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Nieuws uit oude wijken

Woensdag 9 oktober 2019, nieuwe raadzaal

Oosterparkwijk, altijd een goed idee
Vanaf 2 oktober kunnen Oosterparkers via de website stemvan.groningen.nl ideeën indienen voor hun wijk.
Een maand later mogen ze stemmen. De plannen die de meeste stemmen krijgen worden uitgevoerd. “Ik vind het
geweldig dat het helemaal bij de bewoners zelf ligt, zo moet het ook”, zegt Oosterparker Thea Bakhuys. Zij zit als
bewoonster in de Coöperatieve Wijkraad en is betrokken bij het project ‘Oosterparkwijk, altijd een goed idee.’

20.00 uur Raadscommissie Onderwijs & Welzijn
Inhoudelijk
• Kadernota Cultuur 2021-2028
• Start ontwikkeling nieuw beleid voor sociaal-culturele accommodaties
• Uitvoeringsplan pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)

Thea legt uit hoe het in zijn werk
gaat. “Je maakt een account aan op
de website stemvan.groningen.nl.
Je dient hier je idee in voor je buurt
of straat. Het kan gaan over meer
groen, het opknappen van een
pleintje, of iets anders wat jij en
buurtgenoten graag willen voor de
wijk. Vervolgens maak je ook
anderen enthousiast voor je idee,
want het is leuk als allemaal
gesprekken in de wijk ontstaan en
zoveel mogelijk mensen stemmen.”
Denk ook na over een plan van
aanpak en een begroting.
Winkelmandje
Wijkbewoners krijgen tot begin
november de tijd hun ideeën voor
de wijk op de website zetten. Wie
hierbij hulp nodig heeft, kan rekenen
op de Coöperatieve Wijkraad, het
WIJ-team of het gebiedsteam. En
vanaf half november kunnen
bewoners stemmen. “Iedere
bewoner mag zogenaamd 25.000
euro besteden. Dat geld zit in je
winkelmandje en je mag zelf weten
waar je het aan uitgeeft”, legt Thea
uit. “Vind je idee A. heel belangrijk,
maar kost dat 25.000 euro, dan kun
je kiezen om al je geld aan dat idee

16.30 uur Gecombineerde raadscommissie
Inhoudelijk
• Toekomst met perspectief
• Stand van zaken aanpak problematische jeugdgroepen Groningen
• Proces visie Stadspark

Voorafgaand aan de inhoudelijke agendapunten 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

te besteden. Je kunt ook een hele
boel kleine ideeën steunen, door
bijvoorbeeld je winkelmandje te
vullen met 5 ideeën van 5.000 euro.
De plannen die uiteindelijk de
meeste stemmen krijgen, haalbaar
lijken en goed zijn voor de buurt,
worden uitgevoerd.

Hulp nodig?
Wilt u meedoen, maar heeft u hulp
nodig? Loop ’s ochtends of
donderdagmiddag tussen 13.00 uur
en 15.00 uur even binnen bij WIJ
team Oosterpark, Heesterpoort 1.
Of stuur een mail naar cooperatieve.
wijkraad@groningen.nl dan bellen
wijkbewoners u terug.

Healthy Ageing Week:
hoe zorgen we goed voor lichaam én geest?
Mentale gezondheid is van 4 tot en met 13 oktober het thema van de Healthy
Ageing Week. Ga mee op reis door stad en ommeland, ontdek wat mentale
gezondheid inhoudt, waarom het zo belangrijk is en wat we kunnen doen om
goed voor geest én lichaam te zorgen.

De Healthy Ageing Week biedt
anderhalve week lang interessante
lezingen over ons brein en leuke
‘doe-dingen’ voor inwoners van 3 tot
103. Strijk neer op het stille, weidse
platteland tijdens het gratis Open Air
Yoga Festival of ervaar te voet en te
fiets wat onze natuur ons hoofd te
bieden heeft. Doe een gratis leefstijlcheck, date met een dokter of pluk
een van de andere activiteiten uit het
programma waar jij happy van
wordt! Kijk voor het programma op
meergezondejaren.nl.
Organisatoren
Healthy Ageing Week is een initiatief
van Universitair Medisch Centrum
Groningen (UMCG), Rijksuniversiteit
Groningen (RUG), Aletta Jacobs
School of Public Health, Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort
College, Alfa College, Provincie
Groningen, Gemeente Groningen en
Healthy Ageing Netwerk Noord
Nederland (HANNN).

Voorbereidingsbesluit
Woonschepenhaven
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat de gemeenteraad op
25 september 2019, onder nummer
6b, heeft besloten te verklaren dat
een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het
gebied, dat als besluitgebied is
aangegeven op de bij dit besluit
horende verbeelding.
Dit voorbereidingsbesluit heeft
betrekking op de Woonschepenhaven.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor
een termijn van een jaar en treedt in
werking op 3 oktober 2019.

Met dit voorbereidingsbesluit wordt
beoogd ongewenste ontwikkelingen
te voorkomen. In het voorbereidingsbesluit is tevens een verbod op
gebruikswijzigingen opgenomen voor
gebruik van (ligplaatsen voor)
woonschepen voor kamerverhuur of
bewoning anders dan door één
huishouden.

Het besluit is tevens in te zien
opruimtelijkeplannen.nl en op
gemeente.groningen.nl/projecten-enbestemmingsplannen. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.
VB037Woonschepenha-vg01.

Ook zo nieuwsgierig naar dingen die
gebeuren in uw buurt?
Denk en doe mee en 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

Bellen: 14 050
WhatsApp: 06 12 82 39 73
Wij geven antwoord op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur.

De gemeente heeft de omgeving
van het Multifunctioneel Centrum
(MFC) Engelbert aangewezen als
beste plek voor de nieuw te bouwen
school. Samen met mensen uit het
dorp en het schoolbestuur onderzoekt de gemeente waar bij het MFC
de school precies komt. Er moet
vervanging komen voor de huidige
Driebondschool omdat dat gebouw
niet langer voldoet. De groepen
1 en 2 zitten al tijdelijk in het MFC.
De verkeersveiligheid is onderdeel
van het onderzoek. Zo zal naar
verwachting de Woltjerspoorweg
aangepast moeten worden.
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden in de omgeving van het MFC

Het voorbereidingsbesluit ligt met
ingang van 3 oktober 2019 voor een
ieder ter inzage bij het gemeentelijk
Loket Bouwen en Wonen, Harm
Buiterplein 1, op werkdagen van
9.00 uur tot 13.00 uur, van 13.00 tot
17.00 uur uitsluitend op afspraak.

Nieuwsgierig?

Via het contactformulier:
gemeente.groningen.nl/contact

Nieuwe school bij Multifunctioneel Centrum Engelbert

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

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.
Woensdag 13.00-17.00 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
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.

