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Noorderplantsoenbuurt
heeft eerste wijkenergieplan
in Groningen
Het eerste plan voor een aardgasvrije
buurt in de gemeente Groningen is
klaar. Het gaat om het wijkenergieplan voor de Noorderplantsoenbuurt.
Buurtcoöperatie Groenste Buurt
heeft dit op woensdag 6 november in
de eigen wijk overhandigd aan
wethouder Philip Broeksma.
Een aantal bewoners van de Noorderplantsoenbuurt, verenigd in de
coöperatie Groenste Buurt, heeft
samen met de gemeente een
wijkenergieplan opgesteld.
Hiervoor is geïnventariseerd welke
type woningen en bewoners er in de
Noorderplantsoenbuurt zijn en welke
oplossingen haalbaar zijn. Doel is
uiteindelijk een aardgasvrije buurt.
De eerste focus is het isoleren van
woningen, collectieve zonnepanelen
en bewoners en eigenaren aansporen
tot duurzaam gedrag.
Samen
Wethouder Philip Broeksma noemt
het wijkenergieplan ‘‘een prachtig
resultaat van de samenwerking met
bewoners in de Noorderplantsoenbuurt.’’ ”Een aardgasvrije gemeente
krijgen we alleen voor elkaar als
bewoners, ondernemers, woningcorporaties en gemeente samen
optrekken om in de praktijk te
ontdekken hoe we onze gebouwen
zonder aardgas ook in koude winters
warm kunnen houden. Met dit plan
kan de Noorderplantsoenbuurt aan
de slag om één van de eerste

Secretaris Groenste Buurt Niels Tempel overhandigt het wijkenergieplan in ‘geïsoleerd
huisje’ aan wethouder Philip Broeksma

aardgasvrije buurten in onze
gemeente te worden.”
Oude buurt
De Noorderplantsoenbuurt is een
relatief oude buurt. Zo’n negentig
procent van de huizen is voor de
oorlog gebouwd, slecht geïsoleerd en
dicht op elkaar geplaatst. Woningen
in deze wijk zullen in de toekomst ook
(groen) gas nodig hebben, in
combinatie met hybride
warmtepompen.
CO2-neutraal in 2035
De gemeente Groningen wil in 2035
CO2-neutraal zijn. Eén van de sporen
is het aardgasvrij maken van alle
buurten, wijken en dorpen.

De gemeente wil bewoners en
bedrijven stimuleren dat ze samen
of alleen aan de slag gaan met het
verduurzamen en aardgasvrij maken
van panden. Met dit wijkenergieplan
kan de Noorderplantsoenbuurt
daarmee aan de slag. Daarmee is de
buurt een voorbeeld voor andere
buurten in Groningen, aldus wethouder
Broeksma. “Dit wijkenergieplan is niet
alleen een belangrijke stap voor de
Noorderplantsoenbuurt, maar vooral
een grote stap naar een aardgasvrije
gemeente.”
Hebt u ook een goed plan of initiatief
voor uw wijk of dorp? Kijk op
gemeente.groningen.nl/wijken

Wat kun je doen met vergeten gangen en
stegen in binnenstad?

Nicole Sardlishvili kijkt haar ogen uit.
“Ik ben met mijn twee kleine zusjes
de stad in en trof een golfbaan aan
op de Grote Markt. Dat zag er
gezellig uit en als spontane actie
doen we nu mee.” Op het uitgereikte
plattegrondje gaat ze op zoek naar

Dinsdag 19 november 2019, nieuwe raadzaal
20.00 uur Raadscommissie Onderwijs & Welzijn
Conform
• Compensatie chronisch zieken en beperkten
• Nadere regels collectief vervoer gemeente Groningen
Inhoudelijk
• Discussiestuk SP: realisatie Skatepark Groningen
• Wachtlijsten Veilig Thuis
• - ONDER VOORBEHOUD -Verordening Maatschappelijke Ondersteuning
Groningen 2020

Woensdag 20 november 2019, nieuwe raadzaal

Nieuws uit centrum

Wat kun je doen met vergeten
gangen en stegen in de binnenstad?
Die vraag kregen de, vaak toevallige,
deelnemers van Let’s Golf op
31 oktober, 1 november en
2 november. Wie nietsvermoedend
de Donkersgang of Achter de Muur
inliep, stuitte daar op de vervreemdende aanblik van een mini-golfbaan.

