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Historische en bijzondere gebouwen maken Groningen de gemeente die ze is
Inwoners van de gemeente Groningen kunnen nog tot en met 29 juli reageren
op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Gebouwd Erfgoed Groningen’.
In dit bestemmingsplan worden zo’n 4.500 karakteristieke en 1.500 beeldondersteunende objecten, dus niet alleen gebouwen, in de voormalige gemeente
Groningen vastgelegd.
In het voorontwerpbestemmingsplan
staat dat de gemeente bij een
aanvraag voor (gedeeltelijke) sloop
een extra afweging maakt, waarbij de
cultuurhistorische waarde een rol
speelt.
Identiteit
Marieke van der Heide is adviseur
Cultuurhistorie bij de gemeente
Groningen. Ze benadrukt dat het
hierbij niet om monumenten gaat, de
‘parels’ zoals ze die noemt, maar dat
dit een andere erfgoed-categorie is.
“Monumenten zijn unieke, onvervangbare gebouwen die we willen
behouden voor de toekomst. Maar er
zijn ook veel gebouwen die niet per
se monumentaal zijn, maar wél
bijdragen aan de identiteit van een
straat of buurt en belangrijk zijn voor
de karakteristieken van een plek.”
Karakteristieken
“Want wat maakt iets tot typisch
Oosterparkwijk of Rivierenbuurt?
Dat is meer dan alleen de monumenten die er staan, maar ook de ruimtelijke en gebouwde karakteristieken.
En daar willen we bij sloop nu een

extra afweging maken, zodat de
karakteristieke waarden worden
ingepast of bij eventuele sloop te
zorgen voor passende nieuwbouw.
We wonen namelijk in een hele mooie
gemeente, en daar mogen we best
een beetje trots op zijn.”
Bekijken en reageren
Het bestemmingsplan staat op het
platform de Stem van Groningen
stemvan.groningen.nl. Inwoners
kunnen het hier bekijken en direct
reageren. Ze kunnen zien welke
panden op de lijst staan en dus ook of
hun pand onder het nieuwe bestemmingsplan valt. Het bestemmingsplan
is ook in te zien op de website van de
gemeente Groningen gemeente.
groningen.nl/bestemmingsplangebouwd-erfgoed-groningen.

Foto: Slagboom en Peeters - Indische
Buurt West met onder andere de Eerste
Hunzestraat, Tweede Hunzestraat, Fivelstraat, Riouwstraat, Korreweg en Rodeweg.
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			Le Roy-gebied: uniek stuk groen midden
in Lewenborg
Bewoners onderhouden sinds de jaren 1973 zelf een groot deel van het
gemeentelijk groen in Lewenborg. Dat gaat volgens de visie van tuinarchitect
en beeldend kunstenaar Louis Le Roy. Hij vond dat de mens de natuur niet
moest proberen te beheersen, maar er mee moest samenwerken.
Sommigen vinden het rommelig, anderen noemen het een paradijs.
Iedereen is het erover eens: het is een uniek gebied.
Het gebied, of eigenlijk zijn het
meerdere losse en aan elkaar
gegroeide gebieden, slingert zich
door de wijk Lewenborg. Af en toe
moet je een straat oversteken, maar
alles bij elkaar kun je ruim 2 kilometer
lopen door het groen. De gemeente

heeft in 2010 vastgelegd dat de
stichting voor 100 jaar het beheer
doet van het gebied. Daar krijgen ze
jaarlijks subsidie voor, om bijvoorbeeld grote klussen door een
aannemer te kunnen laten uitvoeren.
aannemer te kunnen laten doen.

Voor de rest is het vooral veel
spierkracht en enthousiasme. Er zijn
een paar regels waar de stichting aan
moet voldoen. Het belangrijkste is
dat het veilig moet zijn. Dat geldt
voor klimobjecten, maar ook voor
bomen, die op omvallen staan.
Stadsdeelbeheerder
Ronald Rooijakkers is als stadsdeelbeheerder Oost verantwoordelijk
voor het beheer in Lewenborg. Af en
toe ondersteunen medewerkers van
Stadsbeheer of de bomenploeg met
het onderhoud, verder hoeft de
gemeente niets te doen. “Je merkt
wel dat we dat soms moeten
uitleggen, want omwonenden zien
toch in eerste instantie de gemeente
als verantwoordelijke. Daar staat
tegenover dat het echt een bijzonder
stuk groen is, midden in een
woonwijk. In Groningen mogen we
trots zijn op een gebied zoals dit.”
Wil je zelf een keer door het
Le Roy-gebied wandelen? Dat kan
24 uur per dag, zeven dagen in de
week. Begin bijvoorbeeld bij het
Le Roy Huis aan de Overloop.
Er staan op verschillende plaatsen
borden met plattegronden.
Meer info op de site www.leroygroningen.nl. Aanmelden als
vrijwilliger kan daar ook.

• U kunt reizen tussen 06:00 uur en
01:00 uur;
• Het is verplicht om een mondkapje te
hebben in het taxivervoer. Bij minder
dan 1,5 meter afstand tussen de
chauffeur en de reiziger of tussen
reizigers onderling is het dragen van

2. Benoemingen
a. Mevrouw P. Brouwer installeren als raadslid in verband met
zwangerschapsverlof van mevrouw C.T. Nieuwenhout.
4. Voorjaarsbrief
Er bestaat geen mogelijkheid in te spreken. Alle agendapunten zijn reeds
in betreffende raadscommissie besproken.
Secretaris raad dhr. W.T. Meijer,
wolbert.meijer@groningen.nl.
De agenda is onder voorbehoud.
De definitieve agenda wordt in de
vergadering vastgesteld.
U kunt vergaderingen live volgen via
gemeenteraad.groningen.nl.

Word lid van het
inwonerspanel
www.bit.ly/inwonerspanel

• Hebt u klachten die mogelijk wijzen
op een besmetting met het coronavirus? Dan kunt u geen gebruik
maken van het Wmo-vervoer.
Kijk voor alle voorwaarden en de
meest actuele informatie op
gemeente.groningen.nl/coronavirusgezondheid-en-ondersteuning.

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

Meer informatie
Website
gemeente.groningen.nl
14 050

een mondkapje verplicht.
Zorg dus dat u altijd een niet
medisch mondkapje bij u hebt;
•U
 kunt uw scootmobiel helaas niet
meenemen in de Wmo-taxi. Kunt u
niet zonder scootmobiel reizen met
de Wmo-taxi? Neemt u dan contact
op met uw WIJ-team;
•M
 aak alleen gebruik van het
Wmo-vervoer als het echt nodig is en
u geen ander vervoer heeft;

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

Denk mee met
de gemeente
Groningen

Bellen

Voorwaarden Wmo-vervoer per 15 juni
Sinds maandag 15 juni gelden de
volgende voorwaarden om te kunnen
reizen met het Wmo-vervoer:

Samenvatting Agenda
woensdag 1 juli 2020, aanvang 15.00 uur,
Oosterpoort (kleine zaal)

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.

