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Sporten in de buitenlucht op outdoor sportpark
Hoogkerk
Inwoners van Hoogkerk die buiten
willen sporten, kunnen sinds kort
terecht in het outdoor sportpark aan
de Ruskenveense plas. In het
openbaar toegankelijke sportpark
staan fitnesstoestellen en toestellen
voor zwaardere krachttraining:
calisthenics.
Hoogkerkers en andere geïnteresseerden kunnen gratis gebruik
maken van deze toestellen. Om zo
hun gezondheid te verbeteren en als
onderdeel van hun training.
Het calisthenics-gedeelte is gericht
op krachttraining met gebruik van je
eigen lichaamsgewicht.
Initiatiefnemers zijn de Hoogkerkers
Jeremy Jepma en Jos Vogelzang.
Zij willen op deze manier sport en
gezondheid in Hoogkerk promoten.
Jos, afgestudeerd sportdeskundige:
“Ik ben enorm trots. Hoogkerkers
kunnen nu gratis sporten.
De toestellen zijn mooi en professioneel. De ligging van het sportpark is
prachtig, zo aan het water.
Echt uniek. Wij hebben het mooiste
outdoor sportpark van Groningen.
Misschien wel van Nederland!”
Buitenland
“Jeremy zag jaren geleden al overal
in het buitenland openbare sportplekken. Hij vond ze uitermate

20.00 uur Raadscommissie Onderwijs & Welzijn
Conform
• Ontwerpbegroting 2020 Meerschap Paterswolde (zienswijze)
• Bijdrage aan Provincie voor roeivriendelijke damwanden
• Wijziging GR PG&Z (verzelfstandiging GGD)
• Plan van scholen

geschikt voor Hoogkerk”, vertelt Jos.
“De laatste jaren verschenen er in
Groningen ook een paar.
Dit motiveerde Jeremy. Hij betrok
me bij zijn idee en samen gingen we
aan de slag.”
De afgelopen jaren zamelden ze geld
in. “Veel ondernemers uit de buurt
wilden ons sponsoren. Daar ben ik
erg dankbaar voor. Je investeert toch
in iets waar je niet direct iets voor
terugkrijgt. Ja, gezonde inwoners”,
lacht Jos. “Ook heel belangrijk!”
Trainingen
“Sport moet toegankelijk zijn voor
iedereen. Het mooie van dit
sportpark is dat het meerdere
doelgroepen bedient. Geoefende
sporters, kinderen maar ook mensen

Door bijstandsgerechtigden parttime aan de slag te laten gaan als startend
ondernemer, bespaarde de gemeente vorig jaar 350.000 euro op uitkeringen.
Ook levert deze aanpak de doelgroep meer zelfvertrouwen op. Het project
Parttime ondernemen in de bijstand (PTO) helpt sinds 2015 mensen die al
lang niet meer werken om naast hun uitkering een eigen bedrijf te beginnen.

Doel
“3, 2, 1… klik.” Mahmod Alkharat
maakt een foto van een PTO-deelnemer. De gemeente schakelt hem in
als fotograaf om profielfoto’s te
maken van werkzoekenden en
PTO’ers. Hij is zelf ook PTO’er en wil
heel graag werken, maar dat is lastig.
Doordat Mahmod uit Syrië komt, de
taal niet goed spreekt en geen geldige

Conform
• Verklaring vangnetuitkering BUIG 2018
Inhoudelijk
• Experiment Basisbaan
• Update actieplan ondernemen met impact

Minder uitkeringen en meer
zelfvertrouwen door ondernemen
in de bijstand

Re-integratiecoaches van de gemeente
Groningen Sonja Timmer en Marjan
ten Oever zien de meest uiteenlopende
ondernemers voorbijkomen.
“Het is heel wisselend,” vertelt Sonja,
“coaches, kunstenaars, websitebouwers, hoveniers en webshops.”
Marjan vult aan: “Maar ook klussenbedrijven, grafisch vormgevers,
ICT’ers, cateraars en mensen die
healings geven.” In totaal zijn
240 mensen in Groningen bezig met
Parttime ondernemen in de bijstand.
Een behoorlijk deel als ondernemer,
maar een ander groot deel werkt
inmiddels in loondienst.

