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Studentenhuis neemt coronamaatregelen
Hoe houd je je aan de coronamaatregelen als je dicht op elkaar gepakt
woont in een studentenhuis?
We nemen een kijkje bij Emma Nahuis
en Lisa van der Leij in een pand aan de
Nieuwe Ebbingestraat. Daar leven
14 studenten van allerlei studentenverenigingen samen in een oud huis
vol snuisterijen en bierkratjes.
“De dag na de speech van Mark Rutte
gingen we meteen met alle huisgenoten om tafel om te overleggen hoe we
hier mee omgaan. Daar kwam best
snel een conclusie uit”, aldus Emma.
Lisa: “Er komen hier veel mensen over

de vloer. We hebben afgesproken dat
iedereen nog maar 1 bezoeker per
kamer mag ontvangen.” Emma:
“We wonen naast de supermarkt en
dan is het verleidelijk om daar vijf keer
per dag naar toe te gaan. Dat doen we
niet meer. Eén huisgenoot neemt een
waslijst aan boodschappen mee voor
iedereen en wanneer iemand
verkouden is, gaat die niet naar de
supermarkt.”

geweest met iemand bij wie een
vermoeden van het coronavirus was.
Daarop bleef onze huisgenoot
14 dagen in quarantaine op zijn kamer.
We kookten voor hem en zetten het
eten voor de deur neer. Uiteindelijk
bleek hij nergens last van te hebben.
Ook proberen we het door het
organiseren van activiteiten zo
aantrekkelijk te maken dat we niet de
deur uit hoeven.”

Quarantaine
Lisa: “Een jongen in huis had met een
vriend zitten gamen op zijn kamer.
Die vriend bleek later in contact te zijn

Lees het héle artikel op
www.gemeente.groningen.nl
onder ‘Nieuws’

Lisa van der Leij (links) en Emma Nahuis springen in een gat in de lucht vanwege de
leuke sfeer in huis. Foto Henk Tammens.

Nieuws uit Centrum

	Geen seringengeur in het haar na uitstel
buurtfeest bij Nieuwe Kerk
Mede-organisator Petra Koonstra zag het al helemaal voor zich. “Iedereen op
een kleedje in het gras van de Nieuwe Kerk aan het picknicken. Een gezellige
sfeer met schilders erbij en akoestische muziek van een trekzak.” Maar door
de coronacrisis bleef het stil op zaterdag 9 mei, het buurtfeest rondom
400 jaar Uitleg was uitgesteld. Niemand kwam thuis met de geur van
seringen in het haar.
“Het feest was de aftrap voor een jaar
waarin we 400 jaar Uitleg van de
Hortusbuurt/Ebbingekwartier vieren”,
vertelt Petra. Daarmee bedoelt ze dat
het historisch centrum van de stad

zich rond 1620 voor het eerst
uitbreidde buiten de vestingmuren.
Programma
Het programma was, mede dankzij

een subsidie van de gemeente, al
helemaal rond. “Als opening zou
burgemeester Koen Schuiling een
rondje om de kerk fietsen. Omdat er
ook een expositie zou zijn van oude
Fongersfietsen leek ons dat een goed
plan. Deze fietsenfabrikant zat vroeger
op de hoek van het Nieuwe Kerkhof.”
Op het programma stond tevens een
expositie van historische foto’s op
bouwhekken, een SketsUp presentatie
van historische beelden, kinderactiviteiten, workshops en voorproefjes van
theatervoorstellingen.
Uitstel
“Harstikke jammer dat het niet
doorging”, vindt Petra. Waarschijnlijk
wil de bewonersvereniging het feest
nu combineren met het Festival van
de Geest op zaterdag 12 september.
“Bewoners hunkeren er ook naar om
wat leuks te doen. Wat zou het mooi
zijn als ons buurtfeest één van de
eerste gelegenheden is waarop
mensen elkaar weer zien.”

