stadsberichten
Aanvragen kwijtschelding van
belastingen loont de moeite
Heeft u een inkomen op of beneden het niveau van de bijstand?
Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van belastingen.
Gemeente en waterschappen
werken samen op het gebied
van kwijtschelding. Hierdoor
kunt u in één keer, op één
formulier, kwijtschelding
aanvragen van:

Een éénpersoonshuishouden
dat kwijtschelding krijgt,
bespaart ongeveer € 300,-.
Een gezinshuishouden is meer
dan € 460,- voordeliger uit.
Het loont dus de moeite om
kwijtschelding aan te vragen.

Het formulier staat ook op
groningen.nl./belastingen

U print het formulier uit en vult
het in. Hierna moet u het
formulier binnen drie maanden
na dagtekening van de gemeentelijke belastingaanslag
inleveren.
Als u het formulier te laat inlevert,

komt u niet meer in aanmerking
voor kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen.
Heeft u eerder dit jaar al kwijtschelding aangevraagd? Dan
hoeft u nu niets meer te doen.

Op woensdag 22 februari hebben bijna 100 kinderen hun zwemdiploma
gehaald in Sportcentrum Kardinge. Allemaal van harte gefeliciteerd met deze
topprestatie en veel zwemplezier gewenst.
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Diploma B
Luna Staelens, Erynn Werksma,
Puck Louise de Vries, Luca
Voets, Anna Westra, Ilse Geri de
Vries, Ceriel Christiaan Wekker,
Karina Groen, Kerstin de Graaf,
Olliver van Santen, Mette Britt

Tussen 12 en 31 maart zijn er in
de wijk Reitdiep werkzaamheden
aan kruispunten om verkeersveilige routes te maken voor de
nieuwe school in de wijk.
Meer informatie:
gemeente.groningen.nl/reitdiep.

Onzichtbaar water

Diplomaregen in Sportcentrum Kardinge!

Diploma A
Renzo Greveling, Remon
Tamminga, Luke Zant, Vera Eliza
Lameijer, Danique Oostrom, Cas
Jan Huitsing, Wouter Bos, Fleur
Leonie Vianen, Anna Poortman,
Jade Onnes, Martin Swart, Demi
Klinkhamer, Job Gerard Koper,
Karlijn van Veen, Kaen Fun Hua,
Elli de Lange, Annabel Krikke,
Alyssa Platje, Julian Roelof van
der Tuin, Natty Kojo Jan
Eddepolo, Thijmen Gerhart
Wicher Wichers, Yvan van der
Velde, Daan Eimers, Shivam
Perdieppersad Abhay Mehilal,
Abigail Damena, Lieneke Kasteel,
Rick Kop, Aisha Zaagsman,
Karine Liang, Ewout Mulder, Sky
Schoemaker, Ramon Lopez
Velarde, Robert Sizarov, Mehdi
Hadj Messaoud, Indi Siegers,
Jens Winkel, Michiel Raedts,
Johannes Gusstaaf, Hugo Gijzen
en Max Kramer.

Tussen 12 en 31 maart aanstaande is geen doorgaand verkeer mogelijk ter hoogte van de woonwijk
Reitdiep. De Hoogeweg is dan afgesloten bij de
noordzijde van de wijk, evenals de Professor
Uilkensweg ter hoogte van de Hoogeweg.

‘Tot de zomer leest u hier, in de even weken, de column van Jeroen Niezen,
‘Waterambassadeur voor Groningen en Noord Drenthe’.
Iedere keer belicht hij een onderwerp met betrekking tot water in de stad.’

