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Groninger duurzame huizendag
op zaterdag 1 februari
-B
 rinklaan 31
9722 BB Groningen
(geïsoleerde rijtjeswoning met een
warmtepomp en convectoren)
- Clusiusweg 1
9751 PN Haren
(gasloze, groene woning uit 1985.
Heeft een warmtepomp, zonneboiler,
zonnepanelen, stralingspanelen en
een inductiekookplaat)
- Verlengde Grachtstraat 3
9717 GD Groningen
(schipperswoning uit de 19e eeuw.
Zelfbouwproject naar gasloos/
all-electric)

Energie opwekken? Of zelfs wonen
zonder aardgas? Onder veel huiseigenaren is behoefte aan informatie over
energiezuinig wonen. Daarom houdt
Energieloket Groningen op zaterdag
1 februari van 13.00 – 16.00 uur de
Groninger duurzame huizendag.
Tijdens deze dag stellen verschillende
woningeigenaren in de provincie
Groningen hun duurzame huis open.
Zo kan iedereen zien wat er bij komt
kijken wanneer je je woning wilt
verduurzamen.

bezoeken. Bij deze woningen zijn
diverse maatregelen uitgevoerd om
de woning te isoleren, energiezuinig
te verwarmen of energie op te wekken.
Woningeigenaren vertellen hun
ervaringen: welke maatregelen hebben
ze genomen en waarom, waar liepen
ze tegenaan, welke tips hebben ze voor
mensen in hun eigen zoektocht?
Daarnaast kun je een kijkje nemen bij
de technische installaties van het huis.
Zo kun je van dichtbij een warmtepomp zien en het geluid horen.

Tijdens de dag zijn er in de gemeente
Groningen vier duurzame huizen te

Dit zijn de woningen die je kunt
bezoeken in de gemeente Groningen:

- Langs de Erven 217
9613 AW Meerstad
(goed geïsoleerde woning met een
bodemwarmtepomp, douche met
warmteterugwinning en een groen
dak)
Kijk voor meer informatie op
energieloket-groningen.nl
De Groninger duurzame huizendag is
een initiatief van De Natuur en
Milieufederatie Groningen, Groninger
Energiekoepel en KAW.

Gezinnen gezocht om spelenderwijs
energie te besparen
Hoe bespaar je thuis zo leuk en
makkelijk mogelijk energie? Leer het
met Junior Energiecoach, een leuk en
leerzaam spel voor gezinnen om thuis
energie te besparen. In de gemeente
Groningen kunnen gezinnen gratis
meedoen.

coach on- en offline een spel.
Hierbij doen ze leuke, leerzame
opdrachten, puzzels, experimenten en
winacties. Hierdoor nemen de kennis
en bewustwording over energie toe.
Het motto is: met energie kun je
lachen!

Doel van het spel is een schoner milieu
en een vollere portemonnee,
door meer inzicht over thuis gemakkelijk energie besparen. Het spel start op
8 februari en duurt vijf weken.
Elke week staat in het teken van een
andere opdracht. Het is een project
voor en door het hele gezin, waarbij
Junior Energiecoach gelooft in het
kind als motor voor energiebesparing.
Kinderen van 7 tot 12 jaar en hun
ouders spelen met Junior Energie-

Lampenjacht en stekkerexpeditie
In het spel komen wekelijks speciale
Junior Energiecoach-filmpjes van de
bekende Varkentje Rund online.
Deze gaan samen met leuke en
geheime opdrachten, interessante
weetjes en spellen. Wie durft mee op
lampenjacht of stekkerexpeditie?
Ook leuk en leerzaam voor ouders
natuurlijk. Kinderen worden echte
Junior Energiecoaches. Net als
varkentje Rund, het van tv bekende en

Gemeenteraad Groningen
Woensdag 5 februari 2020, oude raadzaal
16.30 uur Gecombineerde raadscommissie
Inhoudelijk deel
• Evaluatie gebiedsvisies reclamebeleid
• Initiatiefvoorstel Spelen in de binnenstad
• Snorfiets op de rijbaan (SNOR)
• Proces integrale mobiliteitsvisie
20.00 uur Gecombineerde raadscommissie
Conform
• Aanpassing belastingverordeningen 2020
Inhoudelijk deel
• Hardt Hyperloop testcentrum Meerstad-Noord
• Verloop jaarwisseling 2019-2020 en beantwoording raadsvragen ex art 38
RvO over Vuurwerkshow op gebiedsniveau en afsteken restvuurwerk op
nieuwjaarsdag
• Stand van zaken experiment gesloten coffeeshopketen

Woensdag 5 februari 2020, nieuwe raadzaal
20.00 uur Gecombineerde raadscommissie
Inhoudelijk deel
• Bespreekpunten raadpleging Jeugdzorg
• Bespreekpunten nieuwe regeling MWO-vervoer
Bij de genoemde 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
vergadering aan te melden via
griffie@groningen.nl of via
telefoonnummer 050 367 7702.
U kunt deze

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

De agenda’s zijn onder voorbehoud.
Uw kunt vergaderingen live volgen
en terugkijken via:
gemeenteraad.groningen.nl
De definitieve agenda’s worden in de
vergadering vastgesteld.

Denk mee met
de gemeente
Groningen
populaire boegbeeld van
Junior Energiecoach.
Gratis meedoen
In de gemeente Groningen kunnen
gezinnen gratis meedoen. Aanmelden
of op zoek naar meer informatie?
Kijk op juniorenergiecoach.nl.
Inschrijven kan nog tot en met
2 februari. Voor een schoner milieu
en vollere portemonnee.

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

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

Weet wat er speelt in uw buurt
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.

Ruiming 48 oude graven op begraafplaats Eshof
Vanaf half februari worden op
begraafplaats De Eshof aan de
Rijksstraatweg 48 oude graven
geruimd.

aangekondigd, door middel van
openbare kennisgevingen en met
berichten op het informatiebord bij
de begraafplaats.

De ruiming vloeit voort uit een besluit
dat de gemeenteraad van de
voormalige gemeente Haren in 2016
nam en is bedoeld om ook in de
toekomst voldoende begraafruimte in
Haren te houden. De werkzaamheden
worden uitgevoerd door een
gespecialiseerd bedrijf en beginnen
tussen half en eind februari.
De ruiming duurt naar verwachting
ongeveer vier weken.

Monument
De te ruimen graven liggen verspreid
over de begraafplaats. Tijdens de
ruiming van ieder graf wordt de directe
omgeving uit piëteit afgezet met

Verlopen
De graven die worden geruimd,
dateren uit de jaren zestig. De huur en
rechten op deze graven zijn verlopen
en de nabestaanden hebben aangegeven geen prijs te stellen op
verlenging. De ruiming van deze
graven is de afgelopen jaren met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid
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schermen. Na de werkzaamheden
worden de stoffelijke resten in een
verzamelgraf op De Eshof gelegd.
Op termijn wordt bij dit verzamelgraf
een monument geplaatst.
De komende jaren worden op De Eshof
ook andere oude graven met verlopen
rechten geruimd.

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

