NIEUWS
woensdag 16 oktober 2019

Openbare vergadering
Nationaal Park Drentsche Aa

foto: drentscheaa.nl

Het overlegorgaan Drentsche Aa houdt een
openbare vergadering op maandagavond
28 oktober om 20.00 uur in het Brinkhotel, Brink
Oostzijde 6 in Zuidlaren. Geïnteresseerden zijn
van harte welkom.
Op de agenda staat onder andere:
• Presentatie uitwerking Agenda Boer, Burger en
Biodiversiteit: kansen voor Nationaal Park
Drentsche Aa
• Stand van zaken lopende en nieuwe projecten
• Programma Nationale Parken Nieuwe Stijl
Documenten inzien
De agendastukken liggen voor aanvang van
de vergadering op de leestafel, die kunt u hier
inzien. U kunt de documenten ook inzien op

de internetpagina www.drentscheaa.nl/
organisatie-beleid/overlegorgaan/
Op deze website kunt u ook een gratis
abonnement op de halfjaarlijkse nieuwsbrief
“Doorstroom” van het Nationaal Park Drentsche
Aa aanvragen en zich aanmelden voor de
digitale nieuwsbrief.
Mening geven
Voorafgaand aan de vergadering is er de
mogelijkheid uw mening te geven over zaken
die het Nationaal Park Drentsche Aa betreffen.
Meld u zich hiervoor voor aanvang van de
vergadering aan bij de secretaris. Voor informatie over het Drentsche Aa-gebied kunt u
terecht op de website www.drentscheaa.nl

Deel Rijksstraatweg afgesloten op 21 en 22 oktober
De Rijksstraatweg in Haren krijgt tussen de Emmalaan en de Hertenlaan een nieuwe laag
geluidwerend asfalt. Daarom is dit deel van de Rijksstraatweg afgesloten voor verkeer vanaf
maandag 21 oktober 07.00 uur tot dinsdag 22 oktober 18.00 uur. Een omleiding is met
borden aangeven.

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

Volg ons via:
groningen050
gem_groningen
gemeente_groningen
of meld u aan voor de nieuwsbrieven over
uw stad, dorp en wijk
gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief
Kijk voor vergunningaanvragen en plannen op
gemeente.groningen.nl/bekendmakingen-enregelingen
Hier kunt u ook de app Groningen omgevings
alert downloaden en een abonnement nemen
op de e-mailservice.

