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Gemeente houdt ganzenstand
stabiel door oliën eieren
De gemeente houdt de ganzenstand in de parken stabiel door het oliën van
eieren die nog niet ver bebroed zijn. Het gaat om een diervriendelijke methode
die voorkomt dat de ganzenpopulatie te groot wordt en hun leefgebied te
klein. Hierdoor blijft het totaal aantal boerenganzen al jarenlang rond de
250 schommelen. Zo beperkt de gemeente ook de overlast zoals lawaai,
poep en hinder voor het verkeer.
Stadsecoloog Hemmo Jager houdt de
stand van de boerenganzen in de
gaten in onze gemeente. “Vroeger
werden ganzen vergast als daar te veel
van kwamen, dat willen we niet meer.
Liever een ei behandelen dan ganzen
doden. Voor het beheer schakelen we
het bedrijf Hofganzen in.”
Oliën
“We dompelen de eieren onder in een
emmer water. Als het ei zinkt, is het
nog niet ver bebroed en zit er geen
dooier in. Deze eieren smeren we in
met maïsolie. Hierdoor kan er geen
lucht meer doorheen komen.
Eieren waar al wel een kuiken in zit,
laten we wel uitkomen.” Na de
behandeling met olie gaan alle eieren

terug in het nest. “Maar door al vanaf
februari deze nestcontroles te
houden, worden er weinig kuikens
meer geboren. Pas als een gans
overlijdt, laten we ook weer jongen
ter wereld komen”, aldus Hemmo.
Voeren
“Het zou het mooist zijn als je ganzen
niet voert. Ganzen eten grassen en
waterplanten, daarmee redden ze zich
prima. Helaas geven mensen zoveel
brood dat er voedingsstoffen in het
water komen. Dat leidt tot blauwalg,
botulisme en ratten.”
Lees het héle artikel op
gemeente.groningen.nl
onder ‘Nieuws’

Foto: Het totaal aantal ganzen in onze gemeente blijft door nestbehandeling rond de 250 schommelen.

Bestemmingsplannen

Nieuws uit West

			Bewoners Selwerd aan zet bij wijkvernieuwing
Van een skatebaan tot een hondenparcours. En van picknickplekken tot
pierenbadjes. Bewoner Kirsten Talens barst van de goede ideeën om Selwerd
aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Dat is ook wat de gemeente beoogt
met plannen voor wijkvernieuwing waarbij de bewoners aan zet zijn.
“De gemeente is bereidwillig en wil het samen met de wijk doen”, zegt Kirsten.
Selwerd bestaat alweer 50 jaar en is
gebouwd zoals dat in de jaren ’60 en
’70 gangbaar was. Met brede straten,
veel asfalt, keurige rijtjeshuizen en
dominerende portiekflats.
B&W presenteerden vóór de zomervakantie plannen om Selwerd op te
knappen. Met meer ruimte voor
groen, sporten, spelen en ontmoeten.
“Als er niets zou gebeuren, zou de
wijk verloederen. De wijkvernieuwing
is een kans om als bewoners mee te
denken over wat er moet komen”,
vindt Kirsten. Ze brainstormt zelf over
chill- en speelplekken voor jongeren.
“Ze hebben moeite om zich hier te
vermaken. Jongeren vervelen zich
omdat er geen plekken bestaan waar
ze puber kunnen zijn.”

Jongeren
“Het is de bedoeling dat hiervoor een
werkgroep komt met bewoners,
gemeente en het Wijkbedrijf Selwerd.
Wil je meedenken? Meld je dan bij
het Wijkbedrijf.” Pratend over

wijkvernieuwing doet Kirsten een
hartenwens: “Betrek jongeren erbij
en bedenk niet vanaf de tekentafel
een voetbalkooi. Ik vind het belangrijk
dat de gemeente goed inspeelt op
hun behoeften en naar hen luistert.
Als jongeren het gevoel krijgen dat
een nieuwe plek echt van hen is, krijg
je ook minder vernielingen.”
Lees het héle artikel op gemeente.
groningen.nl onder ‘Nieuws’

Foto: Bewoner Kirsten Talens hoopt dat
andere bewoners willen meedenken over
speel- en chillplekken voor jongeren.

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan
Ter Borchlaan 1 ter inzage

Op dit bestemmingsplan is de Crisisen herstelwet van toepassing.

Het plan
Voor het perceel Ter Borchlaan 1 te
Groningen is een ontwerpbestemmingsplan ‘Ter Borchlaan 1’ gemaakt.
Het plan voorziet in vervangende
nieuwbouw met dien verstande dat
het bestaande voorhuis zal worden
behouden. Het planvoornemen
betreft het realiseren van 2 bouwvolumes waarbinnen de 12 appartementen en het bestaande voorhuis
(totaal 13 woningen) zullen worden
gerealiseerd / opgenomen.
Het ontwerpbestemmingsplan wijkt
op enkele onderdelen af van het
voorontwerp, dat voor inspraak ter
inzage heeft gelegen van 24 oktober
tot en met 20 november 2019.
Dit betreft o.a. diverse aanpassingen/
aanvullingen in de toelichting, het
opnemen van de bestemming
‘waarde – cultuurhistorie’ met de
aanduiding karakteristiek object voor
het voorhuis en het schrappen van de
bestemming ‘verkeer’.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt
met ingang van 20 augustus tot en
met 30 september 2020 gedurende
zes weken ter inzage ten behoeve van
het indienen van zienswijzen. U kunt
de stukken op drie manieren inzien:
- als pdf-bestand op de gemeentelijke
website gemeente.groningen.nl/
actuele-bestemmingsplannen;
- digitaal op de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl;
het identificatienummer is
NL.IMRO.0014.BP614TerBorchlaan1ow01.
-b
 ij het gemeentelijk Loket Bouwen
en Wonen, Harm Buiterplein 1
op werkdagen van 9.00 uur tot
13.00 uur, uitsluitend op afspraak via
afspraken.groningen.nl/date-andtime.
LET OP: in verband met de coronacrisis is er vooralsnog GEEN vrije
inloop.

