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Afdeling Evenementen:
“We kijken graag naar wat wél mogelijk is”

Het kabinet heeft aangekondigd de komende maanden de teugels iets meer te
laten vieren. Zo kun je vanaf 1 juni weer een biertje op het terras drinken, kun je
in restaurants weer een hapje eten en zijn culturele instellingen weer geopend
voor maximaal 30 personen. Dat kan alleen als het virus onder contrlole blijft.
Ondertussen zoekt de evenementenbranche naar wat er voor hen mogelijk is.
De afdeling Evenementen van de gemeente Groningen denkt hierin graag mee.
“Het is een onzekere toekomst, maar
niet uitzichtloos,” laat wethouder
Glimina Chakor weten. “Per 1 juli
wordt het aantal bezoekers van onder
andere culturele instellingen verhoogd
naar honderd personen.
Deze maatregel biedt mogelijk ook
perspectief voor activiteiten in de
openlucht. Voor deze zomerperiode
gaan we kijken wat er wel georganiseerd kan worden in de gemeente
Groningen, binnen de richtlijnen

van het RIVM.” Zie ook:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19 nieuws/
2020/05/06/vermijd-drukte-houd15-meter-afstand
Behoefte aan reuring
De afdeling Evenementen van de
gemeente wil hier, waar mogelijk,
graag aan meewerken. “We omarmen
alle initiatieven die binnenkomen”,
zegt accountmanager evenementen

Gea Meerholz. “Wij merken ook dat
iedereen behoefte heeft aan wat
reuring en langzaam weer wat meer
vrijheid terug wil.” Hoe dit in de
praktijk gebracht wordt, wijst de nabije
toekomst uit. “Wij willen vooral kijken
naar wat wél kan binnen de geldende
noodverordening. Wij helpen de
organisatoren om na te denken over
hoe zij die regels kunnen invoeren in
hun activiteiten.” Dit moet natuurlijk
wel allemaal volgens de afgesproken
richtlijnen. Handen wassen én
anderhalve meter blijft het adagium.
Lees ook het hele artikel op
gemeente.groningen.nl onder
‘Nieuws’.

Archieffoto van festival Noorderzon. Foto Henk Tammens.

Nieuws uit Haren

	Schaapskudde graast weer
in Harense wijken
De schaapskudde met Drentse heideschapen en Schoonebeekers van herder
Nico Buitenkamp is weer terug in Haren. Het inzetten van de schaapskudde
is een ecologische manier van groenbeheer en heeft verschillende voordelen:
schapen komen op plekken waar machines niet bij kunnen.
Door schapen in te zetten verbetert de structuur van de bodem.
Hierdoor kunnen nieuwe zaden kiemen en wordt de beplanting gevarieerder.
De schapen dragen zaden mee in hun vacht en verspreiden zo allerlei
planten- en bloemensoorten. Dit is goed voor de bijen.
Een ander voordeel is dat de schapen
exoten eten. Zoals de bereklauw, die
voor extreme huiduitslag kan zorgen
en Japans knoopkruid, een plant die
sterk woekert. Daarbij komt dat veel
inwoners het leuk vinden de kudde
in hun wijk te zien grazen.

Netten
“Ik heb drie Border Collies, waarvan
één pup. Over een jaar ga ik die

trainen. Dus die mag nu nog lekker
kijken.” Staat de kudde op de juiste
plek? Dan zet Nico er flexnetten
omheen, om te voorkomen dat de
schapen de weg op lopen. Deze
netten staan onder een lage stroom.
Educatief
“Sinds begin mei zijn we weer in
Haren en aan belangstelling geen
gebrek. Veel ouders met kinderen.
Die konden natuurlijk lange tijd niet
naar school”, zegt Nico. “Ik vertel de
kinderen van alles over de schapen,
waarom we hier grazen. Dus de
schaapskudde heeft ook nog een
educatieve functie.”

Kuddes
“De kudde, van ongeveer 150 schapen
en lammeren, is verdeeld in drie
kleinere kuddes. Zo kan er op
meerdere plekken tegelijk gegraasd
worden”, vertelt Nico. “Samen met
m’n honden verplaats ik de schapen
van de ene naar de andere plek.
Hierbij hebben we altijd veel bekijks!”
Foto Henk Tammens.