Van links naar rechts: mede-organisatoren Beno Hofman, Petra Koonstra en
Lotte-Marijn Millar. Foto Henk Tammens.
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onder ‘Nieuws’

Lintjesregen 2021
De lintjesregen van 2020 (in aangepaste vorm) ligt nog maar net achter
ons. Toch gaan we nu al weer aan de
slag voor volgend jaar en daar
hebben wij u bij nodig. Kent u iemand
die volgens u een lintje verdient, dan
moet u deze zomer in actie komen.
Het gaat hierbij om een lange
procedure, dus is het zaak om op tijd
te beginnen. Hieronder leest u
wanneer iemand in aanmerking komt
voor een onderscheiding en welke
procedure daarbij hoort.
Wie komt in aanmerking voor een
onderscheiding?
De burgemeester van Groningen mag
alleen aanvragen voor een onderscheiding in behandeling nemen voor
mensen die in de gemeente Groningen
wonen. De verdiensten van de voor te
dragen persoon moeten uitzonderlijk
zijn en uitgaan boven wat normaal
gesproken van iemand verwacht mag
worden. Daarbij is het van belang dat
deze verdiensten langere tijd, dat is
ten minste 15 jaar, verricht zijn en dat
er sprake is van een bijzondere
uitstraling naar de samenleving.
Er wordt veel gewicht toegekend aan
de uitoefening van maatschappelijke
functies, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

Denk mee met
de gemeente
Groningen
Word lid van het
inwonerspanel
www.bit.ly/inwonerspanel
De voordracht
Als u iemand wilt voordragen, kunt u
contact opnemen met de afdeling
Representatie en Protocol van de
gemeente Groningen, tel. 14050.
Hier kunt u uw ideeën toelichten en
een aanvraagformulier aanvragen.
Voor informatie kunt u ook mailen
met lintjes@groningen.nl of bezoek
de website www.lintjes.nl.

ondersteunen, dan dient u ondersteunende brieven bij te voegen, op
logopapier wanneer mogelijk en
voorzien van een handtekening;
- De aanvraag en ondersteunende
brieven moeten een persoonlijke
uiteenzetting bevatten, waarin
duidelijk wordt gemaakt waarom de
voor te dragen persoon zo bijzonder
is.

De volgende punten zijn van belang
bij de aanvraag:
- De persoon die u wilt voordragen,
woont in de gemeente Groningen;
- Welke werkzaamheden heeft de voor
te dragen persoon precies verricht;
- Gedurende welke periodes heeft
deze persoon de werkzaamheden
verricht;
- Indien er meerdere mensen,
besturen of instanties de voordracht

Bij het indienen van de aanvraag
moet het formulier zo volledig
mogelijk worden ingevuld en
teruggestuurd. De formulieren
moeten uiterlijk 1 augustus 2020 bij
de burgemeester zijn, via lintjes@
groningen.nl. De meeste onderscheidingen reikt de burgemeester uit bij
de algemene gelegenheid, de
zogenoemde “Lintjesregen”.

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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Oproep aan alle inwoners van de
gemeente Groningen
Denk mee over een nieuwe visie op
mobiliteit: Groningen Goed op Weg
en mail naar
goedopweg@groningen.nl
Groningen wil aan de slag met een
nieuwe visie op mobiliteit. En daarbij
hebben wij uw hulp en denkkracht
nodig! Wij vragen u om ideeën en opvattingen over de stad en dorpen als
geheel. U vliegt als het ware hoog
over en kijkt naar alle vormen van
vervoer en naar alle verkeersdeelnemers.
De gemeente Groningen groeit nog
steeds en dat betekent ook een
toename van verkeer, dat steeds meer
ruimte vraagt en inneemt.
En dat houdt weer in dat we antwoorden moeten vinden op een aantal
vragen, bijvoorbeeld:
1. Hoe houden we de stad en dorpen
compact, aantrekkelijk, groen,
gezond én bereikbaar voor alle
inwoners?
2. Hoe zorgen we ervoor dat lopen,
fietsen en openbaar vervoer voorop
staan?
3. Hoe stimuleren we het gebruik van
deelauto’s, deelscooters en
deelfietsen?

