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Meer informatie

Nieuws uit Oude Wijken

Een onderzoek door communicatie-
studenten van de Rijksuniversiteit 
Groningen (RUG) wees uit dat dit een 
wens was van veel Oosterparkers. 

Online plek
De gemeente Groningen, WIJ 
Oosterparkwijk, Bewonersorganisatie 

Oosterparkwijk (BO), Het Oude 
Politiebureau, Werkpro en de 
Wijkkrant Oosterparkwijk sloegen de 
handen ineen met als resultaat: 
mijnoosterparkwijk.nl. Deze website is 
een online plek waar Oosterparkers 
en mensen die geïnteresseerd zijn in 
de Oosterparkwijk kunnen zien wat er 
in de wijk gebeurt, welke organisaties 
zich in de wijk bevinden en vooral ook 
aan welke activiteiten in de wijk ze op 
dat moment en in de nabije toekomst 
mee kunnen doen. 

Voor en door Oosterparkers
De website wordt voor en door 
Oosterparkers gemaakt.  
Samen zorgen organisaties en 
bewoners ervoor dat de site gevuld 
en actueel blijft. Organisaties in de 
wijk voegen zelf hun nieuws en 
activiteiten toe. Naast organisaties 
worden ook bewoners gestimuleerd 
zelf activiteiten en nieuws in te sturen. 

De buurtmail
Via mijnoosterparkwijk.nl kunnen 
mensen zich ook aanmelden voor de 

buurtmail. Deze digitale nieuwsbrief, 
vol actueel nieuws, verschijnt een 
keer per maand. 

Campagne
Inmiddels is er gestart met een 
campagne om de website onder de 
aandacht te brengen van de hele wijk. 
Zo stond er een artikel in de wijkkrant 
en verschijnen er binnenkort posters 
in de wijk.

Vragen of ideeën?
Woon je in de Oosterparkwijk en heb 
je vragen over de website of ideeën 
voor de doorontwikkeling ervan, 
neem dan contact op met de redactie 
van mijnoosterparkwijk.nl. Dat kan 
via: welkom@mijnoosterparkwijk.nl.

In de Oosterparkwijk gebeurt het! 
Kijk op mijnoosterparkwijk.nl

Hoe mooi zou het zijn wanneer je als Oosterparker op één online plek kunt zien 
wat er in de wijk gebeurt, welke organisaties/initiatieven er in de wijk zijn en 
vooral ook welke activiteiten er allemaal worden georganiseerd? 

“Na 5 mei 1945 was de ellende voor 
de Joodse gemeenschap nog niet 
voorbij. Ze kregen te maken met de 
gevolgen van de oorlog. Voor de 
meeste Joden is het daarom geen 
feestdag, maar een herdenkingsdag”, 
vertelt Marcel Wichgers van Stichting 
Folkingestraat Synagoge. 

Geen huis meer
De gevolgen van de oorlog waren 
voor de Joodse gemeenschap groot. 
De Joden die terugkwamen in 
Groningen vanuit onderduikadressen 
of concentratiekampen waren 
getraumatiseerd. Ook waren tijdens 
de bezetting veel huizen van Joodse 
inwoners onteigend en verkocht, 
waardoor veel Joden geen huis meer 
hadden. 

Trauma
“Jaren van angst, gruweldaden en 
het verlies van vele vrienden en 
familieleden: in de periode na de 
oorlog kampten veel Joden met een 
trauma”, legt Marcel uit. Voor de 
Joodse gemeenschap was het ook 
heel moeilijk om dit trauma te 
verwerken; dat komt mede doordat er 
geen of weinig aandacht aan werd 
geschonken. 

Geen onderscheid
“Na de oorlog werd iedere  
Nederlander gezien als slachtoffer,  
of je nou Joods, homo, zigeuner of 
niet-Joods was. Er werd niet gesproken 
over de groepen die meer of minder 
hadden geleden, iedereen had 
evenveel geleden. Dat was het idee. 
Omdat het anders weer tot verdeeld-
heid zou kunnen leiden.”

Vergeten
Voor veel Joden was dat op dat 
moment ook goed; ze wilden de 

oorlog zo snel mogelijk vergeten en 
kijken naar de toekomst. Pas jaren 
later werd er specifiek aandacht 
gegeven aan de holocaust en de 
Joodse slachtoffers die hierbij zijn 
gevallen. “Er kwamen steeds meer 
monumenten en herdenkingsplekken 
in Groningen, zoals bijvoorbeeld de 
Stolpersteine en kunst in de Folkinge-
straat.”

Folkingestraat
De Folkingestraat was namelijk een 
belangrijke plek voor de Joodse 
gemeenschap in Groningen. “Voor de 
oorlog had Groningen een Joodse 
Buurt. De Folkingestraat was, mede 
door de synagoge, het middelpunt 
van de wijk. In deze wijk woonden en 
werkten voor de oorlog veel Joden.”