Het kwijtscheldingsformulier is
verkrijgbaar op het volgende
adres:
Gemeente Groningen, Dienst
Informatie en Administratie
Afdeling Belastingen
Kreupelstraat 1
Telefoon: (050) 367 71 00
U kunt tevens een kwijtscheldingsformulier ophalen bij:
- Dienst SOZAWE, Eendrachtskade Zuidzijde 2
- Wijkservicecentrum Hoogkerk,
Zuiderweg 70/2
- Wijkcentrum Het Dok, Kajuit 4
- Hefpunt, Rozenburglaan 15
(langs de A 7)
- Openbare Bibliotheek, Oude
Boteringestraat 18

Afsluiting Hoogeweg en
Prof. Uilkensweg

De wijk Reitdiep blijft bereikbaar
(via de rotonde Friesestraatweg),
maar in de richting Dorkwerd is
de Hoogeweg afgesloten.
Verkeer met bestemming Zernike
wordt over de ringweg omgeleid
via Paddepoel.

1. Afvalstoffenheffing
(gedeeltelijk)
2. Hondenbelasting
(gedeeltelijk)
3. Watersysteemheffing
ingezetenen
4. Zuiveringsheffing
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Jettinghoff, Lotte Oostlander,
Luca Stocker, Paul de Jonge,
Lise Jolijn Zantingh, Ricky Kay
Ferweda, Nanne Willem
Huisman, Viggo ten Have,
Mart-Jan Peper, Danique
Ekamper, Iliana Simone Bijsma,
Louise Kee Hanekroot, Thijs van
Dijk, Tobias Andries Immanuël
Hogenveen, Sabrina Fronczek,
Marcia de Haan, Lennart Zinger,
Laego Corijn Koper, Bas Dijkstra
en Palle Jacob Anneveld.
Diploma C
Zahra Elbadawy, Nadra
Elbadawy, Malika Elbadawy,
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Nienke Bakker, Robin Dikhoff,
Julia Lucia, Abigaël Hogeveen,
Rajeev Thomas Harinarain
Bodha, Salief Tal, Marit Schol,
Susan Janiek Wieringa, Laurens
Pieter Wieringa, Michelle Nina
de Jong, Erin Mettine Stiekema,
Carlie Geurts, Christian John
van Tilborg, Camiel Hoekstra,
Kelly Blaauw, Leon van der
Scheer, Merijn van der Kamp en
Witek Schreuder.
Kijk voor meer informatie over
zwemles in de Gemeente
Groningen op
www.zwemlesingroningen.nl.

Het meeste water in de stad is
onzichtbaar. Daarmee doel ik
niet op het water in de lucht,
dat we dagelijks inademen.
Ik bedoel het water onder onze
voeten, het grondwater.
Iedereen weet, dat als je een
gat in de grond graaft, je op een
gegeven moment nattigheid
tegenkomt. Maar hoe diep het
zit en hoeveel je tegen komt,
dat is voor de meeste mensen
een raadsel. Dat is niet zo gek,
want dat is overal verschillend.
Grondwater is een lust voor
degene, die er een mooie tuin
op nahoudt en voor wie het
lekker vindt (uit de kraan komt
grondwater). Het is een last
voor degenen met een lekke
kelder of die last hebben van
optrekkend vocht in huis.
Een natte kruipruimte hoeft
geen probleem te zijn, als het

Voor informatie over de hier
genoemde onderwerpen, maar
ook voor andere vragen over
de gemeente Groningen, kunt
u terecht in het Gemeentelijk
Informatie Centrum (GIC).
Het GIC is geopend op maandag
van 13.00-16.00 uur, dinsdag tot
en met vrijdag van 9.00-16.00
uur en op donderdagavond van
18.00-20.00 uur. Het telefoonnummer is 367 70 00.
Het GIC is gevestigd in de
Prefectenhof (het gebouw naast
de Martinitoren), Kreupelstraat 1,
9712 HW Groningen.

huis goed gebouwd is, maar
vervelend is het natuurlijk wel.
Het is echter een probleem,
waarvoor u zelf verantwoordelijk bent. Gek eigenlijk, dat
woningen wel een energielabel
hebben maar geen waterlabel.
Doordat grondwater zo
langzaam stroomt, kan het zijn
dat het water uit uw kraan al
een paar duizend jaar onderweg is en ooit als regendruppel
viel in de tijd van de Romeinen.
Doordat grondwater stroomt,
kunt u van uw last soms ook
een lust maken. Zo kan het
graven van een vijver een hoge
grondwaterstand wat compenseren. Voor overtollig water
kunt u een beroep doen op de
gemeente, want daar ligt in dat
geval de zorgplicht.
Grondwater, onbekend hoeft
niet onbemind te zijn!

