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Coronamaatregelen binnenstad aangepast
De coronamaatregelen om ruimte te
maken voor voetgangers en terrassen in de binnenstad zijn aangepast.
Uit monitoring en signalen bleek dat
aanpassingen nodig en mogelijk
waren. Daarom zijn doorgaande
routes voor fietsverkeer weer deels
vrij gegeven.

Samenvatting agenda raadsvergadering woensdag
24 juni 2020, aanvang 15.00 uur, Oosterpoort, kleine zaal
2. Gemeenterekening 2019
4. Conformstukken
a. Huisvestingsplan Onderwijs Groningen-Zuid
b. Vervolg toegankelijke haltes
c. Gymzaal Molukkenstraat tijdelijke voorziening en voorbereidingskrediet
d. 	Uitvoerings- en voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling De Suikerzijde
e. Kwaliteitsimpuls fietsparkeren hoofdstation
f. Vaststellen verordening fietsparkeren Groningen 2020
g. Verklaring vangnetuitkering BUIG
h. Benoeming adviseurs in en verordening op de rekenkamer 2020

Voor ieders veiligheid en gezondheid
had de gemeente enkele maatregelen
genomen om ruimte te maken in de
krappe binnenstad van Groningen.
Door de maatregelen konden we
bezoekers voor winkels en horeca
weer verwelkomen, maar ook de
ruimte geven om 1,5 meter uit elkaar
te kunnen blijven, volgens de
richtlijnen van het RIVM.
Doorgaande fietsroutes
Uit monitoring en reacties bleek dat
het rustig is op straat. Hierdoor was
het mogelijk om de maatregelen voor
nu aan te passen. De gemeente heeft
de doorgaande fietsroutes weer
grotendeels vrij gegeven.
Een uitzondering hierop is dat de
Folkingestraat op vrijdag en zaterdag
voetgangersgebied is.

Foto: fietsenrekken aan het Hoge der Aa

Extra fietsenrekken
De gemeente heeft extra fietsenrekken
geplaatst op een aantal plekken in de
binnenstad. Daar kunt u uw fiets
gratis stallen. Fietsen die buiten de
fietsenrekken of de duidelijk aangege-

ven fietsvakken zijn geplaatst, kunnen
worden verwijderd. Dit geldt ook voor
de fietsen van bewoners.
Lees meer gemeente.groningen.nl/
coronamaatregelen-binnenstad

			Oosterkade krijgt nog meer kleur door
plantenbakken

Kleurrijk is de Oosterkade toch al.
“Dit is een buurt in transformatie”,
zegt Henk Boldewijn. Als bewoner van
de Oosterkade en voorzitter van de
bewonersorganisatie Binnenstad-Oost

zag hij het gebied veranderen. “Ik kan
me nog herinneren dat hier in de jaren
’70 prostituees en drugsdealers liepen.

Gemiddeld duurt het vijf jaar voordat
mensen met schulden hulp zoeken.
De schulden lopen daardoor steeds
verder op en hulp vragen wordt
steeds moeilijker.
Met deze aanpak wil de gemeente
een vroegtijdige oplossing voor
betalingsachterstanden bieden en
problematische schulden voorkomen.

Er bestaat geen mogelijkheid in te spreken. Alle agendapunten zijn reeds in
betreffende raadscommissies besproken.

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

De agenda is onder voorbehoud.
De definitieve agenda wordt in de
vergadering vastgesteld.
U kunt vergaderingen live volgen via
gemeenteraad.groningen.nl/
gemeenteraad.
Terugkijken kan ook via:
gemeenteraad.groningen.nl.

“We zitten hier sinds de jaarwisseling”, vertelt Jarno Broekhuis
van dat bedrijf. Tijdens de verhuizing

”Ik hoop dat het wat voller wordt. Over een jaar is het vast
heel mooi, dat hangt misschien ook van de zomer af.”
Van een verpauperd stuk bedrijventerrein zijn we stap voor stap bijna
een A-locatie geworden.”
Initiatief
Toch vestigen zich er nog steeds
ondernemers zoals de Calculus Groep.

ontstond het idee voor de plantenbakken. We zochten daarvoor eerst
contact met de bewonersorganisatie”,
vervolgt Broekhuis. Boldewijn:
“Het is voor ons belangrijk dat er
vergroening komt”, aldus Boldewijn.
Bewoner Peter Doting sloot zich aan
als initiatiefnemer: “De panden aan
de Oosterkade zijn van binnen
donker, daarom wilden we de
begroeiing laag houden.”

Ook zo nieuwsgierig naar dingen die
gebeuren in uw buurt? Meld u aan
voor uw wijk- en dorpsnieuwsbrief op

Gemeente
De bewonersorganisatie stapte met
het idee naar de gemeente.
Ze kwamen uit bij groencoördinator
Laurens Stiekema die het initiatief
begeleidde, de bakken regelde en liet
neerzetten. De bewoners zorgen zelf
voor het onderhoud.

Denk mee met
de gemeente
Groningen

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

Betalingsachterstanden vroegtijdig in beeld
Om geldproblemen bij inwoners
eerder in beeld te krijgen, start de
gemeente Groningen met
De Huismeesters, Lefier, Nijestee en
Wierden en Borgen, Waterbedrijf
Groningen, Menzis, VGZ Zorgverzekering en Zilveren Kruis, met
‘Eerste Hulp bij Geldzaken’.
Het vroeg signaleren en aanpakken
van betalingsproblemen voorkomt
grotere schulden en daaruit voortkomende problemen.

5. Discussiestukken
a. Herhuisvesting Iederz
b. Routekaart Circulaire Economie
c. Woonvisie
d. Reactie college op 3 moties m.b.t. hondenbelasting
e. Initiatiefvoorstel 0 = genoeg
f. 	Evaluatie toegankelijkheid binnenstad-West + tussenstand actieplan
toegankelijkheid
g. Actualisatie programma Binnenstad

Secretaris raad mevr. G. Mulder,
greet.mulder@groningen.nl

Nieuws uit Centrum

Eerlijk is eerlijk: “Het ziet er nu nog
wat magertjes uit.” Dat zegt initiatiefnemer Jarno Broekhuis over de
5 plantenbakken die eind mei
verrezen aan de Oosterkade.
Het wachten is nog op de kleuren van
het geplante siergras, de vaste plant
geranium, vlinderstruik, kattenkruid
en de groenblijvende sneeuwbal.

Gemeenteraad Groningen

Vrijwillig
De huur of hypotheek, waterrekening
of zorgpremie zijn voor veel mensen
de belangrijkste uitgavenposten.
Als hier achterstanden met betalen
ontstaan, kan dit duiden op meer
problemen. Medewerkers van het
Eerste Hulp bij Geldzaken-team
nemen als daar aanleiding voor is,
contact op om te kijken of en welke
hulp gewenst is. Als blijkt dat er een
betalingsregeling getroffen moet
worden kan de gemeente hierin
bemiddelen. Eventueel kunnen de
medewerkers doorverwijzen naar
(schuld)hulpverlenende instanties.
Deelname aan de bemiddeling is
vrijwillig en gratis. Na twee jaar wordt
dit initiatief geëvalueerd.
Voorzieningenwijzer
Ook wordt gekeken of iemand al
gebruik maakt van beschikbare

regelingen en voorzieningen.
De VoorzieningenWijzer die de
gemeente samen met de eerder
genoemde woningcorporaties en
Patrimonium en Woonborg aanbiedt,
helpt om bewuste keuzes te maken en
optimaal gebruik te maken van
beschikbare voorzieningen. Het gaat
dan om informatie over minimaregelingen, toeslagen, zorgverzekeringen
en energieleveranciers.
Uitkering
De VoorzieningenWijzer wordt
aangeboden aan mensen die zich
melden bij het Loket Werk en Inkomen
voor een uitkering en aan mensen die
zich melden bij de woningcorporatie
omdat ze de huur niet meer kunnen
betalen. Ook de medewerkers van
Eerste Hulp bij Geldzaken bieden de
VoorzieningenWijzer aan.

Weet wat er speelt in uw buurt

Word lid van het
inwonerspanel
www.bit.ly/inwonerspanel

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

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.

