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Van 2 tot 11 oktober: De Week voor Meer
Gezonde Jaren komt er aan

Gemeenteraad Groningen
woensdag 7 oktober 2020

(aanvang 17.00 uur, Oosterpoort, kleine zaal)
2. Benoemen
a. Mevrouw E.H. Hessels installeren als raadslid in verband met zwangerschapsverlof van mevrouw E. Akkerman
b. De heer J.A.C. Moerkerk benoemen als woordvoerder van fractie 100%
Groningen
3. Initiatiefvoorstel
a. Omgekeerde Right to Challenge

Foto: Kees van de Ven
Wildplukken met Sanne Scheltema

Soms heb je een extra zetje nodig
om je lijf en leven in beweging te
krijgen. We helpen je graag op weg
met een uitgebreid programma,
met leuke interessante activiteiten
voor iedereen. Want je weet: als je
beweegt, merk je verandering.

Je wordt levenslustiger, soepeler en
je staat positiever in het leven.
Daarom is er de Week voor Meer
Gezonde Jaren. Daar gaan we!
Open Airyoga, wildplukwandelingen,
gezondheidscheck.

Voor het meest actuele programma
ga je naar: meergezondejaren.nl

5. Conformstukken
a. Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg
Groningen (GR-PG&Z)
b. Kredietaanvraag fietsenstalling Grote Markt
c. Afkoop RWS beheer en onderhoud op- en afritten viaduct A7 HoogkerkWestpoort
d. Doorontwikkeling en jaarplan Gresco 2020
e. Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2, Haren
f. Wijzigingen werkwijze raad
g. Vaststelling rechtspositieverordening raadsleden en fractiewoordvoerders
2020
h. Vaststelling verordening op de agendacommissie
6. Conformstukken + Moties/Amendementen
a. Vaststellen visie Martini Trade Park
b. Kredietaanvraag maatregelen verkeersveiligheid Van Lenneplaan
c. Verordening Jeugdhulp 2021
7. Discussiestukken
a. Vaststellen lokaal programmaplan Nationaal Programma Groningen
b. Harmonisatie re-integratieverordening Participatiewet 2020 en
Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2020
c. Definitieve nota De sociale basis in Groningen Harmoniseren en verder
8. Motie vreemd aan de orde van de dag
a. Coronamaatregelen en steun voor horeca

Nieuws uit Oude wijken

Secretaris raad: mevr. A. Weiland,
annemarieke.weiland@groningen.nl

Bewoners Graspad wonen in schoonste straat
Oosterparkwijk

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

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

Weet wat er speelt in uw buurt

Foto: Henk Tammens

Bewoners van het Graspad in het ‘Blauwe Dorp’ wonen in de schoonste straat
van de Oosterparkwijk. Dat werd begin september bekend gemaakt door de
vrijwilligers van de zwerfvuilteams in de Oosterparkwijk. Twee keer per week
lopen zij, gewapend met grijpers en vuilniszakken, door de wijk om zwerfvuil op
te ruimen. Tijdens hun wandelingen krijgen de straten waar ze doorheen lopen
een rapportcijfer. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner de straat. Graspad kreeg dit
jaar het cijfer 9,8 en won daarmee de Straatwaarderingsprijs 2020.
Een ludieke prijs, maar zeker eentje
met een serieus randje. Miranda
Dontje, projectleider Wijkwerken
Oosterpark bij WerkPro, stond aan de
basis van de zwerfvuilteams en
bedacht de Straatwaarderingsprijs:
“De laatste twee jaar werd in de
Oosterparkwijk enorm geklaagd over
rommel en bijplaatsingen naast
ondergrondse containers”, vertelt ze.
“Het was bewoners een doorn in het
oog. Samen met een groep
vrijwilligers hebben we toen de
zwerfvuilteams in het leven geroepen.”
Prijs
“De Straatwaarderingsprijs reiken we
elk jaar uit. Bewoners van het

Graspad waren een paar dagen van
tevoren geïnformeerd met een flyer.
Samen met mijn collega Ellen Beck
zijn we de straat ingelopen en
hebben overal aangebeld en mensen
uit hun huizen getrokken. We hadden
een ijscokar geregeld en trakteerden
de mensen die thuis waren op een
ijsje, omdat ze hun straat zo schoon
hielden.”
Zóveel schoner
Naast de wekelijkse wandelingen
houdt het zwerfvuilteam twee keer
per jaar de grotere zwerfvuilacties
‘Van JOP naar HOP’. De wandeling
begint bij het Jongerencentrum
Oosterparkwijk en eindigt bij

stadsrestaurant Het Oude
Politiebureau.
“Met de Bewonersorganisatie, de
Coöperatieve Wijkraad en
Stadsbeheer van de gemeente
Groningen hebben we 25 extra
prullenbakken in de wijk geplaatst,
die we zelf legen. Elk jaar houden we
elk jaar met het WIJ team en WerkPro
Goudgoed een containeractie waarbij
mensen die geen vervoer hebben of
niet in staat zijn grof vuil weg te
brengen, het daar in kunnen leveren.
De Buurtbus wordt ingezet om dit
soort evenementen te ondersteunen
en bewoners te helpen. Groot
succes! De wijk is door alle acties
zóveel schoner geworden”, besluit
Miranda.
Wijkwerken Oosterpark organiseert
projecten die bewoners activeert
samen hun wijk nog een stukje
leuker, schoner, veiliger en socialer
te maken.

