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Oorlogsmarkering station Haren onthuld:
“Dit moeten we blijven gedenken”

Gemeente haalt 34 zieke kastanjes
weg in Haren

Bij het station van Haren is vrijdag
7 februari een oorlogsmarkering
onthuld. De markering herinnert aan
de transporten van Kamp Westerbork
naar de vernietigingskampen in
Duitsland.

De kastanjeziekte is afgelopen week
tijdens een inspectie ontdekt bij 34
kastanjes in Haren. De gemeente
haalt de kastanjes in maart weg om
te voorkomen dat er spontaan takken
afvallen. Er komen nieuwe bomen
voor terug.

Markeringen
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn
er vanuit Westerbork ruim 100.000 in
Nederland wonende Joden en 245
Roma gedeporteerd. Zij werden per
trein naar concentratie- en vernietigingskampen vervoerd. Langs de
voormalige ‘Route van Vervolging
1942-1944’ staan diverse markeringen,
als blijvende herinnering aan het
verleden.
Route
De markeringen staan bij de stations in
Winschoten, Zuidbroek, Nieuweschans, Hoogezand-Sappemeer en in
Duitsland in Weener en Leer. En nu dus
ook in Haren en Assen. De spoorboog,
die van Haren naar Waterhuizen loopt,
maakte onderdeel uit van de spoorroute tussen Kamp Westerbork en de
vernietigingskampen.
Markering
Elke markering bestaat uit vier ‘lagen’:
portretfoto’s van Joden, die in
plaatsen langs de voormalige route

zijn geboren of van hieruit naar
Westerbork zijn gedeporteerd.
Briefjes die uit de trein werden
gegooid. Een oude foto van het
station. En een foto van rails met een
uit de trein gegooid briefje.
Nu
Wethouder Philip Broeksma: “Ik vind
het belangrijk dat ook de generaties
van nu en de generaties die na ons
komen, weten wat hier gebeurd is.
Het verhaal gaat namelijk ook over
nu, niet alleen over het verleden.
Dit gaat ook over moed, over trouw.
Over een ramp, die nóóit meer moet
gebeuren.

Vrijheid
“Binnenkort vieren we 75 jaar
vrijheid. Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat we in Nederland in
vrijheid leven. Maar dat is niet zo.
Er zijn meer dan 100.000 onschuldige
Nederlanders vermoord. Allemaal
echt gebeurd. Dit moeten we blijven
gedenken”, aldus de wethouder.
Onthulling
De oorlogsmarkering werd onthuld
door wethouder Broeksma (links op
de foto), mevrouw Verschoor,
directrice van Kamp Westerbork en
door de heer Beintema, initiatiefnemer van de markering in Haren.

Goede resultaten en fijne gesprekken,
‘Stratenaanpak Kostverloren’ werkt

De eerste opbrengsten? Het is goed
wonen in Kostverloren, veel
bewoners willen iets doen voor een
ander en, ze willen meer groen in de
buurt en minder afval op straat.
Projectleider Heidi GuchelaarWilkens: “We zijn nu ruim vier
maanden bezig in de wijk. Ik vind de
resultaten en de gesprekken die we
hebben met buurtbewoners

ontzettend fijn. Maar liefst 62% van
de huishoudens waar we tot nu toe
hebben aangebeld, gaat met ons in
gesprek. Verrassend hoog.”

Gemeenteraad Groningen
Woensdag 26 februari 2020
Deze vergadering vindt plaats in de Statenzaal van het Provinciehuis.
Bij wijze van uitzondering zal deze daarom niet live worden uitgezonden.
Na afloop wordt een geluidsopname aan de agenda gehangen.

Burgers kunnen gebruik maken van het inspreekrecht. Men krijgt daarvoor
maximaal drie minuten. De totale inspreektijd per vergadering is maximaal
een kwartier. Insprekers dienen zich bij de raadscommissies minimaal
24 uur voor de vergadering aan te melden via griffie@groningen.nl of
via telefoonnummer 050 367 7702.
De agenda’s zijn onder voorbehoud.
Uw kunt deze vergadering terugkijken via: gemeenteraad.groningen.nl
De definitieve agenda wordt in de vergadering vastgesteld.

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

Op het bestemmingsplan is de
Crisis- en herstelwet van toepassing.

Voorontwerpbestemmingsplan
Friesestraatweg 181 (Gembetonlocatie)

Plan inzien
Het voorontwerpbestemmingsplan
ligt in het kader van de inspraak met
ingang van 20 februari tot en met
18 maart 2020 bij het Loket Bouwen
en Wonen, Harm Buiterplein 1, op
werkdagen zonder afspraak van
9.00 tot 13.00 uur, dinsdag t/m vrijdag
van 13.00 tot 17.00 uur uitsluitend op
afspraak. Exemplaren van het
voorontwerpbestemmingsplan zijn op
aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.
U kunt het bestemmingsplan ook
inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl
(identificatienummer NL.IMRO.0014.
BP602Friesestrw181.vo01) of op
gemeente.groningen.nl/projecten-enbestemmingsplannen.

