NIEUWS

| woensdag 25 september 2019

Paddepoel gaat groene toekomst tegemoet

Gemeenteraad Groningen

Wij werken samen aan de groene
toekomst van Paddepoel! Dat staat in
grote letters op het knaloranje
informatiepunt dat maandag
16 september werd onthuld in de
Plutolaan in Paddepoel. Minister van
Infrastructuur en Waterstaat Cora van
Nieuwenhuizen (op werkbezoek in
Groningen), wethouder Glimina
Chakor, bewoner Klaas Stad van Co
creatie Paddepoel en directeur
WarmteStad Dick Takkebos drukten
gezamenlijk op de knop die het doek
liet vallen. ‘Wij’ zijn Co creatie
Paddepoel, WarmteStad en de
gemeente. Het ministerie maakt de
groene toekomst van Paddepoel mede
mogelijk, met een subsidie van
1,25 miljoen euro.

Woensdag 2 oktober 2019, nieuwe raadzaal

De onthulling van het infopunt is
tegelijkertijd het startschot voor een
ingrijpende operatie in deze wijk.
Paddepoel gaat als een van de eerste
wijken in Groningen van het gas af.
Daarom maakt een aannemer de
straat open voor de aanleg van het
warmtenet van WarmteStad.
Tegelijkertijd gaat de gemeente,
samen met bewoners, de wijk groener
maken. Om beter bestand te zijn
tegen extreem weer zoals hitte en
overvloedige regenval.
Voorafgaand aan de onthulling van
het infopunt leidde wethouder Chakor
minister Van Nieuwenhuizen rond in
de Plutolaan. ‘Dit is nu nog een brede
straat’, zegt Chakor. ‘Maar we gaan de

13.00 uur Raadscommissie Financiën & Veiligheid
Inhoudelijk
• Noordelijk belastingkantoor
• Werkbezoek binnenstad
16.30 uur Raadscommissie Ruimte & Wonen
Inhoudelijk
• Uitvoeringsprogramma’s wijkvernieuwing
• Bestemmingsplan Zernike Campus Groningen
20.00 uur Raadscommissie Beheer & Verkeer
Inhoudelijk
• Evaluatie alternatief vervoer binnenstad en haltes Zuiderdiep
• Kwartaalrapportage Aanpak Ring Zuid incl. uitvoering Hoogkerkmoties
• Maatregelen fietsenstalling Nieuwe Markt
• Biomassa
Bewoonster Bep Tammeling (rechts) in gesprek met minister Cora van Nieuwenhuizen en
wethouder Glimina Chakor.

strook asfalt smaller maken en daar
komen bomen en heesters voor
terug. Bewoners hebben hierover
meegedacht.’
Wadi
Iets verderop, bij een klein speeltuintje
tussen twee lage flatgebouwen, staan
bewoners Klaas Stad en Femke
Kooijman de minister op te wachten.
Op deze plek moet een ‘wadi’ komen,
een ondiepe kuil die overtollig
regenwater kan opvangen.
Kooijman vertelt dat er bij de wadi
veel verschillende bomen zullen
worden geplant. Het meepraten
hierover is haar goed bevallen. ‘Als
bewoners mochten we tot in detail

meedenken. We hebben ons zelfs met
de maquette bemoeid.’
Bij woonservicecentrum Bernlef sprak
de minister met bewoonster Bep
Tammeling, die haar vertelde hoe ze
afgelopen zomer de twee hittegolven is
doorgekomen. ‘Het was niet leuk meer.’
In de Plutolaan ging de schop vorige
week al de grond in, en de minister is
daar blij om. ‘We hebben behoefte
aan voorbeelden die laten zien hoe je
het kunt doen: droge voeten houden
en maatregelen nemen tegen
hittestress. De samenwerkende
partners in Groningen wil ik hiermee
complimenteren en feliciteren.’

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

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

Nieuws uit Zuid

Sporten en bewegen op
prachtige locatie aan het meer
Hij is nog niet geopend, maar wordt al goed gebruikt, de sport- en beweegplek
aan de Aldo Morostraat in de Hoornsemeer. Op vrijdag 27 september om
13.00 uur is de officiële opening, maar nu al zijn er groepjes, met of zonder
personal trainer, actief.
Petra de Groot, wijkbewoonster en
initiatiefneemster, kijkt er met plezier
naar. Met deze sport- en beweegplek
is een grote wens uitgekomen.
Ze wilde graag een trimbaan, zoals je
die vroeger wel zag, of een speelplek
voor volwassenen. Samen met
andere bewoners bedacht ze de
invulling. Nu staan er apparaten voor
balans en coördinatie, toestellen
voor krachttraining én mensen die
minder sterk zijn, maar ook een
schaaktafel, omdat het méér dan een
beweegplek is.

