NIEUWS

| woensdag 28 augustus 2019

Inspraak
Bestemmingsplan ‘Openbaar
Vaarwater 2019’
‘Verordening openbaar vaarwater
2020’ en ‘Aanwijsbesluit bij de
Verordening openbaar vaarwater
2020’
Nota ‘Welstand te water Groningen’

UITNODIGING
UITNODIGING
UITNODIGING

Nieuwe regels voor openbaar
vaarwater en ligplaatsen voor
woonboten
De gemeente heeft nieuwe regels
opgesteld voor het gebruik van het
openbaar water en ligplaatsen voor
woonboten. Deze regels zijn opgesteld
in de volgende documenten:
- het bestemmingsplan ‘Openbaar
Vaarwater 2019’
- ‘Verordening openbaar vaarwater
2020’
- ‘Aanwijsbesluit bij de Verordening
openbaar vaarwater 2020’
- de nota ‘Welstand te water
Groningen’
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Omgevingsvergunning
Een eerste aanleiding voor een nieuw
bestemmingsplan is een andere
wetgeving. Veel woonboten worden
nu als bouwwerk aangemerkt. Deze
woonboten hebben daarom voortaan
een omgevingsvergunning nodig.
De gemeentelijke regels moeten
hierop worden aangepast.
Het bestemmingsplan ‘Openbaar
Vaarwater 2019’ en de ‘Verordening
openbaar vaarwater 2020’, met het
bijbehorende aanwijsbesluit, voorzien
hierin.

Woonkwaliteit
Een tweede aanleiding vormt de
Watervisie ‘Koersen op water’, waarin
nieuw beleid is geformuleerd met
betrekking tot water. Met dit beleid wil
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Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan
‘Openbaar Vaarwater 2019’, het
concept ‘Verordening openbaar
vaarwater 2020’, het concept ‘Aanwijsbesluit bij de Verordening openbaar
vaarwater 2020’ en de conceptnota

Nieuwe ondergrondse afvalcontainer
bij de Bordewijklaan
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 definitief locatiekeuze
besluit genomen voor ondergrondse
containers bij de Bordewijklaan
47 - 75 (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
afvalcontainers bedraagt maximaal
48 meter.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tot
9 oktober 2019 hun bezwaar
aantekenen tegen dit definitief
locatiekeuze besluit. Tegen de
aanwijzing van de ondergrondse
container als inzamelvoorziening kan
geen bezwaar worden ingediend.

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 definitief locatiekeuze
besluit 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.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tot
9 oktober 2019 hun bezwaar
aantekenen tegen dit definitief
locatiekeuze besluit. Tegen de
aanwijzing van de ondergrondse
container als inzamelvoorziening kan
geen bezwaar worden ingediend.

Bezwaarschriften kunnen worden
ingediend bij burgemeester en
wethouders van Groningen, Postbus
30026, 9700 RM Groningen, onder
vermelding van bezwaar locatiekeuze
besluit: Antaresstraat 1 – 15f, 2 - 132
en Aldebaranstraat 1 - 59 te
Groningen.
U kunt het definitief locatiekeuze
besluit inzien bij het Gemeentelijk
Informatie Centrum,
Kreupelstraat 1.

Digitaal is het bestemmingsplan in te
zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het identificatienummer van het
bestemmingsplan is: NL.IMRO.0014.
BP592OpnbVaarw2019-vo01.
Het bestemmingsplan, de verordening, het aanwijsbesluit en de
welstandsnota kunnen ook worden
ingezien op de gemeentelijke website
gemeente.groningen.nl/projecten-enbestemmingsplannen onder ‘Actuele
bestemmingsplannen’.
Op papier zijn ze in te zien bij het Loket
Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein
1, op werkdagen van 9.00 tot 13.00
uur, van 13.00 tot 17.00 uur uitsluitend
op afspraak. Exemplaren van de
stukken zijn op aanvraag en tegen
betaling op bovenvermeld adres
verkrijgbaar.
Inloopbijeenkomst
Belangstellenden kunnen zich hierover
ook laten informeren op een openbare
inloopbijeenkomst op woensdag
4 september 2019. Deze bijeenkomst
vindt plaats in het gebouw van de
roeivereniging De Hunze, Praediniussingel 32, 9711 AG Groningen van
17.00 tot 20.00 uur.
Inspraakreactie
Van 29 augustus tot en met 9 oktober
2019 kunt u op het bestemmingsplan,
de verordening, het aanwijsbesluit en
de welstandsnota inspreken.
Digitaal kan dat via gemeente.
groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen. Dit kan uitsluitend door
gebruik te maken van het webformulier ‘Online inspraakreactie indienen’,
te vinden onder ‘Actuele bestemmingsplannen’ onder de naam van
het bestemmingsplan.
Een schriftelijke inspraakreactie kunt
u sturen naar burgemeester en
wethouders, p/a Ruimtelijk Beleid &
Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB
Groningen.

Weet wat er speelt in uw buurt

Bezwaarschriften kunnen worden
ingediend bij burgemeester en
wethouders van Groningen, Postbus
30026, 9700 RM Groningen, onder
vermelding van bezwaar locatiekeuze
besluit: Bordewijklaan 47 – 75 te
Groningen.
U kunt het definitief locatiekeuze
besluit inzien bij het Gemeentelijk
Informatie Centrum,
Kreupelstraat 1.

‘Welstand te water Groningen’ liggen,
met de bijbehorende stukken, vanaf
29 augustus 2019 zes weken lang voor
inspraak ter inzage.

Ook zo nieuwsgierig naar dingen die gebeuren 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.
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.

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.