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

Denk mee met
de gemeente
Groningen
Word lid van het
Inwonerspanel
www.bit.ly/Inwonerspanel

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

Heidi Guchelaar-Wilkens (links) met
Gerry Hitman van Kansen In Kaart

Meer informatie

Inspraak

Beschrijving plan
Ten behoeve van woningbouw op de
voormalige Gembetonlocatie, nabij de
Westelijke Ringweg, midden in de
Reitdiepzone, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het betreft het
plan Friesestraatweg 181, dat voorziet
in circa 575 woningen, waarvan 500
studio’s voor jongeren en een gebouw
met 75 ruimere appartementen in de
sociale huursector. De bouwhoogte
varieert van 3 tot 11 bouwlagen.
Over de plannen voor woningbouw op
deze locatie is op 9 april 2019 een
inloopavond gehouden in de Stadskerk aan de Friesestraatweg.

op straat te gooien. Zo maken we
samen van Kostverloren een wijk te
maken waar het nóg beter samenleven is.”

“Tijdens de gesprekken blijkt dat veel
bewoners iets willen doen voor de
wijk, of voor ouderen. Drie jongens
van een studentenhuis gaven aan
om een oudere te helpen met
boodschappen doen, of een
wandeling te maken. Ergernissen
horen we ook. Over de ‘snoeproute’
bijvoorbeeld. Op deze route tussen
de scholen aan de andere van het
Hoendiep en de supermarkt in de
wijk liggen veel verpakkingen, plastic
en peuken.”
“We zijn nu in gesprek met de
supermarkteigenaar, Groningen
Schoon Dankzij Mij en de scholen.
De supermarkteigenaar heeft een
extra prullenbak geplaatst en loopt
rondes om de supermarkt en gooit
afval weg, de scholen wijzen de
leerlingen erop om hun rotzooi niet

Welke 34 bomen gaan weg?
• Tien bomen aan de Onnerweg
• Vier bomen aan de Dilgtweg
• Drie bomen aan de Sitterweg
• Twee bomen aan de Henricus
Muntinghlaan, Emmalaan,
Lorentzweg, Walstroweg en op
de Begraafplaats Eshof.
• Een boom aan de Prof. Dr. J.C.
Schoutenlaan, Beatrixlaan, Agricolahof, Roerdompweg, Molenkampsteeg, Hoge Hereweg en Tussenziel.

20.00 uur Gecombineerde raadscommissie
Inhoudelijk deel
• Consultatiedocument Regionale Energie Strategie (RES) Groningen

Nieuws uit Oude Wijken

Hoe is het om in Kostverloren te
wonen? En hoe gaat het met de
bewoners daar? Medewerkers van
Nijestee, WIJ Groningen, Openbare
Geestelijke Gezondheidszorg
(OGGz), politie en Kansen In Kaart
van de gemeente bellen sinds
oktober 2019 aan bij bewoners met
de vraag ‘hoe gaat het met u’.
Dat doen ze vanuit het project
‘Stratenaanpak Kostverloren’ dat de
sociale verbinding in de wijk wil
vergroten en bewoners enthousiast
wil maken om zich in te zetten voor
de wijk.

De ziekte is in 2005 opgedoken in de
gemeente. Sindsdien heeft het zich
verspreid onder veel kastanjes.
Door de ziekte verzwakken de bomen
en raken ze sneller aangetast door
bijvoorbeeld zwammen. Experts zijn
nog op zoek naar een remedie,
bijvoorbeeld met warmteproeven en
knoflook. Omdat er nog geen
oplossing is, plant de gemeente
voorlopig geen nieuwe kastanjes op
de opengevallen plekken. In overleg
met bewoners kijkt de gemeente
welke andere boomsoorten er voor
terug kunnen komen.

Wil je meer informatie over de
kastanjeziekte?
Als de gemeente meer dan twee
bomen weghaalt in je straat, dan krijg
je daarover een brief. Medewerkers
van de bomenploeg geven uitleg op
maandag 24 februari om 10 uur ter
hoogte van Onnerweg 47 bij het
sportpark. Voor meer vragen, neem
contact op via 14050.

U vindt de pdf-bestanden van het
bestemmingsplan onder ‘Actuele
bestemmingsplannen’.
Inspraakreactie indienen
Een schriftelijke inspraakreactie kunt
u van 20 februari tot en met 18 maart
2020 aan Ruimtelijk Beleid & Ontwerp,
Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook via de website
gemeente.groningen.nl/actuelebestemmingsplannen een inspraakreactie indienen. Dit kan uitsluitend
door gebruik te maken van het
webformulier dat u vindt onder
‘Online inspraakreactie indienen’ bij
het bestemmingsplan. U krijgt direct
een bevestiging van ontvangst.
Groningen, 19 februari 2020.

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.

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
Dinsdag 14.00-18.00 uur
Woensdag 9.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur

