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Zware tijden voor sportend Groningen
De gedeeltelijke lockdown heeft grote gevolgen voor sportend Groningen.
Door de extra coronamaatregelen van vorige week zijn zelfs alle
zwembaden tijdelijk dicht.

Hoofd zwembaden Henk Kemper in Sportcentrum Kardinge

Bij het ter perse gaan van dit nummer
zag het er naar uit dat de zwembaden
op donderdag 19 november weer
open mogen. Directeur Sport050
Marijke Gelling: “Wij waren heel
verbaasd over de sluiting.
Een zwembad is een sportgelegenheid, geen pretpark. Bovendien
desinfecteert het chloor in het water
het virus en hadden we het goed
georganiseerd met beperkte aantallen

bezoekers en vooraf reserveren.”
Hoofd zwembaden Henk Kemper:
“Het enige wat ik me kan voorstellen
is dat het kabinet het aantal
reisbewegingen wilde verminderen.”
Woede
Na de maatregelen van 13 oktober
kon Sport050 maar 30 schaatsers
tegelijk toelaten op beide ijsbanen
van Kardinge. Marijke: “Daar kwamen

in het begin heftige reacties op,
mensen waren boos dat ze niet meer
konden schaatsen. De woede die
sommige mensen voelden over de
coronamaatregelen merkte je dus ook
bij schaatsers, hoewel ze als relaxed
bekend staan. Daarom huurden we
beveiliging in. Bij de ingang attendeerde een gastheer mensen op de
maatregelen. Hebt u gereserveerd?
En: zou u een mondkapje willen
opzetten als u naar binnen gaat?”
Nu is het publiek op de hoogte en
blijkt de beveiliging niet meer nodig.
“We kennen mensen die de wekker
zetten om te reserveren.”
Inkomstenverlies
Het inkomstenverlies van de sportverengingen baart Sport050 zorgen.
“We krijgen nog geen signalen dat
verenigingen op omvallen staan.
Maar ze gaan het financieel heel
moeilijk krijgen. Als clubs zich bij ons
melden met financiële problemen,
gaan we samen door de boeken.
We kijken dan of we er een mouw aan
kunnen passen door bijvoorbeeld
tijdelijk financiële steun te verlenen.”
Kijk voor de actuele situatie op
www.sport050.nl. En lees dit héle
artikel op gemeente.groningen.nl.
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Nieuwe riolering en groene inrichting
West-Indische Buurt

De West-Indische Buurt krijgt in 2021
nieuwe riolering. De vervanging van
het riool is een goede aanleiding om
tegelijkertijd de buurt klimaatbestendiger te maken, groener en dus
mooier. Zo gaat de buurt met zijn tijd
mee en wordt het er prettiger wonen.
De belangrijkste aanpassingen zitten
in de opvang van regenwater.
Door aanpassingen aan de
afwatering wordt regenwater beter in
de grond opgenomen en zorgt
daarmee voor een minder
zwaarbelast riool wanneer het stevig
regent. Daarnaast houdt de grond
het water vast waardoor de grond
minder snel uitdroogt. Op warme
dagen wordt het fijner om in de wijk
te zijn. De aanpassingen hebben een
verkoelende werking.
Buurtbewoners
Al vanaf de zomer zijn bewoners
nauw betrokken geweest bij de
ontwikkeling van een plan voor de
buurt. Er is veel informatie opgehaald
via enquêtes, waarna er met
buurtbewoners verder werd
gesproken over de wensen die er in
de buurt zijn. Zo bleek dat

We willen er alles aan doen om als
volksvertegenwoordigers op te
komen voor uw belangen. Dat doen
we niet alleen richting het
gemeentebestuur, maar ook richting
de Nationaal Coördinator Groningen
en het Rijk. Daarom blijven we met u
als inwoner in gesprek over
schadeafhandeling, versterking en
dorpsvernieuwing. We willen horen

Goed nieuws! Het Energieloket Groningen - een samenwerking van
de gemeente en Energiecoöperatie Grunneger Power - organiseert een
collectieve inkoopactie. Woningeigenaren kunnen voordelig spouwmuur- en
vloerisolatie, zonnepanelen en warmtepompen aanschaffen. Voor vrijwel alle
woningen geldt dat isoleren, zonnepanelen en aardgasvrij verwarmen een
goede keuze zijn.
Bespaar honderden euro’s
Het beter isoleren of duurzaam
verwarmen van uw woning kan
honderden euro’s per jaar schelen op
uw energierekening. Muur- en
vloerisolatie besparen gas, zorgen
voor een lagere energierekening en
hebben een korte terugverdientijd.
Bovendien zorgt isolatie voor meer
wooncomfort, want nooit meer koude
voeten is heel wat waard. En heb je al
geïsoleerd? Wek dan duurzaam
energie op met een warmtepomp of
zonnepanelen. Door samen in te
kopen profiteert u van scherpe prijsen procesafspraken van lokale
aanbieders.
Subsidie voor duurzame maatregelen
En het wordt nóg voordeliger als u de
inkoopactie combineert met de
Investeringssubsidie Duurzame
Energie. Deze subsidieregeling wordt
verlengd én uitgebreid: zo kunt u de
regeling ook gebruiken om te

buurtbewoners heel graag meer
plekken willen waar ze elkaar kunnen
ontmoeten, goede speelplekken voor
kinderen en meer bloemen, water en
bomen. Allemaal dingen die nu in de
schetsen zijn verwerkt. Vanaf deze
week kunnen bewoners op twee
manieren reageren op de schetsen:
via de website MooieWijken
mooiewijken.nl/groen-west-indischebuurt/ of door te antwoorden op de
huis-aan-huisbrief.