“En dat allemaal op een prachtige
locatie bij het meer.”
Geschikte locatie
Nadat ze haar idee formuleerde op het
festival Let’s Gro is Petra nog wel
5 jaar met organisatie bezig geweest.
Niet alles verliep soepel, zo leverde de
zoektocht naar een geschikte locatie
wat problemen op. En voordat je
’t weet zakt dan het proces in.
“Maar dankzij de hulp van Huis van
de Sport en de gemeente is dat
allemaal weer vlot getrokken.”

Wandelgroepje
Nu hij er dan staat, is Petra
‘superenthousiast’. Als gewichtsconsulente gaat ook zij met haar groepjes
de toestellen gebruiken. “Wat we als
bewoners belangrijk vonden, is dat de
beweegplek voor iedereen geschikt
moet zijn, zowel voor sportievelingen
als minder mobielen. Zo kun je er
pittige krachtoefeningen doen maar
zijn er ook alternatieven voor de
minder sterken.” Petra laat het zien
bij de opening. “Ik geef dan een
training met mensen uit mijn 65+
fitnessgroepje, waar ook 80 plussers
bij zitten. Belangstellenden kunnen
hieraan meedoen!”
De speel- en beweegplek wordt
geopend tijdens de Nationale
Sportweek, vrijdag 27 september,
13.00 uur aan de Aldo Morostraat.
Ook een goed idee voor uw wijk?
Kijk op gemeente.groningen.nl/wijken

De gemeente vindt het belangrijk om
te ‘vergroenen’. Wilt u meedoen?
Kom naar de informatieavond over
groene tuinen en daken op 2 oktober
in ’t Vinkhuys.
Groene tuinen en groene daken, zijn
ze echt zo belangrijk? Ja, zegt
gemeente-ecoloog Klaas van Nierop.
“Elke stukje groen draagt bij aan het
voortbestaan van de planeet en de
gezondheid van de mens.” Reden 1:
een groene tuin zorgt voor zuurstof.
Een tweede reden: hij gaat hitte tegen.
“De temperatuur ligt in de stad enkele
graden hoger dan daarbuiten.
Groen is daarom goed voor de
gezondheid, vooral als je ouder bent”,
stelt Klaas. Andere redenen zijn: een
groene tuin zorgt voor waterzuivering
en de afvoer van overtollig regenwater.

Meer informatie
Via het contactformulier:
gemeente.groningen.nl/contact
Bellen: 14 050
WhatsApp: 06 12 82 39 73
Wij geven antwoord op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur.

Deel Vondellaan op 2 oktober ’s avonds en ’s nachts gestremd

Een deel van de Vondellaan krijgt
nieuw asfalt. Er wordt gewerkt tussen
de rotonde aan de Van Iddekingeweg

Gemeente-ecoloog: “Vogels en
vlinders zijn goed voor de mens”

en de Henriëtte Roland Holststraat.
Daarom is dit gedeelte van de
Vondellaan afgesloten voor verkeer

vanaf woensdag 2 oktober 19.00 uur
tot donderdag 3 oktober 06.00 uur. Een
omleiding is met borden aangeven.

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.

Schakeltje
Maar groen is ook goed voor de geest.
Klaas: “Mensen herstellen eerder in
een groene omgeving, er is minder
misdaad. En een groene omgeving
nodigt eerder uit tot bewegen.” Tot slot
is groen in de stad goed voor de
biodiversiteit. “Elk schakeltje is van
belang in de natuur. Vogels en
vlinders zijn goed voor de mens.”
Verschil
Het maakt dus echt verschil, wat
tegels eruit? Ja, zegt de gemeenteecoloog. Wil je mee ‘vergroenen’?
Kom dan 2 oktober naar ’t Vinkhuys,
Diamantlaan 94 Groningen, 19.30 uur
tot 21.30 uur. Aanmelden kan via
info@dekorenbloemtuinen.nl

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.

