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Energieloket Groningen voor advies over energie
besparen en duurzaam wonen
Wilt u energie besparen? Uw huis
verduurzamen? Of zelf samen met
anderen energie opwekken?
Voor informatie en onafhankelijk
advies kunt u terecht bij het Energieloket Groningen. Dit loket is in de
stad Groningen de opvolger van
Groningen woont SLIM.
Het Energieloket Groningen biedt:
- Informatie en advies over concrete
maatregelen in huis, zoals isolatie,
duurzame verwarming en zonnepanelen;
- Informatie en advies over subsidies
en financiering;
- Een rekentool hoeveel energie u
kunt besparen en opwekken;
- Een overzicht van lokale, regionale

en landelijke aannemers;
- Checklists die helpen bij de uitvoering
en bij het beoordelen van offertes;
- Ondersteuning aan mensen die
samen met buren of wijkgenoten
hun woning willen verduurzamen,
bijvoorbeeld met collectieve
inkoopacties, het organiseren van
bewonersavonden en informatie
over buurtinitiatieven.
Gratis en onafhankelijk advies
Het Energieloket Groningen bestaat
uit een website en een helpdesk die
via telefoon en mail persoonlijke
ondersteuning biedt.
Het advies is gratis en onafhankelijk.
Het loket is bereikbaar via
www.energieloket-groningen.nl en

het telefoonnummer 050 205 04 35
(tijdens kantooruren).
Op weg naar aardgasvrije buurten
Met het Energieloket Groningen wil
de gemeente Groningen haar
bewoners stimuleren en in staat
stellen om zelf, of samen met hun
straat of buurt, aan de slag te gaan
met het verduurzamen van hun
woning. Dit past bij onze ambitie om
in 2035 CO2-neutraal te zijn.
De gemeente zet in op het aardgasvrij
maken van woningen, waarbij we
gebruik maken van duurzame
energiebronnen. Het Energieloket
Groningen werkt in opdracht van de
Groninger gemeenten, met ondersteuning van Provincie Groningen.

Nieuws uit West
			

Tuintjes gaan strijd aan met vuilniszakken

Geen vieze volle vuilniszakken meer
én een fleurige wijk. Dat is het doel
van de containertuintjes die vorige
week rond 4 ondergrondse afvalcontainers in Vinkhuizen zijn aangelegd.
Paul Borggreve, secretaris van Wijk
Overleg Vinkhuizen (WOV),
verwelkomt ze. “Het is gewoon
mooi als de wijk er goed uitziet, juist
omdat er weinig openbaar groen is.”
Eigenlijk leveren vooral glasbakken
en papiercontainers ‘ontzettend veel’
bijplaatsproblemen op, ziet Paul.
Maar hier pasten geen containertuintjes omheen. Samen met Stadsbeheer koos Paul met het Wijkoverleg
vier andere plekken: bij de Goudflat,
de Metaalflat, de Fortunaflat in het
winkelcentrum en de Aquamarijnflat.
“Hier komen tuintjes met planten die
goed tegen droogte en vocht
kunnen, die bloeien en in de winter
groen blijven.” De tuintjes stimuleren dat mensen geen volle vuilniszakken of ander afval achterlaten bij
de containers.

Vrijwilligers
De WOV vond twee wijkbewoners
die elk een tuintje gaan onderhouden.
Bewonersinitiatief De Roege Boys
ondersteunt met het verzorgen van
de andere twee. “Dat houdt in:
in de zomer water geven en af en toe
wat wieden. En zwerfafval opruimen.”
Wat nu als de containers vol zijn, wat

soms gebeurt? “Dan zet je de
vuilniszak even in je eigen fietsenhok, totdat de bak geleegd is.
Na een telefoontje wordt een volle
bak meestal snel geleegd.
En anders…”, met een knipoog,
“dan bellen ze maar even met de
secretaris van Wijkoverleg
Vinkhuizen.”

Wethouder Chakor onthult containertuintje op 6 februari

Stadhuis dicht, college verhuist naar Radesingel
Vanaf vrijdag 14 februari gaat het
Stadhuis aan de Grote Markt dicht in
verband met een verbouwing.
De ‘bewoners’ van het Stadhuis Burgemeester en wethouders, de
directie, de raadsfracties en het
ondersteunende personeel - verhuizen
dan naar de Radesingel 6 (het oude
conservatorium).

De verhuizing duurt 2 weken. In deze
periode valt een week voorjaarsvakantie. In de tweede week werken
de Stadhuisbewoners thuis of op een
andere plek. Op maandag 2 maart is
de Radesingel 6 klaar voor gebruik.

Bestemmingsplannen

U kunt het ontwerpbestemmingsplan
ook inzien op gemeente.groningen.nl/
actuele-bestemmingsplannen.
Het plan vindt u ook op de landelijke
website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het identificatienummer is NL.
IMRO.0014.BP605Veegplan2019-ow01.

