende ideeën
realiseren.
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6. Conformstukken
a. Vaststelling financiële verordening gemeente Groningen 2019
b. Nota lokale media-instelling 2020-2030
c. Verzamelbesluit herindeling 2
d. Nacalculaties verkeer en vervoer projecten 2019
e. Herinrichting Vestdijklaan
f. Nacalculatie renovatie Papiermolen 2019
g.Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
h. Programma en overzicht Onderwijshuisvesting 2020
i. Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2020 en voorbereidingskrediet
2021 Sport020
j. Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde
k. Begrotingswijziging 3e kwartaal 2019.

vogels en biedt een warm welkom
voor nieuwe bewoners, meent Linda.
Daarnaast is het gezellig om samen te
zaaien. “De gemeente kan ondersteunen door de aangewezen plekken om
te spitten. Voor de rest kunnen we het
denk ik met de wijkbewoners
samendoen.”
Meehelpen
Linda denkt dat haar idee zo populair
is geworden omdat het begrijpelijk is
en omdat iedereen het eindresultaat
kan zien. “Ik kreeg veel steun-

betuigingen van mensen die ik
helemaal niet ken!” Met eenmaal
inzaaien krijg je zo’n 3 jaar lang van
mei tot oktober prachtige bloemen.
Als je het leuk vindt Linda mee te
helpen met het inzaaien van de
bloemen komende lente, laat dan
even je gegevens achter via
florakade.nl/contact.
Kijk voor de lijst van 11 ideeën van
‘Oosterparkwijk, altijd een goed idee’
op stemvan.groningen.nl.

7. 1-minuut interventies
a. Beantwoording motie Short stay of kan het ook anders
b. Discussienotitie tarieven logiesbelasting
c. Toedeling middelen Nationaal Programma Groningen
d. Stand van zaken handhavingstraject Noorderhaven
8. Discussiestukken
a. Revitalisering Stadhuis
b. Nieuwe economische agenda 2020-2022, Your business Your future
c. Co-investeringsfonds Sport kredieten 2020
d. Subsidiebudget (co)investeringsfonds sportinfrastructuur 2020
Voorafgaand aan agendapunt 6k bestaat de mogelijkheid om maximaal
3 minuten in te spreken. Insprekers kunnen zich aanmelden bij de Griffie tot
48 uur voor de vergadering
Secretaris raad dhr. W.T. Meijer,
wolbert.meijer@groningen.nl

Nieuws uit west

Insectenlint moet zorgen voor meer biodiversiteit
Op steeds meer plekken in de gemeente leggen we ze aan: bijen- of insectenlinten. Laatst nog aan de Prinsesseweg in de Groningse Oranjebuurt, waar het
insectenlint aansluit op dat van de Zonnelaan. Wethouder Glimina Chakor van
Groen & Klimaatadaptatie klom daar in een trekker om het laatste gele zand
te storten. Maar ook in de Groningse wijk De Buitenhof, achter het Stadspark,
komen insectenlinten. Bewoner Ellen Reehorst, actief in de werkgroep groen
van buurtcommissie Buitenhof, en Hemmo Jager, technisch specialist ecologie
bij de gemeente, leggen uit waarom.
Dwars door De Buitenhof, van noord
naar zuid, loopt de brede Hunsingolaan. Over de gehele lengte van de
straat heeft de gemeente op de
grasstroken aan weerszijden van de
rijbaan een laagje geel zand gestort.
Gaat dit komend voorjaar een
walhalla voor bijen en andere
insecten zijn?
“In zo’n grasstrook tref je naast gras
ook veel mossen aan”, vertelt
Hemmo. “Daarom hebben we het
gras eerst geverticuteerd. Dan snijd je
de graszode open waardoor de

structuur opener wordt. Het laagje
zand is voor het kiemen van de zaden.
De kruiden en bloemen moeten
komend voorjaar sneller opkomen
dan het gras. Het insectenlint zal er dit
voorjaar nog vrij bescheiden uitzien,
maar in 2021 zal het beeld al heel
anders zijn.”
Nectar onder het maaimes
In De Buitenhof zaait de gemeente het
bloemrijke kruidenmengsel ‘nectar
onder het maaimes’ in. Dit mengsel,
met onder andere pinksterbloem,
boterbloem en madeliefje, is geschikt