Gemeenteraad Groningen

de Donkersgang, een stil steegje
tussen Gelkingestraat en Oosterstraat. “Je zou hier een geheim
marktje kunnen neerzetten”, lacht
Nicole terwijl de met golfclubs
uitgeruste kinderen ongeduldig op
hun beurt wachten.
Herontdekken
Wethouder Roeland van der Schaaf:
“We vinden het belangrijk dat
mensen bijzondere plekken herontdekken. Bovendien willen we de
openbare ruimte op een andere
manier gebruiken.”
Knikkerparadijs
“Helemaal te gek”, zegt eigenaar
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Sander Drent van Verroest, een
bedrijfje in Vintage Design, over de
golfbanen voor zijn zaak in de
Donkersgang. Grappend: “Ik vind het
zelf ook leuk om een balletje te slaan,
nu hoef ik er niet voor op vakantie.”
Bij de golfbanen Achter de Muur
plakken deelnemers hun ideeën op
voor deze plek in de luwte.
“Een openluchttheater met een
café,” schrijft Nicole op. Op de
andere briefjes prijken suggesties
voor een dansplein, knikkerparadijs,
miniparkje of openluchtspa.
Ga voor het héle artikel naar
‘Nieuws’ op www.gemeente.
groningen.nl

13.00 uur Raadscommissie Financiën & Veiligheid
Conform
• Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2019 VGRII
• Voortgangsrapportage 2019-II
• Aanvraag suppletie-uitkering gemeentefonds niet gesprongen explosieven
• Treasurystatuut 2020
• Septembercirculaire 2019
Inhoudelijk
• Programmakader Nationaal Programma Groningen (NPG)
• Voortgang gaswinningsdossier oktober 2019
• Stand van zaken aanpak problematische jeugdgroepen Groningen
• Maatregelen tegen verkoop en gebruik lachgas
16.30 uur Gecombineerde raadscommissie Beheer&Verkeer en
Ruimte&Wonen
Conform
• Fietsoversteek Hoornsedijk
• Bestemmingsplan Noorderstraat Hoogkerk
• Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Stationsgebied-Zuid
• Kredietaanvraag sloop ALO locatie
Inhoudelijk
• Uitkomsten evaluatie evenementenbeleid
• Groninger water- en rioleringsplan 2020-2024
• Beantwoording motie Short stay of kan het ook anders
20.00 uur Raadscommissie Werk & Inkomen
Inhoudelijk
• Bestuurlijk platform arbeidsmarktregio
• Doorontwikkeling kansen in kaart
• Doorontwikkeling participatiebaan
• Inzet participatiebudget 2020
Voorafgaand aan de inhoudelijke agendapunten bestaat de mogelijkheid om
maximaal 3 minuten in te spreken. De totale inspreektijd per vergadering is
maximaal een kwartier. Insprekers dienen zich minimaal 24 uur voor de
vergadering aan te melden via griffie@groningen.nl of via telefoonnummer
050 367 7702.
De agenda is onder voorbehoud.
De definitieve agenda wordt in de
vergadering vastgesteld.
Voor volledige agenda’s kunt u kijken op
de raadskalender via groningen.notudoc.nl
U kunt vergaderingen live volgen via
www.groningen.nl/gemeenteraad

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

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

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.
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
• Raadhuisplein 10, 9751 AN Haren
Maak altijd een afspraak.
Maandag t/m vrijdag 8.30-12.00 uur
Maandag 15.00-19.00 uur
Woensdag 14.00-16.30 uur
• Hendrik Westerstraat 24,
9791 CT Ten Boer
Maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
Maandag 14.00-18.00 uur.
Woensdag 13.00-17.00 uur

gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief
Elke week al het wijk- en dorpsnieuws
gratis in uw mailbox.

