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Groningse studentenverenigingen, kerken en
burgerinitiatieven slaan met kerst de handen ineen
Groningse studentenverenigingen,
kerken en burgerinitiatieven slaan de
handen ineen: ze willen 500 minimahuishoudens een kerstpakket geven
en 100 dak- en thuislozen een
dinerbon. Cd’s van André Hazes tot
verzorgingsproducten van de Etos
hebben ze al. Maar alle hulp en
donaties zijn welkom, zeggen de
organisatoren Marten Duit
(Student & Stad) en Evert Sulman
(Kwartiermakers).
Kerst050 is een initiatief van Evert
als onderdeel van Missie050, een
startend netwerk van stadjers,
organisaties en kerken die de
bloei van de stad zoeken. Evert: “We
komen bij allerlei burgerinitiatieven
mensen tegen die het niet breed
hebben, zoals vluchtelingen bij
Groningen Verwelkomt, vrouwen met
een prostitutieverleden in Het
Overweeghuis of andere mensen met
een uitkering bij Stadshelden.
Dit kunnen we niet 1-2-3 oplossen.
Maar we kunnen wel samen met

stadjers en studenten ervoor zorgen
dat iedereen een fijne kerst heeft,
dat ze weten dat we aan hen denken.”
Thuis bezorgen
Inmiddels doen al 25 verschillende
organisaties mee aan Kerst050.
Van studentenverenigingen Vindicat
en Albertus tot verschillende
kerkgenootschappen, van alle filialen
van Etos tot Student en Stad.
Alle hulp is volgens de organisatoren
nog steeds welkom. “Iedereen die
wat wil bijdragen kan geld doneren
of zich als vrijwilliger aanmelden.
Want we willen het leeuwendeel
van alle pakketten thuis bezorgen.”
Dak- en thuislozen
Kerst050 wil op 23 december alle
kerstpakketten rondbrengen.
“De adressen krijgen we van de
voedselbank, van kerkgenootschappen
en van Groningen Verwelkomt,
een initiatief dat zich inzet voor de
integratie van vluchtelingen.
En ‘Straatwijs’ helpt dinerbonnen

Fotobijschrift: Het team van Kerst050. Evert is onderste rij, helemaal rechts. Tweede persoon van links is Marten Duit.
aan dak en thuislozen te geven.
Hoe we dat allemaal voor elkaar
krijgen, wordt nog wel een puzzeltje.

Dijkdoorbraak Hoornsemeer zorgt voor meer
levendigheid in wijk

De ontwikkeling naar een recreatieve
functie was niet onomstreden.
“Sommige bewoners waren bang
voor hun rust”, zegt Matthé. Hij
behoort tot de inwoners die juist
meer levendigheid in de wijk
verwelkomen. “Dit is een hoek waar
weinig mensen komen. Wij zagen de
plannen voor een terras wel zitten.
Maar we merkten dat alleen het

aantal bewoners dat negatief stond
tegenover een recreatieve bestemming, gebruik maakte van inspraak.
Terwijl er ook veel voorstanders
waren. Daarop hebben we geflyerd
en veel positieve reacties opgehaald.
Ook hebben we ingesproken in de
raad. Dat heeft een beweging in de
wijk op gang gebracht.”

Kwaliteitsverbetering
Met het doorbreken van de dijk
neemt het wateroppervlak van de
Hoornsemeer met 2 hectare toe. Het
maakt deel uit van een kwalitatieve
verbetering van de Noordoosthoek.
De gemeente stelde wel ecologische
eisen en randvoorwaarden. Langs
het nieuwe fietspad komen 13
vleermuisvriendelijke lantaarnpalen.
Onder het terras van het Best
Western Hotel komt een faunatunnel
voor kleinere grondkruipers. Ook
komen er clusters schuilgroen voor
reeën en konijnen en is een groot
aantal bomen herplant. “Het is ook
mooi dat het beweegparcours
uiteindelijk een geschikte plek kon
krijgen. Het hotel zorgde voor de
grondbewerking, de gemeente voor
de toestellen. Ook dat zorgt voor
meer levendigheid”, ziet Matthé.
“Als ik nu met de hond mijn rondje
maak, hoor ik veel positieve reacties.
Het is en blijft hier gewoon prachtig
wonen.”

Fotobijschrift: Matthé Snijders,
bewoner hoorsnemeer.