voor grasstroken die eens per drie tot
vier weken gemaaid worden.
De soorten in het mengsel kunnen in
het lage gazon dat je dan krijgt vaak
toch bloemen vormen die benut
kunnen worden door bestuivende
insecten.
“Je kunt ook voor andere bloemrijke
mengsels kiezen”, zegt Ellen, “maar
dan wordt het erg hoog. Dat is in deze
wijk niet wenselijk. Daarom heeft de
gemeente bewust gekozen voor een
mengsel met planten die laag blijven.
Ook gaat de gemeente regelmatig
maaien.”
Vlinders en sluipwespen
Naast ‘insectenlint’ hoor je mensen
ook wel praten over ‘bijenlint’. Wat is
het nou? “Insectenlint”, vinden Ellen
en Hemmo. “Want we doen het niet
alleen voor de bijen”, zegt Hemmo.
“Het is ook goed voor andere insecten
zoals vlinders en sluipwespen.” Of de
insectenlinten nodig zijn, is voor Ellen
en Hemmo geen vraag.
“Het voedselaanbod voor insecten en
daardoor ook voor vogels is in de
afgelopen jaren steeds beperkter
geworden. In het buitengebied, maar
ook in de stad. Met de insectenlinten
zorgen we voor meer biodiversiteit”,
besluit Hemmo.
Lees de langere versie van dit artikel
op onze website: gemeente.groningen.
nl/actueel/nieuws.

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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De agenda is onder voorbehoud.
De definitieve agenda wordt in de
vergadering vastgesteld.
U kunt vergaderingen live volgen via
groningen.raadsinformatie.nl/live

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

Sluiting loketten Burgerzaken in
kerstvakantie
De loketten van de afdeling Burgerzaken in Haren, Ten Boer, Hoogkerk en
Lewenborg zijn van 21 december 2019
t/m 5 januari 2020 gesloten.
Heeft u vóór woensdag 8 januari 2020
een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart nodig bij één van de genoemde
loketten? Vraag uw document dan
uiterlijk op vrijdag 13 december 2019
aan en haal deze uiterlijk op vrijdag 20
december 2019 af.
Let op: Documenten die u niet voor de
genoemde data aanvraagt of afhaalt,
zijn pas weer af te halen vanaf
woensdag 8 januari 2020! Heeft u
tijdens de sluiting toch een rijbewijs,

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.

paspoort of identiteitskaart nodig?
Dan moet u deze zowel aanvragen als
afhalen op onze hoofdlocatie aan
Kreupelstraat 1, Groningen.
De openingstijden van deze locatie zijn:
•M
 et afspraak:
Maandag 13:00 – 17:00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 09:00 – 17:00 uur
(donderdag tot 19:00)
•Z
 onder afspraak:
Dinsdag t/m vrijdag 09:00 – 11:00 uur
Tijdens de kerstdagen (woensdag
25 december en donderdag
26 december 2019) en op Nieuwjaarsdag (1 januari 2020) is ook de locatie
Kreupelstraat 1 gesloten.

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
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Bestemmingsplan
‘Noorderstraat Hoogkerk’ vastgesteld
Bestemmingsplan vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 27 november 2019
onder agendapunt 6.f. het bestemmingsplan
‘Noorderstraat Hoogkerk’ vastgesteld.
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de
wijziging van de bestemming van het voormalige tenniscomplex op de hoek van de
Noorderstraat (bestemming Sport) in Bedrijventerrein ten behoeve van SuikerUnie.
De suikerfabriek wil dit perceel gebruiken voor
de uitbreiding van haar parkeerterrein, de
stalling van rollend materieel en het plaatsen
van enkele ‘portacabins’ in maximaal één
bouwlaag. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is de breedte van de groenstrook in
alle stukken naar een maat van 3 meter
gebracht. Op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan was deze nog 2 meter. In de
vastgestelde versie is de groenstrook nu overal
3 meter breed.
Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met het
raadsbesluit en de overige daarop betrekking
hebbende stukken, met ingang van 12 december
2019 tot en met 22 januari 2020 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. Exemplaren
van het vastgestelde bestemmingsplan en de
daarop betrekking hebbende stukken zijn op
aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres
verkrijgbaar.

Ter inzage digitaal
Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien
op www.ruimtelijkeplannen.nl of op gemeente.
groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen.
Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.
BP594Noorderstraat-vg01.
Beroep instellen
Van 12 december 2019 tot en met 22 januari 2020
kan een belanghebbende beroep instellen tegen
het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast
te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Beroep tegen de vaststelling van het
be-stemmingsplan kan uitsluitend worden
ingesteld door een belanghebbende:
- die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over
het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft
gebracht;
- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
dat hij geen zienswijzen naar voren heeft
gebracht;
- die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij
de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.
Voorlopige voorziening
Wie op tijd beroep heeft ingesteld kan ook om
een voorlopige voorziening verzoeken. Als dit
verzoek tijdens de beroepstermijn wordt
ingediend, schort dit de werking van het
bestemmingsplan op totdat op het verzoek is
beslist. Het beroepschrift dient te worden
gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige
voorziening aan de voorzitter van deze
Afdeling, onder hetzelfde adres.
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