NIEUWS

| woensdag 27 november 2019

Stem op uw favoriete kandidaat
voor kinderburgemeester
Wie wordt de nieuwe kinderburgemeester van Groningen? Floor,
Lieuwe, Milou, Venne en Vera hebben
zich kandidaat gesteld om (loco-)
kinderburgemeester 2020-2021 te
worden. Alle inwoners van de
gemeente Groningen kunnen tot en
met zaterdagochtend 7 december
stemmen op hun favoriete kandidaat.
Van woensdag 20 november tot en
met vrijdag 6 december kunt u online
uw stem uitbrengen via gemeente.
groningen.nl/kinderburgemeester.
Op zaterdag 7 december kan iedereen
tussen 10.00 en 11.30 uur een stem
uitbrengen in de entreehal van het
Forum. Floor, Lieuwe, Milou, Venne
en Vera voeren campagne om zoveel
mogelijk stemmen te verzamelen.
Kinderzaken
De kinderburgemeester is een initiatief
van de gemeente Groningen.
De kinderburgemeester denkt mee
over kinderzaken in Groningen.

Hij of zij mag de burgemeester of
wethouder helpen bij afspraken of
officiële openingen. Daarnaast mag de
kinderburgemeester zelf een activiteit
organiseren om aandacht te vragen
voor iets wat hij of zij belangrijk vindt
voor kinderen. Vorig jaar werd
Jouayria gekozen als kinderburgemeester van Groningen.
De loco-kinderburgemeester is Amy.

Hun ambtstermijn zit er eind
december op.
Bekendmaking 7 december
Op zaterdag 7 december om 12.00 uur
maakt wethouder Mattias Gijsbertsen
in het Forum de uitslag bekend.
De nieuwe kinderburgemeester en
de loco-kinderburgemeester worden
in januari beëdigd.

Nieuws uit zuid
het veilig was en of ze bestand waren
tegen vandalisme, dat soort dingen.
De kunstenaar heeft hierop nog
aanpassingen gedaan.
Maar ik kon de ontwerpen niet laten
zien aan mijn medebewoners. Al die
meningen is voor de kunstenaar
natuurlijk niet te doen. Maar ik zit er
natuurlijk wél namens bewoners.
Dat vond ik wel lastig, daar moeten
we een volgende keer wat op vinden.”

“Het hele gebied rond het station
Europapark is prachtig geworden.”
Eerst zat ze in het inspraakcomité
voor het nieuwe station Europapark.
Toen dat klaar was, werd ze door de
gemeente en het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) betrokken bij de
twee ‘natuursculpturen’ van
kunstenaar Will Beckers aan de
Helperzoom. Ina van der Vegt zet
zich graag in om haar buurt mooier
en veiliger te maken.

Eerst zou er een eekhoornbrug
komen, vertelt Ina, bij station
Europapark. De kunstenaar had hier al
een plan voor gemaakt, maar dat ging
niet door. “Zonde! Maar gelukkig
kwam er ruimte om een nieuw
kunstwerk te maken.”
Aanpassingen
Heeft Ina nog inspraak in de ontwerpen gehad? “We hebben gekeken of
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Prachtig
“Het ene kunstwerk is gebaseerd op
de rups van de vuurvlinder en de
andere op de sigaar van de lisdodde.
Het is mooi dat de kunstenaar zich
door de natuur heeft laten inspireren.
De bouw van het station Europapark
was een enorme ingreep in de natuur.
Terwijl de Helperzoom een ecologische verbindingszone is, met een rijk
dierenleven. De kunstwerken zijn
gemaakt van duurzaam oxiderend
staal en hazelaartakken. Het groeit
mee met de natuur en krijgt een
mooie bruine kleur. Ik vind het mooi
geworden. Ik vind het hele gebied
rond het station prachtig geworden,
mooi ruim opgezet. De kunstwerken
komen hier goed tot hun recht.”

Gemeenteraad Groningen
Woensdag 4 december 2019, oude raadzaal
13.00 uur raadscommissie Financiën & Veiligheid
Conform
• Vaststelling financiële verordening gemeente Groningen 2019
• Nota lokale media-instelling 2020-2030
• Verzamelbesluit herindeling 2
Inhoudelijk deel
• Discussie nota logiesbelasting
• Revitalisering Stadhuis
• Evaluatie en doorontwikkeling experimenten democratische vernieuwing
• Financiële opbouw nationaal programma Groningen
16.30 uur raadscommissie Beheer & Verkeer en Ruimte & Wonen
Conform
• Nacalculaties verkeer en vervoer projecten 2019
• Herinrichting Vestdijklaan
Inhoudelijk deel
• Stand van zaken handhavingstraject Noorderhaven
• Op weg naar een integrale mobiliteitsvisie
• Voortgang moties geluidsoverlast A7
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 bij de raadscommissies minimaal 24 uur voor de
U kunt deze
vergadering en bij de raadsvergadering
vergadering live in
48 uur voor de vergadering aan te
beeld en geluid volgen
melden via griffie@groningen.nl of
via groningen.
via telefoonnummer 050 367 7702.
raadsinformatie.nl/live
De agenda’s zijn onder voorbehoud.
De definitieve agenda’s worden in de
vergadering vastgesteld.

Weet wat er speelt in uw buurt
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.

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

