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Start voorbereidende werkzaamheden
kindcentrum Ten Boer na zomervakantie

Gemeenteraad Groningen
woensdag 26 juni 2019, aanvang 16.30 uur, nieuwe raadzaal
4. Initiatiefvoorstellen
a.	Initiatiefvoorstel GroenLinks: ‘Geen Gebrom Schone Lucht’ Walstroom
voor aangemeerde schepen.
6. Conform stukken
a.	Omgevingsdienst Groningen Ontwerpbegroting 2020 en Jaarrekening
2018 – zienswijze
b.	Gresco Jaarplan 2019-2
c.	Bestemmingsplan Theda Mansholt (zienswijze)
d.	Reitdiepzone kredietaanvraag MER en coordinatiebesluit
e.	Vaststelling uitwerkingsplannen Groenewei en De Zeilen fase 1.
f.	Verklaring vangnetuitkering BUIG 2018
g.	Bijdrage aan provincie voor roeivriendelijke damwanden
h.	Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg
i.	Plan van Scholen 2020-2023
j.	Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2019
k.	Aanvullende kredieten jaarrekening 2018
l.	Categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen en evaluatie
m.	Vaststellen definitief ontwerp Fietspad Noordelijke Ringweg
n.	Verduurzaming Openbare Verlichting

Het projectteam Kindcentrum Ten Boer is druk bezig met de voorbereidingen
voor de eerste paal van het nieuwe kindcentrum. Het nieuw te bouwen kindcentrum biedt straks vervangende huisvesting aan twee basisscholen t.w.
Openbare Basisschool OBS Huifkar, Christelijke Basisschol CBS Fontein en
kinderopvang Kids2B. Halverwege augustus, na de bouwvak, starten de
voorbereidende werkzaamheden. De verwachting is dat de bouw van het
nieuwe kindcentrum half oktober kan starten.
Na de bouwvak start de sloop van de
kantine Kaakheem. Hiervoor in de
plaats komt tijdelijke huisvesting in de
vorm van een bouwkeet en opslagcontainer en zal de skeeler- en ijsbaan
worden vernieuwd en ingekort.
Enkele omliggende bomen en
struiken worden gerooid. Daarnaast
wordt de kavel voor de nieuwbouw
‘bouwrijp’ gemaakt. Met het ontgraven van de bouwput zullen ook de
archeologische werkzaamheden
uitgevoerd worden. Deze werkzaamheden duren tot oktober.

Start werkzaamheden
In oktober start de bouw van het
kindcentrum. Dit duurt ongeveer een
jaar. In de periode oktober 2019 tot
oktober 2020 wordt er vervolgens ook
gewerkt aan de bouw van het nieuwe
clubhuis Kaakheem, de diverse
aanpassingen voor de verkeersstromen voor de Sportlaan, de Riekele
Prinsstraat en de aanpassing van de
vrachtwagenparkeerplaats.

gecontracteerd en zal alle grondwerken en aanpassingen voor de
skeelerbaan gaan uitvoeren. Hieronder
valt ook archeologie. De aannemer, de
betrokken scholen en de kinderopvang
ontwikkelen samen een programma
waarbij leerlingen en bewoners kennis
kunnen maken met de archeologie.
Versterkingsopgave
De gemeente Groningen is opdrachtgever voor de bouw van dit nieuwe
kindcentrum. De vergunningen
hiervoor zijn verleend, deels nog in de
periode van de voormalige gemeente
Ten Boer. De werkzaamheden zijn
onderdeel van de versterkingsopgave
in onze provincie en wordt mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage
van ‘Kansrijk Groningen’.

Archeologie
Aannemer Sjouke Dijkstra is inmiddels

maken en er zijn al een paar
ongelukjes gebeurd. Kinderen
kunnen niet veilig op straat spelen.”

Stukje omrijden
Een paar bewoners zijn daarop naar
buurtregisseur Daan Kingma gestapt.
Daarna ging het vlot: vanaf 25 juni
staan in het midden van de straat
blokken die de weg afsluiten, waarbij
auto’s een stukje moeten omrijden.
“Nu kunnen kinderen makkelijker van
het speeltuintje naar het grasveld
komen”, zegt Annelies. “Voor dit
veldje zoeken we een leuke invulling
voor kinderen die wat ouder zijn.
Misschien een voetbalkooi?
Alle ideeën zijn welkom!”
Springkussen
Op vrijdag 28 juni viert de buurt de
afsluiting van de straat met koffie,
thee en een springkussen. Iedereen is
welkom van 15.30 uur tot 19.00 uur.
Na 3 maanden bekijken bewoners of
de afsluiting is bevallen.
Ook een goed idee voor uw wijk?
Kijk op gemeente.groningen.nl/wijken

Nieuwe ondergrondse afvalcontainer bij de
Antaresstraat en Aldebaranstraat
De gemeente kan nieuwe plekken
aanwijzen voor het ondergronds
inzamelen van huisvuil. Namens het
college van burgemeester en
wethouders heeft de directeur van
Stadsbeheer een concept locatiebesluit genomen voor twee ondergrondse containers bij de
Antaresstraat 1 – 15f, 2 -132 en
Aldebaranstraat 1 - 59 (op grond van

artikel 9 lid 2 jo en artikel 10 lid 6 en 7
van de Afvalstoffenverordening
gemeente Groningen 2005).
De afstand tussen perceelgrens en de
afvalcontainer bedraagt maximaal
86 meter.
Mening doorgeven
Belanghebbenden kunnen tot 10 juli
2019 hun mening over dit concept

Er bestaan geen mogelijkheid om in te spreken. Alle agendapunten zijn
reeds in betreffende raadscommissies besproken.

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

Proef: minder verkeer in de Populierenlaan

“Het verkeer in de straat geeft ons
overlast”, zegt buurtbewoonster
Annelies Wierenga. “De weg loopt
van noord tot zuid, auto’s gaan vaart

8. Discussiestukken
a.	Logiesbelasting
b.	Actualiseren parkeerregelgeving en -beleid
c.	Invulling taakstelling WIJ
d.	Subsidieverordening groep 1588 versterkingsopgave Groningen
e.	Vaststelling Huisvestingsverordening
f.	Afschaffen algemene voorziening Huishoudelijke Hulp per 1-1-2020
g.	Vervolg definitief Investeringsvoorstel Warmtenet Noordwest

Secretaris raad mevr. G. Mulder, greet.mulder@groningen.nl

Nieuws uit West

Bewoners van de Populierenlaan willen een veilige straat, zodat kinderen
fijn kunnen spelen en iedereen veilig kan oversteken. Daarvoor bedachten
ze een plan. Vanaf 25 juni staat in het midden van de straat een afsluiting.
Auto’s kunnen er niet langs. Fietsen, brommers en voetgangers wel.

7. 1-minuutinterventies
a.	Tiny Houses Westpark
b.	Revitalisering Stadhuis; definitief ontwerp
c.	Onderzoeken verkeerscirculatieplan en duurzame alternatieven i.c.m.
Stand van zaken aanpak bruggen Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl
d. Herinrichting omgeving Sint Jansbrug
e.	Experiment Basisbaan

locatiekeuzebesluit doorgeven aan
Jeroen Visser, postbus 7081, 9701 JB
Groningen, onder vermelding van:
zienswijze concept locatiekeuzebesluit Antaresstraat 1 – 15f, 2 - 132
en Aldebaranstraat 1 - 59 te
Groningen. U kunt het concept
locatiekeuzebesluit inzien bij het
Gemeentelijk Informatie Centrum,
Kreupelstraat 1.

Agenda’s en stukken voor vergaderingen
zijn ook digitaal te raadplegen bij de
gemeente Groningen, Kreupelstraat 1,
9712 HW Groningen, tel. 14 050.

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

Horecaspreekuur vervalt
Op woensdag 26 juni en donderdag 27 juni 2019.

Weet wat er speelt in uw buurt
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
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.
Voor gemeentelijke bezoekadressen
en openingstijden kijk op
gemeente.groningen.nl/
bezoekadressen-en-openingstijden

Volg ons via:
groningen050
gem_groningen
gemeente_groningen
of meld u aan voor de nieuws
brieven over stad 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.
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Gemeenteraad Groningen
Woensdag 3 juli 2019, oude raadzaal

Gemeenterekeningen 2018
voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten boer
10.00 uur Raadscommissie Onderwijs & Welzijn
Groningen:
• Programma 3 Onderwijs
• Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg
• Programma 5 Sport en bewegen
• Programma 6 Cultuur (m.u.v. evenementen)
Haren:
• Programma 5.5 Onderwijs
• Programma 5.6 Sport, cultuur en recreatie
• Programma 5.7 Sociaal domein (deels)
• Programma 5.8 Volksgezondheid en milieu (onderdeel Volksgezondheid)
Ten Boer:
• Programma 4 Onderwijs
• Programma 5 Sport, recreatie & toerisme, kunst & cultuur
• Programma 6 Welzijn, AWBZ-Wmo zorg en ouderen (deels)
• Programma 7 Jeugd en gezin; jeugdzorg
13.00 uur Raadscommissie Werk & Inkomen
Groningen:
• Programma 1 Werk en inkomen
• Programma 2 Economie en werkgelegenheid
Haren:
• Programma 5.4 Economie
• Programma 5.7 Sociaal domein (deels)
Ten Boer:
• Programma 6 Welzijn, AWBZ-Wmo zorg en ouderen (deels)
•	Programma 9 Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economische zaken
(deel economische zaken)
15.00 uur Raadscommissie Beheer & Verkeer
Groningen:
• Programma 6 Cultuur (onderdeel evenementen)
• Programma 7 Verkeer
• Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving - Paragraaf 2 Duurzaamheid
Haren:
• Programma 5.3 Verkeer, vervoer en waterstaat
• Programma 5.8 Volksgezondheid en milieu (onderdeel milieu)
Ten Boer:
• Programma 3 Wegen, groen en verkeer
• Programma 8 Milieu en duurzaamheid
17.00 uur Raadscommissie Ruimte & Wonen
Groningen:
• Programma 8 Wonen - Paragraaf 7 Grondbeleid
Haren:
• Programma 5.9 VHROSV - Paragraaf 6.7 Grondbeleid en projecten
Ten Boer:
•	Programma 9 Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economische zaken
(m.u.v. economische zaken) - Paragraaf 7 Grondbeleid
20.00 uur Raadscommissie Financiën & Veiligheid
* Gemeenterekeningen 2018 i.c.m. rapporten van bevindingen accountants en reactie op
accountantsverslagen
Groningen:
• Programma 10 Veiligheid
• Programma’s 11, 12, 13, 14 - Paragrafen (m.u.v. 2 en 7) – Jaarrekening
Haren:
• Programma 5.2 Veiligheid
• Programma’s 5.1, 5.10, 5.11 - Paragrafen (m.u.v. 6.7) – Jaarrekening
Ten Boer:
• Programma 2 Veiligheid
• Programma’s 1, 10 - Hoofdstuk 3 - Paragrafen (m.u.v. 7) – Jaarrekening
* Voortgangsrapportage 2019-I i.c.m. Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2019 voortgangsrapportage + Openingsbalans 2019
* Financieel Meerjarenbeeld 2020-2023 i.c.m. Meicirculaire gemeentefonds 2019
* Programmakader Nationaal Programma Groningen
Bij de inhoudelijke agendapunten kunnen burgers gebruik maken van het inspreekrecht.
Men krijgt daarvoor maximaal drie minuten.
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.
U kunt deze vergadeDe agenda’s zijn onder voorbehoud. De definitieve
ring live in beeld en
agenda’s worden in de vergadering vastgesteld.
geluid volgen
via groningen.
Voor volledige agenda’s kunt u kijken op de raadskalender
raadsinformatie.nl/live
via groningen.raadsinformatie.nl
U kunt vergaderingen live volgen via
gemeente.groningen.nl/gemeenteraad