Voor meer informatie over de
gemeente kunt u terecht op de
website van de gemeente
Groningen:
gemeente.groningen.nl
Op het kanaal waar de lokale
omroep OOG-TV uitzendt, vindt
u ook dagelijks gemeentelijke
informatie. Kijk op dit kanaal
ook eens op pagina 300 van
OOGtxt. U kunt ook een e-mail
sturen naar de gemeente
Groningen: info@groningen.nl
Stadsberichten staan ook op
groningen.nl/stadsberichten

stadsberichten
Raadscommissie Beheer en Verkeer

De raadscommissie Beheer en Verkeer vergadert op woensdag 14 maart 2012 vanaf 16.30 uur in de
oude raadzaal van het stadhuis te Groningen. Voorzitter: mevrouw H. Rademaker.
Commissiegriffier: de heer W. Meijer, tel. (050) 367 77 26, wolbert.meijer@groningen.nl.
Op de agenda:
Algemeen deel
A1. Opening en mededelingen
A2. Vaststelling agenda
A3. Lange-termijnagenda en
lijst toezeggingen, initiatiefvoorstellen en moties
A4.	Conformstukken
a. Aanpassing van artikel
5:12 van de APVG
betreffende het stallen
van (brom)fietsen
(raadsvoorstel 16 februari
2012)
b. Verordening brug- en
havengeld 2012 (raadsvoorstel 23 februari 2012)
c. Verordening afvoer
hemelwater en grondwater (raadsvoorstel 27
februari 2012)
A5. Rondvraag

Inhoudelijk deel
B1.	Verkeer
a. Meerjarenprogramma
Verkeer 2012-2015
(raadsvoorstel 29 februari
2012)
b. Derde fase HOV-as West
(collegebrief 27 januari
2012)
B2. Parkeren
a. Aanbiedingsbrief
- Parkeren op orde
(collegebrief 28 februari
2012)
b. Vaststellingsnota
“Parkeren met Perspectief” (raadsvoorstel 29
februari 2012), inclusief
het Rapport ’Perspectief
op garageparkeren’
(bureau Sellsius) en het
Jaarverslag 2011
Parkeerbedrijf

Bij commissievergaderingen kunt u gebruik maken van het
spreekrecht bij de inhoudelijke agendapunten (inclusief de
conformstukken onder A) en de rondvraag. U krijgt dan drie
minuten de gelegenheid de commissieleden te vertellen hoe u
over een onderwerp denkt. Voor aanmelding en informatie kunt
u terecht bij de commissiegriffier. De agenda’s zijn onder
voorbehoud. De definitieve agenda’s worden in de vergadering
vastgesteld.
Voor de meest actuele agenda’s en vergaderstukken kunt u
terecht op de website: groningen.nl/gemeenteraad.
Agenda’s en stukken voor vergaderingen liggen ook ter inzage
bij het Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC), Kreupelstraat 1,
9712 HW Groningen, tel. (050) 367 70 00.

c. Herziening bouw- en
grondexploitatie parkeergarage Damsterdiep
(raadsvoorstel 29 februari
2012)
d. Beleidsregels Parkeernormen 2012 (collegebrief 27
februari 2012)
B3. 	Sleutelprojectenrapportage
sep - dec 2011 (alleen
verkeersprojecten) (collegebrief 16 februari 2012)
B4. 	Meerjarenplan vervangingsinvesteringen en aanvullend
langcyclisch onderhoud
openbare ruimte 2012-2016
(raadsvoorstel 27 februari
2012)
Huishoudelijk deel
C1. Ingekomen stukken
C2. Vaststelling verslagen 8 en
15 februari 2012

Volg deze
vergaderingen
live via:
groningen.nl/
gemeenteraad

Doe dan mee aan de gratis cursus ‘rondkomen kun
je leren’ van de Groningse Kredietbank. U leert in
vier lessen van 2 uur beter om te gaan met uw geld.
De cursus is in het Treslinghuis, Klaprooslaan 120 in
de Oosterparkwijk.
Wat gaat u leren?
• u leert beter om te gaan met uw geld
• u leert gebruik te maken van regelingen en voorzieningen
(bijvoorbeeld huurtoeslag en kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen)
• u leert te bezuinigen op uw uitgaven

Aanmelden?