4. Hoe zorgen we dat nieuwbouw
goed bereikbaar is en dat niet
alleen met de auto?
5. Hoe zorgen we ervoor dat in de
drukste delen van de stad rijdende
en geparkeerde auto’s niet
overheersen?
We hopen dat u kunt helpen bij de
beantwoording van bovenstaande
vragen. Mail uw suggesties en ideeën
naar goedopweg@groningen.nl
Reageren kan tot 1 juni.
Aanvullende vragen over mobiliteit
en meer informatie vindt u op
gemeente.groningen.nl@groningengoed-op-weg
Na de zomer hopen we met een
concept mobiliteitsvisie te komen.
En daarover willen we te zijner tijd in
gesprek met u. Uiteindelijk wordt na
de inspraakperiode de mobiliteitsvisie
‘Groningen Goed op Weg’ definitief.
Zo houden we Groningen in 2040 nog
steeds leefbaar en betrouwbaar!

Bestemmingsplannen
Bestemmingsplan ’Herziening
Bestemmingsregels Wonen 2’
De gemeenteraad heeft op 1 april
2020 het bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen 2
vastgesteld.
Het plan
Het bestemmingsplan wijzigt de
bouw- en gebruiksmogelijkheden van
de woonfunctie voor het grondgebied
van de oude gemeente Groningen
(gemeentegrens van vóór de
herindeling). Voor dat gebied gaan
dezelfde woonregels gelden.
Wijzigingen ten opzichte van
het ontwerp
Het ontwerpbestemmingsplan heeft
ter inzage gelegen van 29 november
2019 tot en met 9 januari 2020. Bij de
vaststelling heeft de raad een aantal
zaken in het plan gewijzigd. Zo is een
aantal definities aangepast of
toegevoegd, is de regeling voor het
toetsen en toelaten van beschermd
wonen verbeterd, moeten nieuwe
woningen nu groter zijn dan 50 m² in
plaats van minimaal 50 m², zijn de
regels voor omvorming van onzelfstandige woningen en eenheden
aangescherpt, wordt ook onzelfstandig
wonen uitgesloten op binnenterreinen en bij splitsing, geldt de 50 m²-eis
niet voor delen van de Poelestraat en
de bouwlocaties Oosterhamrikkade

Vanaf december 2020 verandert de busdienstregeling op enkele punten

Inspraak busdienstregeling 2021
In de busdienstregeling 2021 wordt
voorgesteld om met ingang van
13 december 2020 enkele buslijnen in
de gemeente Groningen een andere
route te laten rijden en op enkele
routes het aantal bussen per uur te
veranderen. Een volledig overzicht
van alle voorgenomen wijzigingen
vindt u op de website van het
OV-bureau Groningen Drenthe:
www.ovbureau.nl

Nieuwe tangent Stadskanaal –
Hoogezand - P+R Meerstad –
P+R Meerstad - Zernike
Lijn 107 zal vanuit Stadskanaal via
Hoogezand en in Groningen via
Kluiverboom en P+R Kardinge
rechtstreeks naar Zernike Campus
rijden. Hierdoor ontstaat er ook vanuit
de oostkant van de stad een snelle
rechtstreekse verbinding naar
Zernike.

Eind juni beslist het dagelijks bestuur
OV-bureau definitief over de
wijzigingen. U kunt op de voorgenomen wijzigingen reageren.
Het dagelijks bestuur van het
OV-bureau neemt deze reacties dan
mee in de definitieve besluitvorming
over de dienstregeling. In de
gemeente Groningen zijn de belangrijkste voorgestelde veranderingen:

Strekken busroute Selwerd en
wijzigen route Bedumerweg
Lijn 9 rijdt niet meer door de wijk
Selwerd maar via de Eikenlaan naar
Station Noord. Het voorstel is om lijn
10 vanuit de Korrewegwijk via de
Noordelijke Ringweg en de Iepenlaan
naar Station Noord te laten rijden.
Hierdoor verdubbelt hier de
frequentie. De weinig gebruikte haltes
Van Oldebarneveldtlaan, Floresstraat
en Poortstraat komen te vervallen.

