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Help je straat op weg naar
een beter klimaat
Inwoners van de gemeente Groningen
krijgen steeds vaker te maken met de
mogelijke effecten van klimaatverandering, zoals wateroverlast, langdurige droogte en extreem weer.
Groningen werkt hard aan het
klimaatbestendig maken van de
gemeente. De gemeente ondersteunt
bewoners die hun omgeving groener
willen maken. Hoe? Kijk op
groningenklimaatbestendig.nl.
De gemeente heeft samen met de
Rijksuniversiteit Groningen een
onderzoek gedaan naar de ervaringen
van inwoners over klimaatverandering.
90% van de respondenten gelooft dat
het klimaat verandert. De deelnemers
merken vooral droogte en hitte als
effect van klimaatverandering.
Driekwart van de deelnemers heeft
het afgelopen jaar zelf al maatregelen
genomen om de effecten te
verminderen. Bijvoorbeeld door in
eigen tuin stenen te vervangen voor
groen en het plaatsen van zonwering.
Groenmonitor
Wilt u ook vergroenen? Alle informatie
die u nodig heeft staat op de website
groningenklimaatbestendig.nl.

De hittestresskaart en de groenmonitor
geven aan hoe het staat met de
klimaatbestendigheid van uw eigen
straat en die van de gemeente.
Deze kaarten laten nu nog de
gegevens zien van de voormalige
gemeente Groningen, Ten Boer en
Haren volgt binnenkort. Op de site

kunt u ook zien wat u zelf kunt doen
om uw omgeving te vergroenen en
waar de gemeente u bij steunt.
Wat kunt u zelf doen?
groningenklimaatbestendig.nl. Kijk
voor het onderzoek van gemeente en
universiteit op oisgroningen.nl.

met elkaar dansen, of theater maken,
of muziek. Daardoor leer je meer
naar elkaar luisteren en kijken.
Het is een andere manier om elkaar
tegen te komen. Misschien wel dé
manier om elkaar tegen te komen.”
Verhalen
Wijkbewoonsterster Susan uit de
Indische Buurt vond het een heel
bijzonder project om aan mee te
doen: “Ik speel saxofoon en met het
wijkorkestje gingen we aan de slag.
Remko, de orkestleider, componeerde muziek op basis van onze
instrumenten en wat we konden.
Zo kon de een geen noten lezen

maar wel improviseren of andersom.
Uiteindelijk kwam het allemaal
samen. Tijdens het repeteren leer je
elkaar als deelnemers heel goed
kennen. Het gaf echt een saamhorigheidsgevoel.Ik heb veel buren
ontmoet en hun verhalen gehoord.
Heel erg leuk. Wat ik ook heel
bijzonder vond, je treedt samen op in
de schouwburg. Die kans krijg je
anders nooit. De cultuurprijs die we
wonnen is écht een prijs voor
iedereen die mee heeft gedaan of
gaat doen. Volgend jaar zijn de
bewoners van Beijum aan de beurt en
ik zeg hierbij: ‘ga zeker meedoen’!”

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

Groningen Werkt Slim adviseert
ondernemers over energiebesparing
De bedrijvenverenigingen, gemeente en provincie Groningen zetten tijdens de
Klimaattop Noord hun handtekening voor de start van Groningen Werkt Slim.
Ondernemers kunnen bij dit duurzaamheidsplatform terecht voor praktisch advies
over bijvoorbeeld energiebesparing, duurzaam vervoer en duurzame energie.
“We zijn nu op zoek naar een goede locatie in de stad, waar we naar verwachting
begin 2020 starten met ons Servicecentrum. Tot die tijd zijn we via onze website
groningenwerktslim.com en telefonisch te bereiken’, zegt Nico Borgman van
bedrijvenvereniging Zuidoost.
Wethouder Philip Broeksma benadrukt
het belang van het nieuwe platform.
“Om onze ambitie om CO2-neutraal te
zijn in 2035, waar te kunnen maken,
hebben we de bedrijven hard nodig.
Want bedrijven en instellingen zijn
goed voor 51% van het totale energiegebruik in de gemeente. Bij Groningen
Werkt Slim kunnen ondernemers
advies krijgen, maar ook deelnemen
aan projecten. Bovendien krijgen ze
met de Energie Quickscan, die op de
website is te vinden, snel inzicht in de
maatregelen die ze kunnen treffen om
energie te besparen.”

