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Nicole en Pablo gaan op zoek naar wijkvernieuwing in Groningen
Nicole en haar hondje Pablo gaan
de komende tijd voor de gemeente
op zoek naar voorbeelden van
wijkvernieuwing in Groningen.
De wijkvernieuwingswijken zijn
Selwerd, Beijum, De Wijert en
Indische Buurt / De Hoogte.
De verwachting is dat daar
nog wijken bijkomen.
Nicole is inwoner van Beijum en
nieuwsgierig wat wijkvernieuwing
betekent. Ze neemt samen met Pablo
korte filmpjes op, die de gemeente
deelt via social media en nieuwsbrieven. Nicole is positief over haar
omgeving, maar ook kritisch op wat
de gemeente precies doet.
Wijkvernieuwing gaat niet alleen over
gebouwen, maar ook over
bijvoorbeeld groen in de openbare

ruimte, over speel- of sportplekken,
over het ontmoeten van buurtgenoten
en over meedenken. In het eerste
filmpje sprak Nicole met
verantwoordelijk wethouder
Roeland van der Schaaf. De volgende
afleveringen gaat ze de verschillende
wijken langs.
Leuk en vrolijk
Met de filmpjes wil Nicole graag laten
zien wat wijkvernieuwing is. “Omdat ik
het belangrijk vind en er gebeurt veel
meer in de wijken dan dat wij als
bewoners doorhebben. De gemeente
doet hard zijn best, maar veel ervan
zien we jammer genoeg niet.
Dus willen Pablo en ik op een leuke en
vrolijke manier de mensen daarvan op
de hoogte houden. En beeld blijft
beter hangen dan tekst.”

Foto: Nicole & Pablo en wethouder
van der Schaaf
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Nieuws uit Zuid

			Henk (85) is ‘stille kracht’ in de wijk Hoornse Meer
			

“Ik doe het omdat ik me anders teveel erger”

Al 8 jaar lang ruimt Henk Euverman zwerfvuil op in zijn buurt. In augustus werd hij 85. Toch loopt hij nog 3 keer per
week vanuit de Aletta Jabobsstraat, waar hij woont, verschillende routes in Zuid. Vorig jaar kreeg hij tijdens World
Cleanup Day als ‘stille kracht’ een Gouden Grijper van wethouder Glimina Chakor. “Dat was een grote verrassing.”
Toen hij net begon, hoorde hij eens
roepen vanuit de auto: Wat dus toe
doar? Dat mout de gemeente doun!
“Maar ik vind niet dat de gemeente
dat alleen hoeft te doen. Ze doen al
zoveel.”

contacten bij de wijkpost. Gaat vrijdag
opeens de bel: een groot bos bloemen
en een fles wijn. Had ze mijn adres
losgepeuterd bij de wijkpost.” En zo
zijn er nog veel meer anekdotes, die
allemaal zeggen: dank je wel.

Zaterdag 19 september wordt tijdens
World Cleanup Day de 1000ste
Stille Kracht in het zonnetje gezet door
wethouder Glimina Chakor, om
13.00 uur bij de Wallhouse in
Hoornse Meer.

Geen obsessie
Flesjes, peuken, pizzadozen, hij vindt
van alles. Glas pakt hij niet op, als hij
dat ziet, geeft hij de wijkpost een
seintje. Elke twee week haalt hij 2 à 3
grote blauwe zakken rotzooi op.
“En soms ga ik het Stadspark rond,
een stukje fietsen. Dan neem ik ook
een zak mee. Ik moet een doel hebben.
Het is geen obsessie, maar ik kan het
moeilijk laten liggen. Ik doe het omdat
ik me anders teveel erger. En nu kan ik
ermee omgaan.”

(Radesingel 6, vergaderzaal 1)

15.30 – 16.20 uur Mededelingen college en politiek vragenuur
16.30 – 17.30 uur Omgekeerde Right to challenge (meningsvormend)
17.45 – 18.45 uur Verordening Jeugdhulp 2021 (meningsvormend)
20.30 – 21.00 uur	Kredietaanvraag maatregelen verkeersveiligheid
Van Lenneplaan (meningsvormend)
Naast deze bijeenkomsten zijn er diverse beeldvormende sessies, die niet
worden uitgezonden, maar deels wel openbaar zijn. Daarvoor verwijzen wij
u naar de website.