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
Website
gemeente.groningen.nl
Bellen
14 050
WhatsApp
06 12 82 39 73
Wij geven antwoord op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur.
Loketten
Kijk voor bezoekadressen en
openingstijden op
gemeente.groningen.nl/contact
of bel ons.

Volg ons via
groningen050
gem_groningen
gemeente_groningen
gemeente.groningen.nl/
nieuwsbrief
Vergunningsaanvragen en plannen
gemeente.groningen.nl/
bekendmakingen-en-regelingen
Download de app OmgevingsAlert
of neem een abonnement op de
e-mailservice.
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Bestemmingsplannen
Reageren op besluit voor vaststellen
bestemmingsplan ’Openbaar
Vaarwater 2019’
Een bestemmingsplan regelt wat er
wel en niet mag op het gebied van
bouwen en gebruiken van grond en
water. De gemeenteraad heeft op
9 september 2020 onder nummer 8c
een positief besluit genomen over het
nieuwe bestemmingsplan ‘Openbaar
Vaarwater 2019’. Dit bestemmingsplan gaat over een groot deel van het
openbaar vaarwater in de gemeente
Groningen. Nu de gemeenteraad
akkoord is, heet het een vastgesteld
bestemmingsplan.
U kunt nu reageren op het
vastgestelde bestemmingplan.
U leest hieronder waar en wanneer u
de stukken kunt bekijken en óf en hoe
u kunt reageren.
Wat valt er nog meer te weten voor u?
Het vastgestelde bestemmingsplan is
veranderd ten opzichte van de
ontwerpversie van het
bestemmingsplan. Dit veranderen
noemen we gewijzigd vaststellen.
Op het ontwerpbestemmingsplan kon
gereageerd worden van 19 maart tot
en met 29 april 2020. Een reactie op
het ontwerpbestemmingsplan
noemen we een zienswijze.
De veranderingen gaan vooral over
de kaart die bij het bestemmingsplan
hoort. De plekken waar een aantal
gasleidingen liggen, zijn nu goed
ingetekend en de plangrens die
getekend was aan de Energieweg
vlakbij Suikerzijde, deelgebied Noord
is veranderd. Ook zijn de grenzen
veranderd die overlast van geluid van
bedrijven laten zien. U kunt alle
veranderingen lezen in het bestand
dat ‘Staat van wijzigingen’ heet.
Waar en wanneer kan ik het
bestemmingsplan bekijken?
U kunt het bestemmingsplan en de
stukken die daarbij horen op drie
plekken bekijken, met ingang van
1 oktober t/m 11 november 2020:
1. Op de landelijke website
ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hier
zoeken op de bestemmingsplannaam of op de code van
het bestemmingsplan:
NL.IMRO.0014.
BP592OpnbVaarw2019-vg01;
2. Als pdf-bestanden op de
gemeentelijke website
gemeente.groningen.nl/actuelebestemmingsplannen

3. Bij het gemeentelijk Loket Bouwen
en Wonen, Harm Buiterplein 1.
Op werkdagen van 9.00 uur tot
13.00 uur. In verband met corona
kan dat alleen op afspraak via
afspraken.groningen.nl/date-andtime
Kan ik reageren en zo ja, hoe en
wanneer?
Met ingang van 1 oktober tot en met
11 november 2020 kunt u een reactie
schrijven naar de Raad van State.
Deze reactie heet dan een
beroepschrift. Een beroepschrift
schrijven kan alleen als er sprake is
van één of meer van de onderstaande
voorwaarden:
• als u in de periode van 19 maart t/m
29 april 2020 een reactie
(zienswijze) bij de gemeenteraad
heeft ingediend over de
ontwerpbestemmingsplan;
• als u kunt aantonen dat u buiten uw
schuld om (‘redelijkerwijs’) niet in
staat was om in de periode van
19 maart t/m 29 april 2020 een
zienswijze in te dienen bij de
gemeenteraad;
• als u het niet eens bent met de
veranderingen die gemaakt zijn in
het vastgestelde bestemmingsplan
ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan.
U kunt een beroepschrift schrijven
tegen het besluit voor het vaststellen
van het bestemmingsplan en het
besluit om geen exploitatieplan vast
te stellen. In het exploitatieplan staat
een berekening van de kosten die een
grondeigenaar moet betalen voor zijn
nieuwe rechten om te bouwen.
De gemeenteraad heeft geen
exploitatieplan gemaakt omdat er
geen plannen voor bouwen zijn.
Als u niet wilt dat het bestemmingsplan gaat gelden (‘in werking treedt’)
vanaf 12 november 2020, dan moet u
naast uw beroepschrift nog een brief
sturen. In die brief vraagt u om een
voorlopige voorziening. Hiermee gaat
het bestemmingsplan niet eerder
gelden, dan dat de rechter een
uitspraak heeft gedaan op uw vraag
om voorlopige voorziening.
U kunt uw beroepschrift sturen naar
de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA, Den Haag. De vraag om
voorlopige voorziening stuurt u naar
de Voorzitter van de Afdeling op
hetzelfde adres.