Hogere waarden bestemmingsplan ‘Zernike Campus’

Burgemeester en wethouders hebben op 26 augustus 2019 met het oog op de vaststelling van het bestemmingsplan
‘Zernike Campus Groningen’ hogere waarden voor wegverkeerslawaai vastgesteld voor nieuw te bouwen onderwijsgebouwen in het plangebied.

besluit
Het besluit tot het vaststellen van de
hogere waarden ligt met ingang van
12 december 2019 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.
Het besluit kan ook worden ingezien
op gemeente.groningen.nl/actuelebestemmingsplannen.

beroep
Tegen dit besluit kan van 12 december
2019 tot en met 22 januari 2020 bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State beroep worden
ingesteld door een belanghebbende
die tijdig zienswijzen over het
ontwerpbesluit naar voren heeft
gebracht of aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten dat hij geen
zienswijzen naar voren heeft gebracht.
Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan
ook om een voorlopige voorziening
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informatie? Kijk op www.kerst050.

Afvalwijzer staat op website
gemeente Groningen

Nieuws uit zuid

Wat tot een aantal weken geleden nog een fiets- en wandelpad aan de Hoornse
Dijk was, is dinsdag 17 december teruggegeven aan het water. Om 14.00 uur is
hier de dijk doorgebroken. Hiermee krijgt het Best Westernhotel zijn lang
verwachte terras aan het water. En de wijk wordt levendiger,
vindt Matthé Snijders, bewoner van Hoornse Meer.

Maar met genoeg vrijwilligers moet
dat lukken.”Wil je doneren,
aanmelden als vrijwilliger of meer

verzoeken. Indien dit verzoek
gedurende de beroepstermijn wordt
ingediend, schort dit de werking van
het besluit op totdat op het verzoek is
beslist. Het beroepschrift dient te
worden gezonden aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage; het verzoek om
voorlopige voorziening aan de
voorzitter van deze Afdeling,
onder hetzelfde adres.

Net zoals andere jaren komt er eind
december weer een nieuwe afvalwijzer
waarin vermeld wordt wanneer uw
container wordt geleegd, het oud
papier wordt opgehaald en hoe andere
afvalstromen worden ingezameld.
Deze afvalwijzer vindt u op de website
van de gemeente Groningen.
U kunt deze afvalwijzer downloaden
en afdrukken.
Dit jaar is besloten de afvalwijzer niet
meer op papier huis-aan-huis te
bezorgen. Wethouder Chakor legt uit:
“Het laten maken van een papieren
afvalwijzer en het verspreiden
daarvan brengt hoge kosten met zich
mee. Daarnaast is duurzaamheid een
belangrijke reden om geen papieren
afvalwijzer meer te verspreiden.
Ook kunnen wij via deze digitale wijze
van publicatie belangrijke wijzigingen
die in de loop van het jaar ontstaan,

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

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.

gemakkelijk aanpassen. Zo blijft de
afvalkalender op de website altijd
actueel.”

Afhalen bij balie
Bewoners die niet zelf beschikken
over een printer of geen mensen in
de buurt hebben die de afvalwijzer
voor hen kunnen afdrukken, kunnen
een afvalwijzer aanvragen bij het
Klantcontactcentrum van de gemeente.
Hiervoor kunt u contact opnemen met
de gemeente Groningen via telefoonnummer 14 050. Onder vermelding
van uw postcode en huisnummer,
drukt een medewerker de afvalwijzer
voor u af. U kunt deze bij de balie
ophalen van de locaties Kreupelstraat
of Harm Buiterplein.
De afvalwijzer staat op gemeente.
groningen.nl/afvalwijzer

gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief
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

NIEUWS

| woensdag 18 december 2019

Bestemmingsplan
’Zernike Campus Groningen’
Bestemmingsplan vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 30 oktober 2019
het bestemmingsplan ‘Zernike Campus
Groningen’ vastgesteld en besloten geen
exploitatieplan vast te stellen.
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op
Zernike Campus Groningen en omvat het
bestaande onderwijs en bedrijvengebied.
Het doel van het bestemmingsplan is deze
te integreren tot één campus met een
menging van onderwijs en bedrijven.
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad een amendement aanvaard, waarbij de bestemming
‘Gemengd’ van het ‘Paddebosje’ (bosgebied tussen Zernikelaan en Nijenborgh)
wordt gewijzigd in de bestemming
‘Groen’. Daarnaast heeft de gemeenteraad
naar aanleiding van ingekomen zienswijzen
en ambtshalve, verschillende wijzigingen
in het plan aangebracht ten opzichte van
het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat
van 18 april tot en met 29 mei 2019 ter
inzage heeft gelegen. De aangebrachte
wijzigingen zijn vermeld in de bij het
raadsbesluit behorende Staat van
wijzigingen.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt,
samen met het raadsbesluit en de andere
stukken die hier op betrekking hebben,
met ingang van 12 december 2019 tot en
met 22 januari 2020 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
vastgestelde bestemmingsplan en de
daarop betrekking hebbende stukken zijn
op aanvraag tegen betaling op
bovenvermeld adres verkrijgbaar.
Ter inzage digitaal
Het bestemmingsplan kan ook worden
ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl of
op gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP555ZernikeCampus-vg01.
Beroep instellen
Van 12 december 2019 tot en met
22 januari 2020 kan een belanghebbende
beroep instellen tegen het besluit tot
vaststelling van het bestemmingsplan en
het besluit om geen exploitatieplan vast te
stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad

van State. Beroep tegen de vaststelling
van het bestemmingsplan kan uitsluitend
worden ingesteld door een belanghebbende:
- die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen
over het ontwerpbestemmingsplan naar
voren heeft gebracht;
- aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat hij geen zienswijzen naar
voren heeft gebracht;
- die bezwaar heeft tegen de wijzigingen,
die bij de vaststelling ten opzichte van
het ontwerpbestemmingsplan zijn
aangebracht.
Voorlopige voorziening
Wie op tijd beroep heeft ingesteld kan ook
om een voorlopige voorziening verzoeken.
Als dit verzoek tijdens de beroepstermijn
wordt ingediend, schort dit de werking van
het bestemmingsplan op totdat op het
verzoek is beslist. Het beroepschrift dient
te worden gezonden aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage;
het verzoek om voorlopige voorziening
aan de voorzitter van deze Afdeling,
onder hetzelfde adres.

Uitwerkingsplan
’Westerwal Van Heemskerckstraat’
Uitwerkingsplan opnieuw vastgesteld
Burgemeester en wethouders hebben op
10 december 2019 het uitwerkingsplan
‘Westerwal Van Heemskerckstraat’
opnieuw vastgesteld en besloten geen
exploitatieplan vast te stellen.
Dit uitwerkingsplan heeft betrekking op
het gebied aan de westzijde van de
Zeeheldenbuurt, net binnen de stadsring,
tussen de Van Heemskerckstraat en het
water Hoendiep. Hier zijn maximaal
180 appartementen en studio’s en
maximaal 30 grondgebonden woningen
geprojecteerd.
Burgemeester en wethouders hebben het
uitwerkingsplan al eerder vastgesteld op
23 april 2019. De Raad van State heeft
naar aanleiding van een ingesteld beroep
uitgesproken dat het plan in strijd met de
uitwerkingsregels van het bestemmingsplan Van Heemskerckstraat is vastgesteld,
en heeft daarom het vaststellingsbesluit
vernietigd. Het plan is nu gewijzigd naar
aanleiding van de uitspraak en opnieuw
vastgesteld.

De aangebrachte wijzigingen zijn vermeld
in de bij het besluit behorende Staat van
wijzigingen.
Ter inzage
Het vastgestelde uitwerkingsplan ligt,
samen met het collegebesluit en de
andere stukken die hier op betrekking
hebben, met ingang van 19 december
2019 tot en met 29 januari 2020 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
vastgestelde bestemmingsplan en de
daarop betrekking hebbende stukken
zijn op aanvraag tegen betaling op
bovenvermeld adres verkrijgbaar.
Ter inzage digitaal
Het bestemmingsplan kan ook worden
ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl of
op gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen. Het identificatienummer is
NL.IMRO.0014.UP003vHeemskerck-vg02.
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Beroep instellen
Van 19 december 2019 tot en met
29 januari 2020 kan een belanghebbende
beroep instellen tegen het besluit tot
vaststelling van het uitwerkingsplan en
het besluit om geen exploitatieplan vast te
stellen. Beroep tegen de vaststelling van
het uitwerkingsplan kan uitsluitend
worden ingesteld door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de
wijzigingen, die bij de hernieuwde
vaststelling ten opzichte van het eerder
vastgestelde uitwerkingsplan zijn
aangebracht. Een beroep wordt ingesteld
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State.
Voorlopige voorziening
Wie op tijd beroep heeft ingesteld kan ook
om een voorlopige voorziening verzoeken.
Als dit verzoek tijdens de beroepstermijn
wordt ingediend, schort dit de werking van
het uitwerkingsplan op totdat op het
verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te
worden gezonden aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage;
het verzoek om voorlopige voorziening aan
de voorzitter van deze Afdeling, onder
hetzelfde adres.

