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Gemeente ruimt graven op Selwerderhof

Woensdag 22 januari 2020, oude raadzaal

Onlangs is een begin gemaakt met
het ruimen van de oudste graven op
begraafplaats Selwerderhof.
Naar verwachting starten we over
een jaar, begin 2021, met het ruimen
van een nieuw aantal graven.
De huurtermijn van deze graven is
al geruime tijd verstreken en niet
verlengd.

Ook ruimen we een aantal algemene
graven waarin destijds de overledenen
op kosten van de gemeente zijn
begraven. De gemeente is eigenaar
en rechthebbende van deze algemene
graven en ruimt deze om plaats te
maken voor toekomstige graven.

Zorgvuldig
Een gespecialiseerd bedrijf haalt de
stoffelijke resten op een zorgvuldige
en respectvolle manier uit de grond.
De resten worden in een verzamelgraf
op het Selwerderhof gelegd.
Hier komt een speciaal gedenkteken
bij.

Tweede groep grafruimingen
De graven die in deze tweede fase
geruimd worden, liggen op veld 1,
vak 1 en 3. Tijdens de werkzaamheden
worden deze vakken uit piëteit

16.30 uur Gecombineerde raadscommissie
Inhoudelijk deel
• Herijking Afvalbeleid
• Toekomstige verwerking afvalstromen ARCG
20.00 uur Gecombineerde raadscommissie
Conform
• Wensen en bedenkingen aansluiten Groninger Archieven bij WSGO
Inhoudelijk deel
• Beschermd wonen Barkmolenstraat 242-258
• Nieuwe werkwijze gemeenteraad

afgeschermd. De graven die bewaard
blijven op dit veld, zijn gemarkeerd
met een klein bordje.
Sommige graven op veld 1 kunnen
tijdelijk niet of minder bereikbaar zijn.
Tijdens een begrafenis wordt er niet
gewerkt. Zo kunnen nabestaanden in
alle rust afscheid nemen.
Algemene graven
Nabestaanden van overledenen in
algemene graven kunnen in de
periode voorafgaand aan de ruiming
een verzoek indienen bij de gemeente
voor het herbegraven of cremeren
van deze overledenen. De kosten
hiervan en de eventuele de kosten
voor het huren en onderhouden van

een nieuw graf, komen voor rekening
van de nabestaanden.
Meer informatie
Wilt u in de periode voorafgaand aan
de ruiming meer informatie over
specifieke graven? Dan kunt u terecht
bij het loket Begraafplaatsen op het
Selwerderhof. Op werkdagen is het
loket geopend van 09.00 - 12.00 uur
en van 12.30 - 16.00 uur. Het loket is
op die dagen en tijden ook telefonisch
en via mail bereikbaar: 050 367 4600
of begraven@groningen.nl
Voor informatie over begraven kunt u
terecht op gemeente.groningen.nl/
begraafplaatsen

Nieuws uit Ten Boer
Nieuwe straatnamen voor wisselwoningen Ten Boer en Ten Post
In Ten Boer en Ten Post zijn wisselwoningen gebouwd, bedoeld voor
inwoners die tijdelijk uit hun huis
moeten. Hun huizen moeten worden
versterkt of gesloopt vanwege de
aardbevingen. De wisselwoningen
vormen samen een nieuwe straat en
bij een nieuwe straat hoort natuurlijk
een straatnaam. Burgemeester Koen
Schuiling en wethouders voorzagen
de locaties onlangs van een nieuwe
naam.
Huisburen
De straat met wisselwoningen in
Ten Post kreeg de naam ‘Huisburen’.

Ooit lag tussen Ten Post en Winneweer op een wierde het buurtschap
Huisburen. De wierde is afgegraven
en het huis, waarnaar het buurtschap
werd genoemd, is in 1397 verwoest
door de Schieringers. De Schieringers en de Vetkopers waren twee
partijen in Groningen en Friesland
die in de 14e en in de 15e eeuw met
elkaar in conflict waren.
Huisbuurstertocht
Johan Rengers van Ten Post
(1542-1626) vertelt in zijn kroniek dat
in Huisburen ‘Hoogduitse’ soldaten
werden ingekwartierd aan de

vooravond van de tachtigjarige
oorlog (21 mei 1568). Door het
afgraven van de wierde ontstond de
Huisbuursterpolder. Een inwoonster
van Ten Post vertelde dat zij als kind
voor haar vader poldergeld ophaalde
bij de ingelanden: de eigenaren van
grond, water en-of gebouwen binnen
een waterschap. De naam Huisburen
leeft overigens nog voort in de
‘Huisbuurstertocht’, een afwateringssloot in dit gebied.
Nieuw buurtschap
In de directe omgeving van het
verdwenen ‘sterke steenhuis van de
Rengersen’ en nabij de afgegraven
wierde, is nu een nieuw buurtschap
ontstaan. Op voorstel van de
historische vereniging kreeg dit
tijdelijke buurtschap van wisselwoningen de naam ‘Huisburen’.
De nieuwe straat waaraan de
wisselwoningen in Ten Boer zijn
gebouwd, kreeg de naam ‘Boersterveld’. Geen historische naam, maar
afgeleid van een terrein dat grenst
aan de Boersterweg. De bewoners
van de Fazanthof die tijdelijk aan het
Boersterveld gaan wonen, zijn
inmiddels druk met hun verhuizing.

Bestemmingsplan
Bestemmingsplan Dorpsweg 36
Garmerwolde
Het ontwerpbestemmingsplan
Dorpsweg 36 Garmerwolde ligt met
ingang van 16 januari 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 en de daarop betrekking
hebbende stukken zijn op aanvraag
tegen betaling op bovenvermeld adres
verkrijgbaar.
Het plan is tevens in te zien bij het
Loket Bouwen en Wonen Ten Boer,

Gemeenteraad Groningen

Bij de genoemde agendapunten kunnen burgers gebruik maken van het
inspreekrecht. Men krijgt daarvoor maximaal drie minuten.
De totale inspreektijd per vergadering is maximaal een kwartier. Insprekers
dienen zich bij de raadscommissies minimaal 24 uur voor de vergadering en
bij de raadsvergadering 48 uur voor de vergadering aan te melden via
griffie@groningen.nl of via
telefoonnummer 050 367 7702.
U kunt deze

Denk mee met
de gemeente
Groningen
Word lid van het
Inwonerspanel
www.bit.ly/Inwonerspanel

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft
betrekking op een perceel grond achter
het huidige agrarische bedrijf op dit
adres en maakt de bouw van een
nieuwe boerderij mogelijk.
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.BP604Dorpsweg36Gwow01.
Vanaf 16 januari tot en met
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26 februari 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 8255.

1. Open uw camera
2. Hou deze QR-code in uw
beeld
3 Er verschijnt een link in
beeld klik deze aan en word
lid van het inwonerspanel

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

Meer informatie
Via het contactformulier:
gemeente.groningen.nl/contact

Hendrik Westerstraat 24.
Geopend zonder afspraak op maandagen van 9.00 - 12.00 uur.

vergadering live in
beeld en geluid volgen
via gemeenteraad.
groningen.nl

De agenda’s zijn onder voorbehoud.
U kunt vergaderingen live volgen en
terugkijken via: gemeenteraad.
groningen.nl De definitieve agenda’s
worden in de vergadering vastgesteld.

Bellen: 14 050
WhatsApp: 06 12 82 39 73
Wij geven antwoord op
werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

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

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