Denk mee met de
gemeente Groningen
Word lid van het
inwonerspanel
oisgroningen.nl/inwonerspanel

Testen
op corona
Klachten?

Nee

Je hoeft je niet te laten testen.

Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten,
keelpijn, koorts of verlies van smaak en reuk?
Huisgenoten blijven alleen thuis als je koorts

2

hebt en benauwd bent.

Testen op
de testlocatie

Ja

Ga alleen naar buiten voor

1

de test bij de GGD.

Afspraak maken
voor test

4

Blijf thuis in isolatie en maak een afspraak voor
een test bij de GGD: online via coronatest.nl of
bel 0800-1202.

Ik heb geen corona:
Je hoeft niet meer thuis te blijven, tenzij je een
nauw contact bent van iemand met corona.
Dan blijf je 10 dagen thuis.

3

Ik heb corona:

Uitslag

•

De GGD belt je met de uitslag, start direct
het contactonderzoek en vertelt je wat te

Blijf thuis in isolatie tot de uitslag. Het streven
is je binnen 48 uur de uitslag te geven. Log in

doen.
•

op coronatest.nl voor je uitslag.

Je blijft minimaal 7 dagen in isolatie vanaf
het moment dat je klachten kreeg. Je mag
pas uit isolatie als je 24 uur geen klachten
meer hebt.

•

Alle huisgenoten blijven 10 dagen thuis en
laten zich alleen testen bij klachten.
Houd altijd 1.5 m afstand tot anderen.

Leefbaarheidsonderzoek onder alle inwoners
In september en begin oktober krijgen
alle volwassen inwoners van de
gemeente Groningen een brief van
burgemeester Koen Schuiling waarin
hij vraagt mee te doen aan het
tweejaarlijkse leefbaarheidsonderzoek
van de gemeente. Bij een aantal
inwoners is deze brief onbedoeld

voor een tweede keer bezorgd.
Onze excuses hiervoor. Hebt u de
brief twee keer gekregen maar had u
de enquête al ingevuld? Dan kunt u
de brief weggooien. Had u de
enquête nog niet ingevuld, wilt u dit
dan alsnog doen?

De uitkomsten van dit onderzoek
worden door de gemeente gebruikt
bij het maken van beleid en plannen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door
het onderzoeksbureau van de
gemeente, OIS (Onderzoek,
Informatie en Statistiek).

Geluidsreducerend asfalt voor Europaweg:
verkeer wordt omgeleid
De Europaweg in Groningen is toe
aan onderhoud en krijgt een nieuwe
laag geluidsreducerend asfalt.
De weg is daarom in beide richtingen
gestremd vanaf de kruising met de
Sontweg/Griffeweg tot aan de
Lübeckweg van zondag 4 oktober
06.00 uur tot dinsdag 6 oktober 07.00
uur. Tijdens de werkzaamheden blijft
de kruising Europaweg/Sontweg/
Griffeweg wel in drie richtingen open.

Alleen naar het zuiden is de
Europaweg gestremd tot aan de
Lübeckweg. Op zondag 4 oktober
wordt het asfalt weggefreesd.
Vervolgens wordt op maandag
5 oktober een nieuwe laag asfalt
aangebracht en komt de nieuwe
belijning op de weg. De weg is naar
verwachting op dinsdag 6 oktober
vanaf 07.00 uur weer open voor
verkeer.

De bedrijven aan de Sontweg en aan
het Sontplein blijven tijdens de
werkzaamheden bereikbaar via met
borden aangegeven omleidingen. Dit
geldt ook voor de huizen in de buurt,
aan de Barkmolenstraat, de Kaai en
Het Hout. Tijdens de werkzaamheden
blijft de Europaweg steeds bereikbaar
voor hulpdiensten. Verkeersregelaars
zijn aanwezig om de doorstroom van
verkeer te begeleiden.