Inspraak concept-nota ‘De sociale basis in
Groningen - Harmoniseren en verder’
De gemeente Groningen vindt het
belangrijk dat inwoners regelmatig
contact onderhouden met buurtgenoten op een manier die bij hen past.
Het gaat hierbij om allerlei informele
en formele contacten. Dit kan zijn
tussen mensen, maar je kan hierbij
ook denken aan netwerken en
organisaties in de Groninger samenleving. Dit noemen wij ook wel een
sociale basis. Als gemeente Groningen
willen wij ons beleid inrichten op het,
waar nodig en mogelijk, versterken
van deze sociale basis.

In de voorbereiding van deze conceptnota is gesproken met zes actieve
vrijwilligers die een belangrijke rol
spelen in de sociale basis.Hetzelfde is
gebeurd met de raadscommissie, de
adviesraad Stadadviseert en de
adviesraden Haren en Ten Boer.
Het college van B&W van de gemeente
Groningen heeft de concept-nota
‘De sociale basis in Groningen Harmoniseren en verder’ op 12 mei
2020 vastgesteld en vrijgegeven voor
inspraak. U kunt van 20 mei tot en met
1 juli 2020 reageren op deze nota.

Harmonisatie
Met de nota ‘De sociale basis in
Groningen - Harmoniseren en verder’
brengen we het beleid van de
voormalige gemeenten Groningen,
Haren en Ten Boer samen tot één
beleid. Dit geharmoniseerde beleid
moet de gemeente Groningen
vaststellen voor 1 januari 2021 op
grond van de Wet algemene regels
herindeling. Op hoofdlijnen wijkt het
beleid niet af van het gevoerde beleid
tot nu toe. In de concept-nota staat
een vervolgproces beschreven hoe
we in twee jaar met inwoners en
organisaties willen toewerken naar
een nieuwe visie.

Inspraak
Vanwege de maatregelen tegen de
verspreiding van het coronavirus
moeten we ons beperken tot een
schriftelijke inspraak. Van 20 mei tot
en met 1 juli 2020 kunt u een
schriftelijke inspraakreactie sturen
naar:
Gemeente Groningen
Directie Maatschappelijke
Ontwikkeling
t.a.v. Inspraak Nota Sociale Basis
Postbus 30026
9700 RM Groningen
Het is ook mogelijk om uw reactie te
sturen naar notasocialebasis@
groningen.nl.

U kunt de nota inzien via de gemeentelijke website: gemeente.groningen.
nl/notasocialebasis
Telefonisch overleg
Omdat we ons moeten beperken tot
een schriftelijke inspraak, bieden we
een aantal momenten aan voor een
telefonisch overleg. Op deze manier
bieden wij u de gelegenheid om
vragen te stellen en een reactie te
geven.
We hebbben een drietal tijdvakken
ingepland voor het telefonisch
overleg:
• Woensdag 3 juni tussen 16.00 en
19.00 uur
• Donderdag 11 juni tussen 09.00 en
12.00 uur
• Woensdag 17 juni tussen 18.00 en
21.00 uur
U kunt zich via het e-mailadres
notasocialebasis@groningen.nl
aanmelden voor een gesprek.
Geef hierbij aan welk moment en
welk tijdstip uw voorkeur heeft.
Daarnaast kunt u aangeven of u op
een andere wijze het gesprek wilt
voeren, bijvoorbeeld via Whatsapp
(camera) of Skype. Voor dit gesprek
reserveren we 15 minuten.

Gemeente op Hemelvaartsdag
gesloten, wel open op vrijdag 22 mei
De gemeentelijke balies zijn op
donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)
gesloten. Op vrijdag 22 mei gaan de
gemeentelijke balies weer open voor
het publiek. Wel zijn er dan aanpas-

singen in onze dienstverlening
vanwege de coronamaatregelen.
De afvalbrengstations zijn open op
vrijdag 22 mei. Kijk hiervoor op:
gemeente.groningen.nl

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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Bestemmingsplannen
Bestemmingsplan
‘Dorpsweg 36 Garmerwolde’

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad
een wijziging in het plan aangebracht
ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 16 januari
tot en met 26 februari 2020 ter inzage
heeft gelegen. De wijziging betreft het
ontwerp van het erfinrichtingsplan
dat is toegevoegd aan de regels van
het bestemmingsplan.