16.30 uur Raadscommissie Werk & Inkomen

diploma’s heeft. Toen zijn coach hem
vertelde over parttime ondernemen in
de bijstand, werd hij enthousiast:
“Ik heb nu een doel voor mijn leven.”
Hij is anderhalve maand bezig.
De komende jaren wil Mahmod zijn
bedrijfje beetje bij beetje verder laten
groeien, totdat hij geen uitkering
meer nodig heeft.
Zelfvertrouwen
“Het grootste winstpunt van PTO is
de sociale activering,” legt Sonja uit.
“Mensen krijgen de ruimte om te
ontdekken.” Marjan: “Ze krijgen een
boost. Meer zelfvertrouwen, ze gáán
ervoor. Of bijstandsgerechtigden
komen er juist achter dat het niets is
voor hen. Maar met dat nieuwe
zelfvertrouwen vinden ze wel een
baan in loondienst.”
Kijk voor meer informatie over
Parttime ondernemen in de bijstand
op gemeente.groningen.nl/parttimeondernemen-in-de-bijstand

die nog nooit aan sport hebben
gedaan”, zegt hij. “We geven lessen
en trainingen op het sportpark, zodat
mensen bekend raken met de
toestellen. Op onze Facebookpagina
staat het trainingsoverzicht:
facebook.com/OutdoorSportparkHoogkerk.”
Het park werd zaterdag 25 mei
geopend door wijkwethouder
Paul de Rook. Tijdens de opening liet
Demoteam Movement Instinct zien
wat er allemaal mogelijk is met de
toestellen. De aanwezigen konden ze
daarna uitproberen.
Locatie
Het sportpark ligt naast de tennisbaan van tennisvereniging LTC, aan
De Verbetering 10 in Hoogkerk.

Inhoudelijk
• Taakstelling WIJ Groningen
• Ontwikkelingen Jeugdhulp
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
gemeente.groningen.nl/gemeenteraad

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

paspoort aanvragen zonder te wachten?
Maak een afspraak op gemeente.groningen.nl/paspoort

Verhuurders woonruimte aan studenten moeten
verhuurvergunning aanvragen
In Groningen wonen veruit de meeste
studenten met veel plezier en in
harmonie met hun verhuurder.
Kortom, in veruit de meeste gevallen
is er sprake van een ‘goed verhuurderschap’. Dit willen we dan ook
graag in stand laten en stimuleren.
In enkele gevallen is echter wèl sprake
van een niet harmonieuze verstandhouding tussen huurder en verhuurder
en is er sprake van slecht verhuurderschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om
bedreiging, intimidatie, onterechte
bemiddelingskosten enz. Tot 1 januari
2019 had de gemeente geen mogelijkheden om tegen deze praktijken of
deze verhuurders op te kunnen
treden. Daarom heeft de gemeenteraad besloten dat verhuurders die
kamers of appartementen aan
studenten in Groningen verhuren
vanaf 1 januari 2019 een verhuurdersvergunning nodig hebben. Bureaus
die bemiddelen in woonruimte voor
studenten hebben een bemiddelingsvergunning nodig.

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.

Via dit stelsel kan de kleine groep
verhuurders die ‘slecht verhuurgedrag’ vertonen, in tegenstelling tot
de grote groep goede verhuurders,
worden aangepakt.
Op de website gemeente.groningen.nl/
kamerverhuur kunt u bekijken of u als
kamer- of appartementenverhuurder of
als kamerbemiddelingsbedrijf een
vergunning moet aanvragen. Moet u
wel een verhuurders- of bemiddelingsvergunning aanvragen, dan heeft
u tot 1 juli 2019 de tijd deze aan te
vragen. Verhuurders van een pand met
een onttrekkingsvergunning, krijgen
de verhuurdersvergunning voor dat
pand automatisch toegestuurd.
Meldingen ongewenst verhuurgedrag

klacht in bij het meldpunt. Als de
klacht terecht is, neemt de gemeente
maatregelen.
groningerstudentenbond.nl/mov
Steunpunt Bemiddelingskosten
Groningen
Ook heeft de GSB het Steunpunt
Bemiddelingskosten Groningen
opgericht. Hier kunt u naartoe als u
denkt dat u te hoge bemiddelingskosten betaalt.
steunpuntbemiddelingskosten.nl
Huurteam
Het Huurteam voert gratis huurchecks
uit en helpt studenten actief om de
huur omlaag te brengen.
groningerstudentenbond.nl/over-degsb/werkgroepen/huurteam

Groninger Studentenbond (GSB)
De Groninger Studentenbond heeft
samen met de gemeente het
Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag
(MOV) opgericht. Hebt u problemen
met uw verhuurder? Dien dan een

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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Bestemmingsplannen
Uitwerkingsplan ‘Groenewei’
Het uitwerkingsplan ‘Groenewei’ in Meerstad is
op 21 mei 2019 met de hogere geluidswaarden
door het college van Burgemeester en
Wethouders vastgesteld.
Het collegebesluit ligt met de bijbehorende
stukken met ingang van 6 juni 2019 gedurende
zes weken ter inzage bij:
- het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen,
Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00
uur tot 13.00 uur, van 13.00 tot 17.00 uur
uitsluitend op afspraak. Een exemplaar van het
uitwerkingsplan is op aanvraag tegen betaling
op dit adres verkrijgbaar;
- Bureau Meerstad, Zijlkade 2, 9613 CV Groningen,
op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.
Het uitwerkingsplan is opgesteld ten behoeve
van nieuwe woningbouw in Meerstad en vormt
een onderdeel van het bestemmingsplan
`Meerstad Midden-West.
U kunt het uitwerkingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0014.UP008Groenewei-vg01
inzien op de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl. of op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/projectenen-bestemmingsplannen. U vindt de pdfbestanden (‘papieren versie’) van het plan onder
‘Actuele bestemmingsplannen’.

Uitwerkingsplan ‘De Zeilen, fase 1’
Het uitwerkingsplan ‘De Zeilen, fase 1’ in Meerstad is op 21 mei 2019 met de hogere geluidswaarden door het college van Burgemeester en
Wethouders vastgesteld.
Het collegebesluit ligt met de bijbehorende
stukken met ingang van 6 juni 2019 gedurende
zes weken ter inzage bij:
- het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen,
Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur
tot 13.00 uur, van 13.00 tot 17.00 uur uitsluitend
op afspraak. Een exemplaar van het uitwerkingsplan is op aanvraag tegen betaling op
dit adres verkrijgbaar;
-B
 ureau Meerstad, Zijlkade 2, 9613 CV Groningen,
op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.
Het uitwerkingsplan is opgesteld ten behoeve
van nieuwe woningbouw in Meerstad en vormt
een onderdeel van het bestemmingsplan
Meerstad Midden-West.
U kunt het uitwerkingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0014.UP009DeZeilen-vg01
inzien op de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl. of op de
gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/
projecten-en-bestemmingsplannen.
U vindt de pdf-bestanden
(‘papieren versie’) van het plan onder ‘Actuele
bestemmingsplannen’.

Vanaf 6 juni 2019 tot en met 17 juli 2019 kan een
belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan en/
of het hogerewaardenbesluit geluid. Een beroep
wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen
de vaststelling van het uitwerkingsplan en het
hogere waardenbesluit geluid kan uitsluitend
worden ingesteld door een belanghebbende:
- die tijdig bij het college van Burgemeester en
Wethouders zienswijzen over het ontwerpuitwerkingsplan of ontwerp hogerewaardenbesluit geluid naar voren heeft gebracht;
- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren
heeft gebracht.
Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om
een voorlopige voorziening verzoeken.
Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de
werking van het uitwerkingsplan op totdat op
het verzoek is beslist. Een beroepschrift dient
te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om
voorlopige voorziening aan de voorzitter van
deze Afdeling, onder hetzelfde adres.
Groningen, 5 juni 2019
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