Weinig tijd
Tijdens de Promotiedagen in
MartiniPlaza maakten al diverse
ondernemers gebruik van het
aanbod van de Quickscan. Borgman:
“Er is veel belangstelling voor.
Ondernemers hebben meestal weinig
tijd en willen graag snel weten wat
een investering kost en oplevert.
Met Groningen Werkt Slim willen
wij het bedrijfsleven ondersteunen
om hun eigen energietransitie te
versnellen en over te stappen op
schone energie.”

foto: van links naar rechts: wethouder Philip Broeksma, Alexander Bleker
bedrijvenvereniging VBNO en gedeputeerde Nienke Homan tekenen op de Klimaattop
Noord voor de start van Groningen Werkt Slim

Meer informatie
Via het contactformulier:
gemeente.groningen.nl/contact
Foto van links naar rechts: Elly Jonker (zakelijk leider), Jantien Kurpershoek (dramaturg),
Karin Noeken (artistiek leider De Wijk De Wereld – foto: Knelis)

Sluiting loketten Burgerzaken in kerstvakantie

Heeft u vóór woensdag 8 januari 2020
een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart nodig bij één van de genoemde
loketten? Vraag uw document dan
uiterlijk op vrijdag 13 december 2019
aan en haal deze uiterlijk op vrijdag
20 december 2019 af.

6. Conformstukken
a. Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2019 VGRII
b. Aanvraag suppletie-uitkering gemeentefonds niet gesprongen explosieven
c. Treasurystatuut 2020
d. Septembercirculaire 2019
e. Fietsoversteek Hoornsedijk
f. Bestemmingsplan Noorderstraat Hoogkerk
g. Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Stationsgebied-Zuid
h. Kredietaanvraag sloop ALO locatie

De agenda is onder voorbehoud.
De definitieve agenda wordt in de
vergadering vastgesteld. U kunt
vergaderingen live volgen via
groningen.raadsinformatie.nl/live

In 2018 was de eerste en volledig
uitverkochte editie van De Wijk
De Wereld en namen bewoners van
Selwerd en Paddepoel de Stadsschouwburg over. Dit jaar gebeurde
dat door wijkbewoners van de
Korrewegwijk en De Hoogte.

De loketten van de afdeling Burgerzaken in Haren, Ten Boer, Hoogkerk
en Lewenborg zijn van 21 december
2019 t/m 5 januari 2020 gesloten.

woensdag 27 november 2019, aanvang 16.30 uur, nieuwe raadzaal

Secretaris raad dhr. P. Kommerij,
peter.kommerij@groningen.nl

De Wijk De Wereld wint Groninger Cultuurprijs
voor Amateurkunst

Cultuur
“Met De Wijk De Wereld willen we
mensen met elkaar in contact
brengen door en met cultuur.
Dan gebeurt er altijd iets bijzonders,
je gaat op een andere manier met
elkaar om. ”, zegt een trotse Karin
Noeken, artistiek leider van De Wijk
De Wereld. “Je gaat bijvoorbeeld

Samenvatting Agenda

8. Discussiestukken
a. Programmakader Nationaal Programma Groningen (NPG)
b. Groninger water- en rioleringsplan 2020-2024
c. Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Groningen 2020

Nieuws uit oude wijken

“De manier waarop ze alle
wijkbewoners samenbrengen en
mensen naar het theater krijgen die
er wellicht anders niet zouden
komen is bewonderenswaardig.
Waren er maar meer initiatieven die
op die manier saamhorigheid
aanmoedigen en talent aanmoedigen.” aldus de jury over Theaterwerkplaats De Wijk De Wereld. De Wijk
De Wereld won maandag
11 november de Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst. De prijs, een
bedrag van € 5000, is een initiatief
van het Prins Bernhard Cultuurfonds
en de provincie Groningen.