- 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.BP604Dorpsweg36Gw-vg01;
-o
 p papier bij het Loket Bouwen en
Wonen Ten Boer, Hendrik Westerstraat 24.
LET OP: in verband met de coronacrisis is er vooralsnog GEEN vrije
inloop. Probeert u de stukken zo veel
mogelijk digitaal in te zien. Lukt dat
niet, overlegt u dan telefonisch met
het Loket, op werkdagen tussen 9.00
en 12.00 uur via het telefoonnummer
14 050. Houdt u onze berichtgeving
en de website in de gaten voor
veranderingen. U kunt bij het Loket
ook exemplaren van het bestemmingsplan bestellen (tegen betaling).

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan
en de bijbehorende stukken liggen ter
inzage met ingang van 21 mei tot en
met 1 juli 2020. U kunt de stukken op
drie manieren inzien:

Beroep
Met ingang van 21 mei tot en met
1 juli 2020 kan een belanghebbende
beroep instellen tegen het besluit tot
vaststelling van het bestemmingsplan
en het besluit om geen exploitatieplan

Kennisgeving:
bestemmingsplan in voorbereiding

van de voormalige gemeente Groningen (gemeentegrens van vóór de
herindeling) en deze voorzien van een
regeling die toeziet op het, voor zover
mogelijk, in stand houden van de
karakteristieke en/of ruimtelijk relevante
kenmerken van deze objecten.

Vastgesteld plan
De gemeenteraad heeft op 22 april
2020 onder nummer 5b het bestemmingsplan ‘Dorpsweg 36 Garmerwolde’ vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een perceel
grond achter het huidige agrarische
bedrijf op dit adres en maakt de bouw
van een nieuwe boerderij mogelijk.

In overeenstemming met artikel 1.3.1
van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) maken burgemeester en
wethouders van Groningen bekend dat
zij een bestemmingsplan voorbereiden
voor alle karakteristieke en beeldondersteunende objecten in het grondgebied

Deze kennisgeving betreft alleen het
voornemen tot het maken van het

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;
-a
 an 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.
Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan
om een voorlopige voorziening
verzoeken. Indien dit verzoek
gedurende 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.
genoemde bestemmingsplan.
Pas als het voorontwerp van het
bestemmingsplan is gemaakt wordt
dit op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en in procedure gebracht.
Op dit moment liggen dus nog geen
stukken ter inzage, kunnen nog geen
inspraakreacties ingediend worden en
wordt onafhankelijke instanties nog
niet om advies gevraagd.

Gemeenteraad Groningen
Voortgezette commissie woensdag 27 mei, aanvang 16.30 uur
Vragenuur woensdag 27 mei, aanvang 19.30 uur
Samenvatting agenda raadsvergadering
woensdag 27 mei 2020, aanvang 21.00 uur
2. Benoemingen
a. De heer. A. Huitenga als woordvoerder van fractie Stadspartij
b.	Mevrouw E. van der Weele en de heer R. Staijen als adviseur van de
Rekenkamer.
4. Conformstukken
a. Herziening grondexploitaties (incl. Meerstad en Grote Markt/Forum)
b. Concept Regionale Energiestrategie (RES) Groningen
c. Stil asfalt A7 Hoogkerk
d. Uitgangspunten en onderzoeksopdracht alternatief vervoer
e. Voorkeurstracé doorfietsroute Groningen – Leek
f. Toekomstagenda Regio Groningen Assen
g. Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis
h. Plan van scholen 2021 – 2024
i. Uitvoeringsagenda klimaatbestendig Groningen 2020-2024
j. Jaarstukken Meerschap Paterswolde & Jaarstukken Groninger Archieven
k.	Lokaal Plan van Aanpak Versterkingsopgave gemeente Groningen i.c.m.
Kredietaanvraag dorpsvernieuwing Ten Post, Ten Boer en Woltersum
6. Moties
a. Werkprogramma 2020 – 2022
Een inspraakbijdrage leveren kan schriftelijk of via digitale deelname 24 uur
van te voren aan te melden bij griffie@groningen.nl
Dat kan bij agendapunt 5j. Stuurt u dan uw inspreektekst (richtlijn ca.
300 woorden) uiterlijk 24 uur voor de vergadering naar griffie@groningen.nl
Deze tekst zal dan aan alle raadsleden worden toegezonden en aan de
agenda bij het desbetreffende agendapunt worden gehangen.
De voorzitter zal aan het begin van de bespreking uw tekst voorlezen en de
deelnemers aan de vergadering verzoeken deze te betrekken bij hun
woordvoering Secretaris raad: greet.mulder@groningen.nl
Voor de actuele agenda, zie onze website gemeenteraad.groningen.nl
U kunt deze vergadering live in beeld en geluid volgen via
gemeenteraad.groningen.nl