Stadslijnen
Verbeteringen op het tangent
Europapark – Kardinge
o Lijn 12 komt te vervallen en wordt
vervangen door lijn 16 en lijn 19;
o Lijn 16 gaat rijden van Station
Europapark naar Kardinge en wordt
een snelle verbinding naar onder
andere de scholenlocatie
Kluiverboom en Kardinge;
o Lijn 19 gaat rijden tussen het
Hoofdstation en Euvelgunne en zal
twee keer per uur gaan rijden
tijdens de brede forensenspits.
Met deze wijzigingen ontstaat een
betrouwbaar en korter alternatief
voor onder andere overstappers op
station Europapark naar Kardinge en
de scholen aan de Kluiverboom.
Bovendien zijn er minder bussen
nodig tussen het Hoofdstation en
Kardinge. Ook wordt de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in het
zuidoosten van de stad verbeterd.

Minder haltes rondom
Martiniziekenhuis
Rond het Martini Ziekenhuis zijn er
naast de bushalte bij de Hoofdingang
drie bushaltes op de routes van lijn 9
en lijn 10. We onderzoeken of we dit
grote aanbod kunnen beperken en of
haltes kunnen komen te vervallen.
Strekken busroute Hoornsemeer
Lijn 10 zal voortaan via de S.O.J.
Palmelaan rijden. De bus rijdt dan niet
meer door de J.M. den Uylstraat en
de R. Schumanstraat. De haltes
Den Uylstraat, Eisenhowerstraat en
W. Dreesstraat komen te vervallen.
Er wordt een extra halte Eisenhowerstraat aangelegd op de S.O.J.
Palmelaan.
Minder vaak met lijn 7 tussen
Vinkhuizen en Groningen Noord, met
lijn 7 wel door naar Martiniziekenhuis
en Hoogkerk
Het voorstel is om lijn 7 aan de
zuidkant vanaf de Jan Luykenstraat
door te trekken naar Martini Ziekenhuis en P+R Hoogkerk.

ZZ 97-101, gaat het plan ook gelden
voor de uitwerkingsplannen Meeroevers vlek 3, Het Eiland, De Zeilen en
Groenewei, is aan de Blekerstraat
12/12a de maximale bouwhoogte
verlaagd naar 10 en 9 meter en
mogen daar alleen woningen groter
dan 50 m² worden gebouwd, zijn de
regels voor het binnenterrein van het
Pythagorascomplex aan de Stadhouderslaan 1 aangepast en tot slot
is een overbodige aanduiding aan de
Nieuwe Boteringestraat 29-31
geschrapt.
Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan
met de bijbehorende stukken ligt ter
inzage van 14 mei tot en met 25 juni
2020. U kunt de stukken op drie
manieren inzien:
- als PDF-bestand op de gemeentelijke website gemeente.groningen.
nl/actuele-bestemmingsplannen;
- digitaal en aanklikbaar op de
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl; het identificatie-nummer
is NL.IMRO.0014.BP591HerzBestRegW2-vg01;
- op papier bij het Loket Bouwen en
Wonen, Harm Buiterplein 1.
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 13.00 uur via het telefoonnummer
14 050. Houdt u onze berichtgeving
en de website in de gaten voor
veranderingen.
U kunt bij het Loket ook exemplaren
van het bestemmingsplan bestellen
(tegen betaling).
Beroep
Er staat beroep open tegen het besluit
tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Dat kan tot en
met 25 juni 2020.
U kunt alleen beroep instellen als u
een belanghebbende bent die:
- op tijd zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend
bij de gemeenteraad;
- geen zienswijzen heeft ingediend,
maar u dat redelijkerwijs niet kan
worden verweten; of
- bezwaar heeft tegen de wijzigingen
bij de vaststelling.
Als u beroep heeft ingesteld, kunt u
ook verzoeken om een voorlopige
voorziening. Als u zo’n verzoek
indient binnen de beroepstermijn,
gaat het bestemmingsplan nog niet
gelden totdat op het verzoek is
beslist.
Een beroepschrift stuurt u aan de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage. Een verzoek
om voorlopige voorziening stuurt u
aan de voorzitter van deze afdeling,
op hetzelfde adres.