Bel met cursusleider Petra Yntema,
telefoon: 050 367 59 68.

Groningse Kredietbank
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WERKPLEIN, locatie Eendrachtskade Zuidzijde 2
open op werkdagen: 9.00 – 17.00 uur
inloopspreekuur: 9.00 – 12.00 uur
gkb.groningen.nl
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De officiële mededelingen van de gemeente
Groningen vindt u op de gemeentelijke website.
Het gaat om bekendmakingen en kennisgevingen
van vergunningen, verordeningen, beleidsregels
en andere besluiten van het gemeentebestuur.
U vindt ze op www.gemeente.groningen.nl/
stadsberichten.
In de hal van de afdeling
Burgerzaken aan de Kreupelstraat en van de dienst
Ruimtelijke Ordening en
Economische Zaken aan het
Zuiderdiep staan computers
waar u deze informatie kosteloos kunt vinden. U kunt een
bekendmaking ook opvragen
via het tel. (050) 367 70 00.
Ook in de Stips en de vestigingen van de Openbare

Bibliotheken kunt u gratis
informatie opzoeken op de
computers.
In Stadsnieuws, de digitale
nieuwsbrief van de gemeente,
komt u via een link direct op
de juiste pagina van de web
site. Een abonnement op
Stadsnieuws kunt u aanvragen
op de website
gemeente.groningen.nl.

Overzicht van de algemene besluiten die door de
gemeenteraad, het college van B&W of de
burgemeester zijn besloten
-	Instellen van een werkgeverscommissie, de Verordening werkgeverscommissie,
het Delegatiebesluit werkgeverschap raad en de
Arbeidsvoorwaarden griffie
gemeente Groningen.
- Gemeenschappelijke regeling
Veiligheids- en Gezondheids
regio Groningen (V&GR). Het
gaat over de volgende belangen:
a. bescherming en bevordering van de gezondheid
van de bevolking;

rondkomen
kun je leren
Hebt u iedere maand geld tekort?

Officiële gemeentelijke
bekendmakingen op de
website

b. brandweerzorg;
c. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en
rampen;
d. rampenbestrijding en
crisisbeheersing;
e. bevolkingszorg;
f. melding, alarmering en
coördinatie ambulancezorg
en brandweer.
De volledige tekst van de
bekendmakingen vindt u op
gemeente.groningen.nl/
stadsberichten.

Burgerinitiatief: uw plan in de gemeenteraad
Heeft u een goed idee voor uw wijk of voor de stad en vindt u dat de gemeenteraad daar een besluit over moet nemen? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen.
Sinds 1 maart is de Verordening
Burgerinitiatief van kracht.
Hierdoor kunnen inwoners van
16 jaar en ouder voorstellen
rechtstreeks op de agenda van
de gemeenteraad plaatsen.
Voorstellen moeten aan een
aantal voorwaarden voldoen.
Zo moet het onderwerp tot de
bevoegdheid van de gemeenteraad behoren en het algemeen
belang dienen. Ook moet u
aantonen dat uw voorstel
voldoende steun heeft.
Voor ideeën op wijkniveau gaat
het om twee procent van de
wijkbewoners. Bij plannen voor
de hele stad moeten minimaal
duizend inwoners het plan
steunen.

De raadsleden zullen het
voorstel bespreken en er een
besluit over nemen.
De raad kan besluiten uw
voorstel geheel, gedeeltelijk of
niet over te nemen.

Meer informatie over het indienen
van een burgerinitiatief en alle
voorwaarden vindt u op de website: groningen.nl/inspraak. U kunt
ook bellen met de griffie van de
gemeenteraad: (050) 367 77 02.