Insprekers kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren schriftelijk een inspreekbijdrage aanleveren van ca. 300 woorden via de griffie. De inspreektekst
wordt dan gedeeld met de raadsleden en openbaar (zonder privégegevens)
aan het betreffende agendapunt gehangen.
Insprekers die (digitaal) bij de raadscommissies willen inspreken dienen
zich uiterlijk 24 uur voor de vergadering aan te melden via de griffie.
Contactgegevens: griffie@groningen.nl
of via telefoonnummer 050 367 7702.
U kunt deze
vergadering live in
beeld en geluid volgen
via gemeenteraad.
groningen.nl

Deze vergaderingen kunt u live
mee- of terugkijken via:
gemeenteraad.groningen.nl.
De agenda’s zijn onder voorbehoud.
De definitieve agenda wordt in de
vergadering vastgesteld.

Foto Henk Tammens

Groningen krijgt voorlopig
geen Diftar

De wijze waarop de afvalstoffenheffing wordt bepaald, verschilt nu nog.
Zo kennen de voormalige gemeenten
Ten Boer en Groningen vaste
afval-tarieven, maar wordt in de

Politieke woensdag 23 september 2020

Pers kunnen bij deze vergaderingen aanwezig zijn (onder voorbehoud).
In verband met de coronamaatregelen en de beperkte beschikbare ruimte
alleen in overleg met de griffie. Neem hiervoor minimaal 24 uur van te voren
contact op met de griffie.

Draaiorgel
Hij doet het echt niet voor erkenning,
slaat zichzelf niet graag op de borst.
Maar genieten doet hij wel,
bijvoorbeeld toen Groningen Schoon
Dankzij Mij op zijn verjaardag met een
draaiorgel voor de deur stond. Of die
keer toen hij, ergens op een gazon in
de Hoornse Meer, een vrouw naar zich
voelt kijken: “‘Bent u nieuwsgierig?’
vraag ik. ‘Nee, ik wil u bedanken’, zegt
ze. We babbelen en ik vertel over mijn

De gemeenteraad van Groningen
heeft woensdagavond het besluit
genomen om een afvalstoffenheffing
op basis van ‘Extra voorzieningen
plus een vast tarief’ in te voeren.
Hierbij vindt de afvalstoffenheffing
plaats op basis van een vast bedrag
gebaseerd op huishoudgrootte.
Aanleiding voor dit nieuwe beleid is
de recente samenvoeging (januari
2019) van de gemeenten Groningen,
Haren en Ten Boer.

Deze raadsbijeenkomsten op 23 september worden live
uitgezonden

voormalige gemeente Haren
afgerekend op basis van de
hoeveelheid restafval en het
groenafval (GFT) dat men weggooit,
een vorm van Diftar. Er geldt een
wettelijke verplichting voor één
manier van berekening van de
afvalstoffenheffing die per
1 januari 2021 zal ingaan. Voor het
merendeel van de inwoners van de
gemeente Groningen gelden er
nagenoeg geen veranderingen,
maar de voormalige gemeente
Haren verandert van systeem door
dit besluit. De gemeente Groningen
start binnenkort met communicatie
om haar inwoners te informeren.

Denk mee met
de gemeente
Groningen

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.

Meer informatie
Website
gemeente.groningen.nl

Word lid van het
inwonerspanel

Bellen

oisgroningen.nl/inwonerspanel

WhatsApp

14 050

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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Coördinatieregeling
Reageren op het ontwerpplan en
de ontwerpbesluiten voor
woningbouwplan Dykstaete,
Friesestraatweg 231 in Groningen
Wij zijn van plan om een (omgevings)
vergunning te verlenen voor het
bouwen van 153 woningen aan de
Friesestraatweg. De woningen komen
op de plek waar de vakgarage Veldma
Jansen staat, kadastraal bekend GNG,
L, 2389 en 2390. De bouwhoogte loopt
in stappen op en af van 3 bouwlagen
tot een blok van 11 lagen dichtbij het
Reitdiep. Voor dit bouwproject hebben
wij een bestemmingsplan gemaakt.
Een bestemmingsplan regelt wat er
wel en niet mag op het gebied van
bouwen en gebruiken van grond.
Het bestemmingsplan heet
‘Friesestraatweg 231 te Groningen’ en
het toekomstige woningbouwproject
heet ‘Dykstaete’.
U kunt nu uw reactie geven op het
ontwerpbestemmingsplan en de
ontwerpbesluiten. U leest hiernaast