Gemeenteraad Groningen
Gecombineerde raadscommissies 20 mei 2020
Bespreekpunten:

De matig gebruikte rechtstreekse
verbinding Vinkhuizen – Groningen
Noord wordt teruggebracht naar
2 keer per uur waarbij de belangrijkste
aansluitingen op de trein behouden
blijven.

13.00 – 14.00 uur Concept Regionale Energiestrategie (RES) Groningen
14.15 – 15.00 uur	Uitgangspunten en onderzoeksopdracht alternatief
vervoer
15.15 – 16.00 uur Stil asfalt A7 Hoogkerk

Q-link

16.15 – 17.00 uur 	Vragenuur (raadsleden stellen corona-gerelateerde
vragen en vragen over andere actuele onderwerpen aan
het college)

Q-link Lijn 15 Hoofdstation – Zernike
Campus
Q-link 15 rijdt geen vaste dienstregeling meer, maar biedt vervoer aan op
basis van de vraag: hoe drukker hoe
vaker de bussen rijden. Bussen
kunnen zo slimmer en efficiënter
ingezet worden. Dat levert een grote
besparing op in de dienstregeling.

17.00 – 18.30 uur
				
				
				
				
				
				
				
				

Verhogen frequenties en verbeteren
dienstregeling Q-link
o Voor Q-link 3 en 4 vanuit Leek en
Roden wordt onderzocht wat een
goede verbetering is voor beide
lijnen.

				
				
				

o Het gebruik van Q-link 5 vanuit
Annen en Zuidlaren groeit op
zaterdagavond. Er wordt onderzocht op welke momenten extra
ritten nodig zijn.

19.30 – 20.15 uur Uitvoeringsagenda klimaatbestendig Groningen
20.30 – 21.30 uur Lokaal Plan van Aanpak Versterkingsopgave
21.45 – 22.30 uur	Voorontwerp Structuurvisie De Suikerzijde deelgebied
noord

o De sneltrein Leeuwarden –
Groningen zal in 2021 één keer per
uur stoppen in Zuidhorn. Het
voorstel is om Q-link 2 goed aan te
laten sluiten op deze sneltrein en op
één van de twee stoptreinen.
Buurtbus
De buurtbus van Ten Boer rijdt niet
meer via Thesinge naar Lewenborg,
maar rijdt van Ten Boer via Bedum en
Onderdendam naar Winsum.
Informatie
U kunt van 13 mei tot en met 4 juni
2020 reageren. Dat doet u door een
e-mail te sturen naar ov@groningen.
nl of een brief te sturen o.v.v.
‘dienstregeling 2021’ naar Gemeente
Groningen t.a.v. secretariaat Ruimtelijk
Beleid & Ontwerp, postbus 7081, 9701
JB Groningen.

				

Conformstukken / wensen & bedenkingen
* Voorkeurstracé doorfietsroute Groningen – Leek
* Toekomstagenda Regio Groningen Assen
* Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis
* Plan van scholen 2021 – 2024
* Nieuwbouw Driebondschool Engelbert (w&b)
* Financiële jaarstukken PG&Z 2020 (w&b)
* OV-bureau ontwerpbegroting en jaarstukken (w&b)
*C
 oncept-begroting en jaarstukken Publiek Vervoer
(w&b)
* Lening aan Willem Lodewijk Gymnasium (w&b)
* Jaarstukken Omgevingsdienst (w&b)
*J
 aarstukken Groninger Archieven (w&b) (onder
voorbehoud)
*J
 aarstukken Meerschap Paterswolde (w&b) (onder
voorbehoud)

Bij alle vergaderingen de komende tijd kan vanwege de coronamaatregelen
geen publiek aanwezig zijn.
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
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