Bestemmingsplan ‘Veegplan 2019’
Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan
‘Veegplan 2019’ ligt met ingang van
13 februari 2020 gedurende zes
weken 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 ontwerpbestemmingsplan
zijn op aanvraag tegen betaling op
bovenvermeld adres verkrijgbaar.
Het plan is tevens in te zien bij het
Loket Bouwen en Wonen, Ten Boer,
Hendrik Westerstraat 24. Geopend
zonder afspraak op maandagen van
9.00 - 12.00 uur.

UTS van Hoek verzorgt de verhuizing
en rijdt tussen 17 en 21 februari 5 á 6

Beschrijving plan
Dit ontwerpbestemmingsplan brengt
wijzigingen aan in 15 geldende
bestemmingsplannen. Het betreft het
herstellen van juridische, tekentechnische en redactionele onvolkomenheden; en het aanbrengen van relatief
kleine wijzigingen die gewenst zijn in
de regels en / of op verbeelding.
De aan te brengen wijzigingen
brengen de plannen in overeenstemming met de bestaande situatie dan
wel maken gewenste situaties
mogelijk. Een relatief groot deel van
de aanpassingen bevindt zich in het
plangebied voor Meerstad.
De wijzigingen voor Meerstad zijn
wenselijke wijzigingen die in de loop
van de uitwerking van de bouwplan-

keer per dag van de Grote Markt naar
de Radesingel. Hiervoor worden
zogenaamde bakwagens ingezet van
maximaal 11 meter lang.
De verbouwing van het Stadhuis
duurt naar schatting twee jaar.
Meer informatie over de verbouwing
lees je op gemeente.groningen.nl/
aanpakstadhuis
nen voor Meerstad zijn opgekomen.
Zienswijze indienen
Vanaf 13 februari tot en met 25 maart
2020 kan iedereen naar keuze
schriftelijk of mondeling een
zienswijze over het ontwerp naar
voren brengen bij de gemeenteraad.
Een schriftelijke zienswijze kunt u
sturen naar Ruimtelijk Beleid &
Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB
Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.
groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen.
Dit kan uitsluitend door gebruik te
maken van het webformulier dat u
vindt onder ‘Online zienswijze
indienen’ bij het bestemmingsplan.
U krijgt direct een bevestiging van
ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar
voren wilt brengen kunt u een
afspraak maken met Ruimtelijk Beleid
& Ontwerp, tel. (050) 367 8016.
Groningen, 12 februari 2020

Ideeën of vragen over het
toekomstige afvalbeleid?
De gemeente Groningen is bezig met
een nieuw afvalbeleid. Op dit
moment hebben de voormalige
gemeenten Groningen, Haren en
Ten Boer ieder een eigen afvalbeleid.
Per 2021 moet er een nieuw overkoepelend afvalbeleid zijn voor de hele
gemeente. De gemeente neemt
hiervoor graag de inzichten van
inwoners mee.
De gemeente Groningen streeft naar
een zogeheten afvalloze gemeente.
Dit houdt in er zo min mogelijk afval
is, en dat we het afval dát er is zoveel
mogelijk scheiden en opnieuw
gebruiken. Hiervoor is een goed
afvalbeleid nodig. In januari heeft de
raadscommissie bepaald dat de
gemeente twee opties voor het
toekomstige afvalbeleid verder moet
onderzoeken. Het gaat om de opties
‘extra voorzieningen’ en ‘Diftar per
aanbieding’.
Extra voorzieningen
Bij deze optie plaatsen we extra glas-,
textiel- en papiercontainers zodat
bewoners afval makkelijker gescheiden
in kunnen leveren. De afvalstoffenheffing wordt bij deze optie berekend
op basis van de grootte van het
huishouden. Dit komt overeen met
het huidige afvalbeleid van de
voormalige gemeente Groningen.
Diftar per aanbieding
Ook bij deze optie plaatst de gemeente
extra containers. De afvalstoffenhef-

fing bestaat uit een vast deel en een
variabel deel. Het vaste tarief is voor
ieder huishouden hetzelfde; daarnaast
betaalt u een bedrag voor elke keer
dat u afval aanbiedt.
Opties uitwerken
In mei maakt de gemeenteraad de
definitieve keuze. Daarvoor moeten
de twee opties verder worden
onderzocht. De gemeente neemt in
het onderzoek graag de inzichten van
inwoners mee.
Hoe kan de gemeente ervoor zorgen
dat u uw afval beter kan scheiden?
Heeft u binnen de twee voorgestelde
opties nog specifieke behoeften,
ideeën of vragen? Laat het ons weten
door een mail te sturen naar
afval@groningen.nl. Alvast bedankt!

Nieuwe locaties raads- en
commissievergaderingen
De raadsvergaderingen vinden vanaf
25 maart plaats in het Provinciehuis
(nieuwbouw, ingang Sint Jansstraat).
De commissievergaderingen vinden
vanaf 4 maart plaats aan de

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.

Radesingel 6. Meer informatie over
de tijdelijke vergaderlocaties van de
gemeenteraad:
gemeenteraad.groningen.nl

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
Dinsdag 14.00-18.00 uur
Woensdag 9.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur

