NIEUWS

| woensdag 18 september 2019

Gemeenteraad Groningen

Nieuws uit Ten Boer

Woensdag 25 september 2019, nieuwe raadzaal

Kinderen helpen archeologen bij opgraving
middeleeuwse huiswierde
Donderdag 12 en vrijdag 13 september
kregen archeologen hulp van
leerlingen van CBS De Fontein en
OBS De Huifkar bij de opgraving aan
de Riekele Prinsstraat in Ten Boer.
De kinderen zochten hier naar sporen
van een middeleeuwse huiswierde
uit de 10e eeuw.
De archeologen zelf vonden al
eerdere sporen van bewoning uit de
9e eeuw. “Dat duidt erop dat hier al
eerder mensen woonden dan we
dachten”, zegt archeoloog Cuno
Koopstra.
Primeur
Leerlingen kregen uitleg over wat
archeologie eigenlijk is en wat er
gebeurt bij een archeologische
opgraving. Archeologen voegen de
door de leerlingen gemaakte
tekeningen, gedichten en verhalen
toe aan het officiële rapport dat het
ingenieursbureau aan verschillende
overheden overhandigt. Een primeur
voor gemeente Groningen, want
zoiets is in Nederland nog niet eerder
gedaan.
Kwelderlandschap
Op zaterdag 14 september, op Open
Monumentendag, was de opgraving

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.

16.30 uur Raadsvergadering
Benoemingen
• Installatie raadslid
• Benoeming leden Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk
Conform
• Gemeentelijke programma 75 jaar Vrijheid
• Voorbereidingsbesluit Woonschepenhaven
• Verordening leerlingenvervoer gemeente Groningen 2019
• Parkeermaatregelen Selwerd Zuid vaststellen definitief parkeerplan
• Parkeermaatregelen Oosterpark Bloemenbuurt Noord en de Velden
• Voorbereidingskrediet Dudok aan het diep
• Beleidskader Zonneparken fase 1
• Regionaal beleidsplan veiligheid 2020-2023
• Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester
• Vaststelling rechtspositieverordening raads- en commissieleden 2019
1-minuut interventies
• Startdocument Regionale Energiestrategie (RES) Groningen
•G
 roningen Spoorzone, aanbesteding Stationscontract + Aanvullende
financiering project Groningen Spoorzone, aanbesteding Stationscontract
Discussie
• Strategie en aanpak voor stap naar aardgasvrije wijken en dorpen
•V
 aststellen bestemmingsplan Haren Raadhuisplein en Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2, Haren
• Herhuisvesting obs Brinkschool en Peter Petersenschool Haren
• Uitvoeringsprogramma

Fiets 2019-2022 + Aanvraag voorbereidingskrediet
fietsenstalling Grote Markt + Procesvoorstel motie ‘15 miljoen fietsen op
dat kleine stukje Vismarkt’

ook toegankelijk voor groter publiek.
Met een Virtual Reality-bril konden
bezoekers zien hoe onze voorouders
woonden in het middeleeuwse
kwelderlandschap. “We vinden het
heel belangrijk dat archeologie

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.

toegankelijk is voor het publiek en
niet alleen in rapporten belandt”,
zegt Cuno Koopstra. “De gemeente
stelde publieksparticipatie als
voorwaarde voor de gunning.
En daar zijn we heel blij mee.”

Nieuwe
ondergrondse
afvalcontainer
bij de Parelstraat
De gemeente kan nieuwe plekken
aanwijzen voor het ondergronds
inzamelen van huisvuil. Namens het
college van burgemeester en
wethouders heeft de directeur van
Stadsbeheer een definitief locatiekeuze besluit genomen voor een ondergrondse container bij de Parelstraat
258 - 376 (op grond van artikel 9 lid 2
jo en artikel 10 lid 6 en 7 van de
Afvalstoffenverordening gemeente
Groningen 2005). De afstand tussen
perceelgrens en de afvalcontainer
bedraagt maximaal 85 meter.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tot

Voorafgaand aan de agendapunten; ‘Regionaal beleidsplan veiligheid
2020-2023’, ‘Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester’, ‘Vaststelling
rechtspositieverordening raads- en commissieleden 2019’ 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.
raadsinformatie.nl
U kunt vergaderingen live volgen via
groningen.raadsinformatie.nl/live

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

Vrijdag 27 september 2019, nieuwe raadzaal
• 15.30 uur Raadsvergadering afscheid burgemeester Den Oudsten
Maandag 30 september 2019, nieuwe raadzaal
• 16.30 uur Raadsvergadering installatie burgemeester Schuiling
Bijeenkomsten (27 en 30 september) i.v.m. beperkte capaciteit alleen voor
genodigden. Via de live uitzending te volgen groningen.nl/gemeenteraad
30 oktober 2019 hun bezwaar
aantekenen tegen dit definitieve
locatiekeuze besluit. Tegen de
aanwijzing van de ondergrondse
container als inzamelvoorziening kunt
u geen bezwaar indienen.
U kunt bezwaarschriften indienen bij
burgemeester en wethouders van

Groningen, Postbus 30026, 9700 RM
Groningen, onder vermelding van:
bezwaar locatiekeuze besluit:
Parelstraat 258 - 376 te Groningen.
U kunt het definitieve locatiekeuzebesluit inzien bij het Gemeentelijk
Informatie Centrum, Kreupelstraat 1.