waar en wanneer u de stukken kunt
bekijken en hoe u uw reactie kunt
geven.
Wat moet u nog meer weten?
Van 19 maart tot en met 15 april 2020
kon iedereen reageren op het concept
van dit bestemmingsplan dat we een
voorontwerpbestemmingsplan
noemen. De binnengekomen reacties
zijn door ons behandeld en te lezen in
het ontwerpbestemmingsplan en de
stukken die daarbij horen.
De nieuwe woningen worden dicht bij
de Westelijke Ringweg gebouwd. Het
gevolg is dat het geluid van verkeer in
de woning iets hoger wordt dan is
toegestaan door de wet. Om dit toch
toe te kunnen staan is een besluit voor
hogere geluidwaarden nodig. U kunt
ook op dit ontwerpbesluit reageren.
Voor de ontwikkeling van dit
bouwproject gelden de Crisis- en
herstelwet en de Coördinatieregeling,
die in artikel 3.30 van de Wet op de

ruimtelijke ordening staat. Deze
regelingen zorgen ervoor dat het
proces voor bouwprojecten sneller
klaar is. Onder andere doordat wij het
proces van het bestemmingsplan, de
hogere geluidwaarden en het besluit
voor de omgevingsvergunning
combineren. De gemeenteraad is op
26 juni 2019 akkoord gegaan met het
gebruiken van de Coördinatieregeling
voor het ontwikkelen van nieuwe
woningbouw in de Reitdiepzone.

In verband met corona kan dat
alleen op afspraak via
gemeente.groningen.nl/actuelebestemmingsplannen op werkdagen
van 9.00 uur tot 13.00 uur. U kunt hier
ook de stukken kopen op aanvraag;
•V
 ia de landelijke website
ruimtelijkeplannen.nl kunt u het
ontwerpbestemmingsplan bekijken.
U kunt zoeken op de plannaam of op
het plannummer NL.IMRO.0014.645
Friesestrw231-ow01.

Waar en wanneer kan ik de stukken
bekijken?
U kunt het ontwerpbestemmingsplan
‘Friesestraatweg 231 te Groningen’,
het ontwerpbesluit hogere
geluidwaarden en het ontwerpbesluit
omgevingsvergunning op
verschillende manieren bekijken, met
ingang van 17 september tot en met
28 oktober 2020:
•A
 ls pdf-bestanden op de
gemeentelijke website gemeente.
groningen.nl/actuelebestemmingsplannen;
•B
 ij het gemeentelijk Loket Bouwen
en Wonen, Harm Buiterplein 1.

Hoe en wanneer kan ik mijn reactie
geven?
Uw reactie heet in deze fase van het
proces een ‘zienswijze’. U kunt met
ingang van 17 september tot en met 28
oktober 2020 een zienswijze indienen
op het ontwerpbestemmingsplan
‘Friesestraatweg 231 te Groningen’ en/
of het ontwerpbesluit hogere geluidwaarden en/of het ontwerpbesluit
omgevingsvergunning Hieronder kunt
u lezen op welke manieren:
•V
 oor een zienswijze op het
bestemmingsplan stuurt u een brief
naar de Gemeenteraad, Postbus
7081, 9701 JB Groningen.

Een zienswijze op het ontwerp hogere
geluidwaardenbesluit en/of het
ontwerp omgevingsbesluit stuurt u
naar hetzelfde adres als hiernaast,
maar dan aan het college van
Burgemeester en Wethouders.
Voor een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan zijn er nog twee
andere manieren:
• U vult online het formulier voor een
zienswijze in via de website
gemeente.groningen.nl/projectenen-bestemmingsplannen. U vindt
het formulier op de pagina ‘Actuele
bestemmingsplannen’ onder de
naam van het bestemmingsplan.
U krijgt direct een bevestiging van
ontvangst.
• U gaat in gesprek met de jurist voor
bestemmingsplannen, meneer
J. Klok. Bel voor een afspraak met
het secretariaat van de afdeling
Ruimtelijk Beleid & Ontwerp,
telefoonnummer 050 367 80 16.
Wij vragen u om duidelijk in uw brief
aan te geven op welk ontwerpbesluit
of ontwerpplan u een reactie geeft.