Ontwerpen
Na het verzamelen van de reacties op
de schetsen start de ontwerpfase,
zodat in het voorjaar van 2021 de
nieuwe ontwerpen voor de buurt
gepresenteerd kunnen worden.
Hiervoor gaat het projectteam op
zoek naar een aannemer die zowel
het ontwerp als de uitvoering op zich
neemt. Nieuw daarbij is dat ook in de
keuze voor de aannemer de
buurtbewoners een stem hebben.
Wil je meer weten over dit project?
Neem dan contact op met Imke de
Vries van de gemeente Groningen
via imke.de.vries@groningen.nl.

Dorpsgesprekken over de aardbevingen
De gemeenteraad van Groningen
nodigt inwoners van het
aardbevingsgebied uit voor een
dorpsgesprek over de aardbevingen.
Want we blijven ons druk maken over
de dorpen die al zo lang getroffen zijn
door aardbevingsellende vanwege de
gaswinning.

Energieloket Groningen
organiseert inkoopactie

hoe het gaat, of er sinds eerdere
gesprekken en acties verbetering is,
waar nog obstakels zitten en waar we
ons steentje nog kunnen bijdragen
om zaken vlot te trekken.
Wanneer zijn de dorpsgesprekken?
Donderdag 26 november 2020
in Ten Boer – Geref. Kerk
De Levensbron, Vijverweide 26
Donderdag 3 december 2020
in Ten Post – Dorpshuis ’t Holt, B.
Kuiperweg 11
Donderdag 10 december 2020 in
Woltersum – Dorpshuis de Bongerd,
Dobbestraat 17

Op elke avond vinden twee
gesprekken plaats
(19.00 – 20.30 en 21.00 – 22.30 uur).
Bij elk gesprek zijn maximaal zes
raadsleden en 15 bewoners.
U kunt zich voor één van deze
gesprekken aanmelden via
griffie@groningen.nl. De gesprekken
zijn onder strikte handhaving van de
coronamaatregelen en
RIVM-richtlijnen. Meer informatie
gemeenteraad.groningen.nl
(knop ‘Gesprek versterking Ten Boer’
op homepage).
We nodigen u van harte uit voor deze
dorpsgesprekken.

isoleren. Dus ook in 2021 kunt u met
de subsidie van de overheid uw huis
verduurzamen. Door de subsidie te
combineren met de inkoopactie, is
verduurzamen nu nog voordeliger.
Meedoen aan de inkoopactie
Iedere inwoner van de gemeente
Groningen kan meedoen aan de
collectieve inkoopactie van het
Energieloket. Het is mogelijk om u in
te schrijven voor spouwmuur- en
vloerisolatie, zonnepanelen en
warmtepompen. De inkoopactie loopt
tot 7 december 2020. Na aanmelding
ontvangt u een offerte op maat.
Alle informatie over deelname en de
maatregelen staan op energieloketgroningen.nl/inkoopactie. Ook kunt u
zich aanmelden voor de informatiewebinar op 26 november; hier krijgt u
persoonlijk advies en is er volop
gelegenheid tot het stellen van
vragen. Het Energieloket helpt u
graag verder!

Denk mee met
de gemeente
Groningen
Word lid van het
inwonerspanel
oisgroningen.nl/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.
Elke week al het wijk- en dorpsnieuws
gratis in uw mailbox.

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.
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Gemeenteraad Groningen
Politieke woensdag 25 november 2020
(Radesingel 6, vergaderzaal 1)
15.30 – 16.20 uur
16.30 – 17.30 uur
17.40 – 19.00 uur

Mededelingen College en Politiek Vragenuur (geen inspraak)
Onderzoek Rekenkamer naar onderhoud Vensterscholen
Maatschappelijk akkoord sociale inclusie in het onderwijs en Onderwijsagenda
gemeente Groningen
20.00 – 21.20 uur Uitgangspunten harmonisatie Beleidsregels APVG vellen van een
houtopstand (wensen en bedenkingen)
21.30 – 22.30 uur	Co-investeringsfonds Sport voorstellen 2021

Politieke woensdag 25 november 2020
(Provinciehuis, zaal Topweer)

16.30 – 17.50 uur	Gesprek met corporaties
18.00 – 19.00 uur	Voortgang Mobiliteitsvisie
21.30 – 22.30 uur Evaluatie en doorontwikkeling experimenten
				
democratische vernieuwing (geen inspraak)
Naast deze meningsvormende bijeenkomsten zijn er diverse beeldvormende sessies, die niet
worden uitgezonden, maar deels wel openbaar zijn. Daarvoor verwijzen wij u naar de website.
In verband met de coronamaatregelen en de beperkte beschikbare ruimte wordt er momenteel
geen publiek toegelaten bij de vergaderingen.
Insprekers kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren schriftelijk een inspreekbijdrage aanleveren van
ca. 300 woorden (in een Word-document) via de griffie. De inspreektekst wordt dan gedeeld met
de raadsleden en openbaar (zonder privégegevens) aan het betreffende agendapunt geplaatst.
Insprekers die (digitaal) bij de raadsbijeenkomsten 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
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.

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

