
|   woensdag 16 december 2020

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.

Meer informatie

Maandag 7 december bezorgde 
wethouder Glimina Chakor een 
Japanse sierkers bij Jasper Koster in 
De Wijert. Jasper is er erg blij mee. 
“We wonen sinds kort in de Wijert. 
De tuin is nog niet zo groen. Met deze 
boom van de gemeente zetten we de 
eerste stap naar een groene tuin.” 

De sierkers is één van de laatste 
bomen die de gemeente uitdeelde in 
het kader van de actie Nieuwe Dag, 
Nieuwe Boom. Vanaf oktober konden 
inwoners een gratis boom aanvragen 
voor in hun voor- of achtertuin. Kort na 
de start hadden al 500 inwoners een 
boom aangevraagd. Daarmee leveren 
ze hun bijdrage aan een klimaat-
bestendige en aantrekkelijke 
woonomgeving. Van de 500 aan-
vragen zijn er 365 toegekend, één 
voor elke nieuwe dag van het jaar. 

Aanvragen uit alle buurten en dorpen
De 365 bomen zijn over de hele 
gemeente verdeeld. Uitgangspunt 
voor het toekennen van een boom is 
dat aanvragen uit wijken en buurten 
met weinig bomen als eerste in 
aanmerking komen. Uit alle buurten 
en dorpen in de gemeente zijn 
aanvragen binnengekomen.  
Inwoners konden kiezen uit meer dan 
15 verschillende soorten. 
Het krentenboompje en de Japanse 
sierkers zijn het vaakst uitgedeeld.

Vergroenen van gemeente
Wethouder Chakor is blij met het 
grote aantal aanvragen. “Een concreet 
project als Nieuwe Dag, Nieuwe Boom  
spreekt inwoners aan en zorgt ervoor 
dat ze een bijdrage kunnen leveren 
aan het vergroenen van de gemeente. 
Volgend voorjaar geven we een 

vervolg aan de actie. Inwoners die 
nog geen boom hebben aangevraagd 
kunnen dan een aanvraag doen.  
We breiden de soorten verder uit om 
ons bomenbestand nóg diverser te 
maken.” 

Opnieuw meedingen
Alle aanvragen die eerder dit jaar zijn 
ingediend en niet gehonoreerd konden 
worden zullen opnieuw meedingen 
naar een boom. Het groenparticipatie-
project is een van de maatregelen van 
de gemeente om samen met inwoners, 
ondernemers en organisaties de 
gemeente te vergroenen. 

Lees meer over het Groenplan 
Vitamine G op onze website: 
gemeente.groningen.nl/groenplan.

Nieuws uit Haren

De afgelopen weken konden inwoners 
uit Haren, Onnen, Noordlaren en 
Glimmen ideeën aandragen voor het 
project de Groene Parel. Al deze 
plannen dragen bij aan het mooier, 
leuker, velliger, duurzamer of socialer 
maken van de leefomgeving. In de 
laatste fase konden inwoners 
stemmen op hun favoriete idee.

Twaalf ideeën kregen genoeg 
stemmen om op korte termijn 
uitgevoerd te worden. Het project 
met de meeste stemmen is  
‘De Koolmees’ van zorgboerderij de 
Mikkelhorst in Haren. 205 inwoners 
stemden op dit idee. Dorpswethouder 
Philip Broeksma ging er woensdag  
9 december op bezoek om de 
Mikkelhorst te feliciteren. Rinske van 
der Sluit nam de bloemen namens 
de Mikkelhorst in ontvangst.

Mezenkasten
“Er hebben zoveel inwoners op ons 
gestemd. Het is geweldig dat het ons 
gegund is!”, zegt Rinske blij. “Met het 
gewonnen geld gaan we hout en 
schroeven kopen, waar we mezen-
kasten van gaan maken. De mezen 
die hier in gaan wonen zijn belangrijk 
om de eikenprocessierups te 
bestrijden.”

Eikenbomen
Het mes snijdt bij dit project aan 
twee kanten: het is een nuttige 
dagbesteding voor de deelnemers 
van de Mikkelhorst. En omdat de 
eikenprocessierups voor de mees 
een lekker hapje is, zorgt het 
uiteindelijk voor minder jeuk bij de 
inwoners. In Haren staan namelijk 
veel eikenbomen in de bebouwde 
omgeving. “Zo leveren we in 2021 

een bijdrage aan het bestrijden van 
de rups in gebied Haren”, zegt Rinske.

Samengevoegd
Het winnende idee is samengevoegd 
met een idee van een inwoner uit 
Glimmen: nestkasten voor mezen in 
eikenbomen in Glimmen.  
Beide ideeën sluiten mooi op elkaar 
aan. Zodra de mezenkasten klaar zijn, 
wordt samen met de gebiedsbeheer-
der gekeken waar in het gebied de 
kasten een plekje krijgen.

Stem van Groningen
Aanvankelijk was het doel van de 
Groene Parel om met inwoners in 
gesprek te gaan. Toen dat vanwege 
de coronamaatregelen niet door kon 
gaan, zette de gemeente de website 
stemvan.groningen.nl in om ideeën 
op te halen bij inwoners. In totaal 
kwamen er 89 ideeën binnen. Na een 
onderzoek over de haalbaarheid, 
gingen er 23 ideeën door naar de 
stemronde.