Gemeenteraad Groningen

Let op: Documenten die u niet voor
de genoemde data aanvraagt of
afhaalt, zijn pas weer af te halen vanaf
woensdag 8 januari 2020! Heeft u
tijdens de sluiting toch een rijbewijs,
paspoort of identiteitskaart nodig?
Dan moet u deze zowel aanvragen als
afhalen op onze hoofdlocatie aan
Kreupelstraat 1, Groningen.
De openingstijden van deze locatie zijn:
• Met afspraak:
- Maandag 13.00 – 17.00 uur

- D
 insdag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur
(donderdag tot 19.00)
•Z
 onder afspraak:
- Dinsdag t/m vrijdag 09.00 – 11.00 uur
Tijdens de kerstdagen (woensdag
25 december en donderdag
26 december 2019) en op Nieuwjaarsdag (1 januari 2020) is ook de locatie
Kreupelstraat 1 gesloten.
Kijk voor alle loketten op de website
van de gemeente Groningen;
gemeente.groningen.nl/bezoekadressen

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
Maandag 14.00-18.00 uur
Woensdag 9.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
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Bestemmingsplan
Rectificatie

Op 13 november jl. stond in deze rubriek de bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Haren-Raadhuisplein’. In deze bekendmaking is een deel van de tekst weggevallen.
De volledige bekendmaking vindt u hieronder.
Bestemmingsplan opnieuw vastgesteld
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat de gemeenteraad op 25 september 2019,
onder nummer 8b, het bestemmingsplan
Haren-Raadhuisplein gewijzigd heeft
vastgesteld. De gemeenteraad van de voormalige gemeente Haren heeft het plan al eerder,
op 12 november 2018, vastgesteld.
Onder andere omwille van de financiële
haalbaarheid was het echter nodig dit besluit
te herzien en het plan opnieuw vast te stellen.
Het plan bevat wijzigingen ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan, zoals dat vanaf
13 juli 2017 ter inzage heeft gelegen, én wijzigen
ten opzichte van het vorig jaar vastgestelde
plan. Ze hebben betrekking op de verbeelding,
de regels, de toelichting en de gedane
onderzoeken en zijn vermeld in het raadsvoorstel.
Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met het
raadsbesluit en de overige daarop betrekking
hebbende stukken, met ingang van 14 november
tot en met 27 december 2019 ter inzage bij:
•h
 et 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;
• het Loket Bouwen en Wonen, Haren,
Raadhuisplein 10, op maandag geopend van
15.00 - 18.00 uur en op dinsdag en donderdag
van 8.30 -12.00 uur. Maak hiervoor telefonisch
een afspraak via 14 050.
Exemplaren van het bestemmingsplan zijn op
aanvraag tegen betaling op bovenvermelde
adressen verkrijgbaar.
U kunt het bestemmingsplan ook inzien op
gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden
(‘papieren versie’) van het plan door aanklikken
van het bestemmingsplan onder ‘Actuele
bestemmingsplannen’. U kunt daar ook
doorklikken naar de digitale
bestemmingsplankaart.
Deze kaart vindt u ook op de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.
BPHR13INBR-VA02 (deze code wijkt om

technische redenen af van de code zoals
vermeld in het raadsbesluit).
Beroep instellen
Van 14 november tot en met 27 december 2019
kan een belanghebbende beroep instellen tegen
het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. 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.
Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om
een voorlopige voorziening vragen. Als dit
verzoek gedurende de beroepstermijn wordt
ingediend, schort dit de werking van het
bestemmingsplan op totdat op het verzoek is
beslist. Het beroepschrift kan 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.
Crisis- en herstelwet
Omdat het bestemmingsplan ziet op de bouw
van meer dan 11 woningen, is daarop Afdeling 2
van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van
toepassing. Dit betekent onder meer dat:
• alle beroepsgronden in het beroepschrift
moeten worden opgenomen;
• het indienen van een zogeheten ‘pro forma
beroepschrift’ niet mogelijk is: het beroep
wordt niet-ontvankelijk verklaard als binnen de
beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;
• na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe
beroepsgronden meer kunnen worden
aangevoerd.

63xxx Groninger Gezinsbode20-10-2019 (131 x 241)
63xxx Harener Weekblad
20-10-2019 (131 x 241
63xxxNoorderkrant
20-10-2019 (131 x 241)