U kunt bij het Loket ook exemplaren
van het bestemmingsplan bestellen
tegen betaling.
Zienswijze indienen
Met ingang van 20 augustus tot en
met 30 september 2020 kan iedereen
naar keuze schriftelijk of mondeling
een zienswijze over het ontwerpplan
indienen bij de gemeenteraad.
Een schriftelijke zienswijze kunt u
sturen naar Ruimtelijk Beleid &
Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB
Groningen.
U kunt ook via de website gemeente.
groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen.
Dit kan uitsluitend door gebruik te
maken van het webformulier dat u
vindt onder ‘Online zienswijze
indienen’ bij het bestemmingsplan.
U krijgt direct een bevestiging van
ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze wilt
indienen dan kunt u een afspraak
maken met Ruimtelijk Beleid &
Ontwerp, tel. (050) 367 8016.

Voorontwerp uitwerkingsplan
‘De Zeilen fase 2’
Het plan
Voor het deelgebied ‘De Zeilen’ in
Meerstad is een uitwerkingsplan voor
fase 2 opgesteld ten behoeve van
nieuwe woningbouw en is een
onderdeel van het bestemmingsplan
Meerstad Midden-West.
Het uitwerkingsplan voorziet in de
bouw van circa 450 woningen en een
tijdelijke school.
Inzage
Het voorontwerpuitwerkingsplan en
de bijbehorende stukken liggen met
ingang van 20 augustus 2020
gedurende vier weken ter inzage.
U kunt de stukken op vier manieren
inzien:
- digitaal op de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl; het
identificatienummer is
NL.IMRO.0014.UP010DeZeilenfase2vo01;
- als pdf-bestand op de gemeentelijke
website gemeente.groningen.nl/
actuele-bestemmingsplannen;
- bij het gemeentelijk Loket Bouwen
en Wonen, Harm Buiterplein 1

op werkdagen van 9.00 uur tot
13.00 uur, uitsluitend op afspraak via
afspraken.groningen.nl/date-andtime.
LET OP: in verband met de coronacrisis is er vooralsnog GEEN vrije
inloop.
Exemplaren van het uitwerkingsplan
zijn op aanvraag tegen betaling op dit
adres verkrijgbaar;
- bij Bureau Meerstad, Zijlkade 2,
9613 CV Groningen, op werkdagen
van 9.00 tot 16.30 uur.
Inspraakreactie
U kunt een reactie indienen met
ingang van 20 augustus tot en met
16 september 2020.
Dit kan online via de website
gemeente.groningen.nl/actuelebestemmingsplannen, uitsluitend
door gebruik te maken van het
webformulier dat u vindt onder
‘Online inspraakreactie indienen’
bij het plan. U krijgt direct een
bevestiging van ontvangst.
Of u stuurt een schriftelijke reactie
naar de Afdeling Ruimtelijk Beleid &
Ontwerp, Postbus 7081,
9701 JB Groningen.

Denk mee met
de gemeente
Groningen
Word lid van het
inwonerspanel
oisgroningen.nl/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.
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Gemeenteraad Groningen
Bijeenkomsten raad 26 augustus 2020
(Provinciehuis, zaal Topweer)
16.30 – 17.30 uur
17.45 – 18.30 uur
20.00 – 21.00 uur
21.15 – 22.15 uur

Definitief Groenplan Vitamine G (meningsvormend)
Algemene Plaatselijke Verordening Groningen (meningsvormend)
Toekomst evenemententerrein Drafbaan (beeldvormend: inspraak/gesprek)
Sociaal Culturele accommodaties - geharmoniseerd (meningsvormend)

Bijeenkomsten raad 26 augustus 2020
(Radesingel 6, vergaderzaal 1)

15.30 – 16.15 uur Mededelingen college en politiek vragenuur
16.30 – 17.30 uur Jaarwisseling 2020-2021 (meningsvormend)
17.45 – 18.30 uur Wijkvernieuwing Sunny Selwerd (meningsvormend)
20.00 – 21.00 uur Initiatiefvoorstel Referendumverordening (meningsvormend)
21.15 – 22.15 uur	Vaststelling bestemmingsplan Openbaar vaarwater, de verordening vaarwater
en de nota welstand te water (meningsvormend)
Pers en geïnteresseerden kunnen bij deze vergaderingen aanwezig zijn (onder voorbehoud).
In verband met de coronamaatregelen en de beperkte beschikbare ruimte alleen in overleg met
de griffie. Neem hiervoor minimaal 24 uur van te voren contact op met de griffie.
Insprekers kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren schriftelijk een inspreekbijdrage aanleveren van
ca. 300 woorden griffie@groningen.nl. De inspreektekst wordt dan gedeeld met de raadsleden en
openbaar (zonder privégegevens) aan het betreffende agendapunt gehangen. Ook wordt de tekst
voorgelezen door de voorzitter.
Insprekers die digitaal bij de raadscommissies willen inspreken dienen zich uiterlijk 48 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