Vervolg
Wethouder Philip Broeksma laat 
weten dat dit pas een eerste project 
is om te onderzoeken wat de wensen 
van de inwoners van gebied Haren 
zijn. De Groene Parel krijgt daarom 
zeker een vervolg. Hoe dat er precies 
uit gaat zien, is nog niet bekend.

Kijk voor de overige ideeën, zoals een 
doorgeefwinkel en speelplekken in 
Maarwold, op stemvan.groningen.nl.

    ‘De Koolmees’ krijgt meeste stemmen voor 
project Groene Parel

Denk mee met 
de gemeente Groningen

Word lid van het 
inwonerspanel

oisgroningen.nl/inwonerspanel

Ook volgend jaar gratis bomen met  
‘Nieuwe Dag, Nieuwe Boom’ 

Bestemmingsplannen

Reageren op geluidontheffing 
ontwerp uitwerkingsplan  
‘Meeroevers II/b vlek 13.’

Burgemeester en wethouders willen 
de bouw mogelijk maken van nieuwe 
woningen op de locatie Vlek 13 van 
de buurt Meeroevers in Meerstad in 
Groningen. Dit is niet zondermeer 
mogelijk, omdat de geluidbelasting 
op de gevels van een aantal nieuwe 
woningen hoger is dan de grens-
waarden van 48 dB voor wegverkeers-
lawaai uit de Wet geluidhinder. 
Om de nieuwbouw van de geplande 
woningen toch mogelijk te maken, 
willen burgemeester en wethouders 
ontheffing verlenen van deze grens-

waarden en hogere waarden vast-
stellen voor de geluidbelasting 
vanwege de Hoofdweg. Dit kan op 
grond van de Wet geluidhinder artikel 
83 lid 1, artikel 110a lid 1, lid 5 en lid 6.

Waar en wanneer kunt u de stukken 
bekijken?
Het ontwerpbesluit tot het vaststellen 
van de hogere waarden ligt gedurende 
6 weken, met ingang van 16 december 
2020 tot en met 27 januari 2021 ter 
inzage:
•  op de gemeentelijke website 

gemeente.groningen.nl/uitwerkings-
plan-meeroevers-iib-vlek-13;

•  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-and-time.

Hoe en wanneer kunt u uw reactie 
geven?
Met ingang van 16 december 2020  
tot en met 27 januari 2021 kunnen 
belanghebbenden schriftelijk of 
mondeling een zienswijze over dit 
ontwerpbesluit naar voren brengen 
bij burgemeester en wethouders, p/a 
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Uitvoering, Postbus 7081, 9701 JB 
Groningen. Wilt u mondeling een 
zienswijze naar voren brengen, dan 
kunt u een afspraak maken met de 
afdeling Stadsingenieurs, telefoon 
(050) 367 10 87. Dit nummer kunt u 
ook bellen voor verdere informatie 
over dit ontwerpbesluit.

Geluidhinder

De eerste stap naar een groene tuin. Foto Henk Tammens.

Reageren op de ontwerpversie van 
het uitwerkingsplan ‘Meeroevers II/b 
vlek 13.’

Een uitwerkingsplan of bestemmings-
plan regelt wat er wel en niet mag op 
het gebied van bouwen en gebruiken 
van grond of water. Dit uitwerkings-
plan werkt de globale regels, die in 
het bestemmingsplan Meerstad 
Midden-West staan, verder uit.  
Het uitwerkingsplan is gemaakt voor 
Vlek 13 van de buurt Meeroevers in 
Meerstad. Het doel is het bouwen van 
ongeveer 56 woningen. 

Waar en wanneer kunt u de stukken 
bekijken?
U kunt met ingang van 17 december 
2020 tot en met 27 januari 2021 het 
ontwerpuitwerkingsplan met 
bijbehorende stukken bekijken.  
Dat kan op drie plekken: 
•  op de landelijke website 

ruimtelijkeplannen.nl.  
Het nummer van het uitwerkingsplan 
is NL.IMRO.0014.UP011Meeroevers 
2b-ow01;

•  op de gemeentelijke website 
gemeente.groningen.nl/uitwerkings-
plan-meeroevers-iib-vlek-13;

•  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-and-
time.

Hoe en wanneer kunt u uw reactie 
geven?
Uw reactie op een gemeentelijk 
ontwerp van een uitwerkingsplan 
heet een ‘zienswijze’. Met ingang van 
17 december 2020 tot en met  
27 januari 2021 kunt u een zienswijze 
indienen. Dat kan op het ontwerp-
uitwerkingsplan en de bijbehorende 
stukken op drie manieren:
•  U vult het ‘online zienswijzeformulier’ 

in op de website  
gemeente.groningen.nl/uitwerkings-
plan-meeroevers-iib-vlek-13.  
U krijgt direct een bevestiging van 
ontvangst;

•  U stuurt een brief naar de afdeling 
Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, 
Postbus 7081, 9701 JB Groningen;

•  U kunt een mondelinge zienswijze 
indienen. Neem hiervoor contact op 
met dhr. M. Hoogvliet,  
Afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp,  
tel: 14050 

Dorpswethouder Philip Broeksma 
feliciteerde de Mikkelhorst woensdag
9 december met bloemenFoto Henk Tammens
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