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
Kijk voor vergunningaanvragen en
plannen op gemeente.groningen.nl/
bekendmakingen-en-regelingen
Hier kunt u ook de app Groningen
omgevingsalert downloaden en
een abonnement nemen op de
e-mailservice.
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Bestemmingsplan ‘Haren-Raadhuisplein’
Bestemmingsplan opnieuw vastgesteld
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat de gemeenteraad op 25 september 2019,
onder nummer 8b, het bestemmingsplan
Haren-Raadhuisplein gewijzigd heeft
vastgesteld. De gemeenteraad van de voormalige
gemeente Haren heeft het plan al eerder,
op 12 november 2018, vastgesteld.
Onder andere omwille van de financiële
haalbaarheid was het echter nodig dit besluit
te herzien en het plan opnieuw vast te stellen.
Het plan bevat wijzigingen ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan, zoals dat vanaf
13 juli 2017 ter inzage heeft gelegen, én wijzigen
ten opzichte van het vorig jaar vastgestelde
plan. De wijzigingen hebben betrekking op de
verbeelding, de regels, de toelichting en de
gedane onderzoeken. Ze zijn vermeld in
het raadsvoorstel.
Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, samen
met het raadsbesluit en de andere stukken die
hierop betrekking hebben, vanaf 14 november
tot en met 27 december 2019 ter inzage bij:
• het Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1,
op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van
13.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak;
• het Loket Bouwen en Wonen, Haren,
Raadhuisplein 10, op maandag geopend van
15.00 - 18.00 uur en op dinsdag en donderdag
van 8.30 -12.00 uur. Maak hiervoor telefonisch
een afspraak via 14 050.
Exemplaren van het bestemmingsplan zijn op
aanvraag tegen betaling op bovenvermelde
adressen verkrijgbaar.

Ter inzage digitaal
U kunt het bestemmingsplan ook inzien op
gemeente.groningen.nl/projecten-enbestemmingsplannen.
U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’)
van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’. U kunt daar ook doorklikken naar de
digitale bestemmingsplankaart. Deze kaart
vindt u ook op de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.
BPHR13INBR-VA02
(deze code wijkt om technische redenen af van
de code zoals vermeld in het raadsbesluit).
Beroep instellen
Van 14 november tot en met 27 december 2019
kan een belanghebbende beroep instellen tegen
het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Beroep tegen de vaststelling van het
bestemmingsplan 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.

Voorbereidingsbesluit ‘Jachtlaan 2 Haren’
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat de gemeenteraad op 25 september 2019,
onder nummer 8b, heeft besloten te verklaren
dat een herziening van het bestemmingsplan
wordt voorbereid voor het gebied, dat als
besluitgebied is aangegeven op de bij dit
besluit horende verbeelding.
Voorbereidingsbesluit
Dit voorbereidingsbesluit heeft betrekking op het
perceel Jachtlaan 2 te Haren. Met dit besluit wil
de gemeente ongewenste ontwikkelingen
voorkomen. Het geldt voor een termijn van een
jaar en treedt in werking op 14 november 2019.
U kunt het voorbereidingsbesluit vanaf
14 november 2019 inzien bij de gemeentelijke
loketten:

• Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1,
op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van
13.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak;
• Loket Bouwen en Wonen, Haren, Raadhuisplein 10, op maandag geopend van 15.00 18.00 uur en op dinsdag en donderdag van
8.30 -12.00 uur. Maak hiervoor telefonisch een
afspraak via 14 050.
U kunt het besluit ook inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl en op
gemeente.groningen.nl/voorbereidingsbesluiten.
Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.
VB038Jachtla2Haren-vg01.

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.