Joodse Buurt
In de Folkingestraat herinneren 
sommige gevels, winkels en monu-
menten nog terug aan die tijd.  
Aan het begin van de winkelstraat zit 
bijvoorbeeld een bronzen deur in de 
muur. “Achter deze deur ligt de 
geschiedenis van de Folkingestraat. 
De deur kan niet open, want er zit 
geen deurklink op. Je kunt het op 
verschillende manieren interpreteren”, 
legt Marcel uit. “Als een geschiedenis 
die niet meer naverteld kan worden 
door de mensen die er ooit woonden, 
maar ook dat dit voor veel Joodse 

mensen een geschiedenis is waar ze 
niet aan herinnerd willen worden.”

Weggehaald
Dat kenmerkt volgens Marcel de 
manier waarop de Joodse inwoners 
de oorlog hebben ervaren.  
“Je zult een Jood ook nooit horen 
praten over moord, deportatie of 
concentratiekampen. Ze spreken  
over ‘weggehaald’, omdat de andere 
woorden te confronterend zijn.”

Stolpersteine
Vandaar dat even verderop in de 
Folkingestraat, het woord ‘wegge-
haald’ op de gevel staat geschreven. 
Dit refereert naar de Joodse mensen 
die uit hun huizen zijn gehaald.  
“Door heel Groningen vind je 
Stolpersteine. Deze herdenkingstenen 
liggen voor huizen in Groningen waar 
ooit Joden hebben gewoond en zijn 
weggehaald”, legt Marcel uit.

Nooit vergeten
Door heel de Stad liggen 417 
Stolpersteine, maar in de Folkinge-
straat zelf liggen er maar een paar. 
Hoe kan dat? “Ook dit geeft aan dat de 
Joden zelf niet het initiatief namen 
om actief monumenten aan te vragen. 
Omdat dit te confronterend was. Al zie 
je dat er nu steeds meer Stolpersteine 
bijkomen; dat wordt ook gewaardeerd 
door de Joodse gemeenschap. 
Afgelopen maandag, 2 mei, zijn er 
nog 38 Stolpersteine onthuld voor het 
voormalige Joodse verzorgingstehuis. 
Opdat wij nooit vergeten wat er is 
gebeurd”, besluit Marcel.

‘Voor veel Joden is Bevrijdingsdag geen feestdag, 
maar een herdenkingsdag’
Op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers en op 5 mei is het Bevrijdingsdag, 
de dag waarop Nederland het einde van de Tweede Wereldoorlog herdenkt en 
viert. Veel Groningers hangen de vlag uit en vieren feest, maar voor de Joodse 
gemeenschap in Groningen voelt Bevrijdingsdag niet als een dag van bevrijding. 

Gemeenteraad Groningen
Politieke Woensdag 11 mei 2022   
(Radesingel 6, Vergaderzaal 1)

15.30 – 16.20 uur  Politiek Vragenuur (geen inspraak)
16.30 – 16.50 uur  Conform stukken
 ⦁ Tiny Houses Westpark
 ⦁ Aanpassing bebouwde komgrenzen (Aanpak Ring Zuid)
 ⦁  Nacalculatie Verkeer 2021 en kredietaanvraag  

verbetering fietspaden Haren-Glimmen
 ⦁ Herhuisvesting Centrum naar Werk (CnW)
17.00 – 18.00 uur Gespreksagenda Aardbevingsregio en Rijk

Politieke Woensdag 11 mei 2022  
(Provinciehuis, zaal Topweer)

17.00 – 18.00 uur  Vestigen Wet Voorkeursrecht Gemeenten Esserberg te Haren

Raadsvergadering 11 mei 2022  
(Provinciehuis, zaal Topweer)

19.30 uur Besluitvormende raadsvergadering (geen inspraak)

De vergaderstukken van de bijeenkomsten van 11 mei zijn digitaal  
beschikbaar. U kunt de stukken lezen en downloaden op de website.
 
De agenda’s zijn onder voorbehoud. De definitieve agenda wordt in de 
vergaderingen vastgesteld. 

Het is weer mogelijk om ter plaatse de vergadering bij te wonen.  
Het is (bij vergaderingen in het Provinciehuis) wel nodig om van te voren  
aan te melden via de griffie.

Omdat inspreekmogelijkheid heeft plaatsgevonden in de voorbereidende 
raadsbijeenkomsten eerder deze maand, is er tijdens de besluitvormende 
raadsvergadering geen inspreekmogelijkheid. Tijdens de andere bijeenkomsten 
11 mei bestaat nog wel inspraakmogelijkheid (tenzij anders aangegeven).

Insprekers die bij de raadsbijeenkomsten willen inspreken, dienen zich 
uiterlijk 24 uur voor de vergadering aan te melden via de griffie.

Schriftelijke bijdragen kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren worden  
aangeleverd via de griffie. De tekst wordt dan gedeeld met de raadsleden  
en openbaar (zonder privégegevens) aan het betreffende agendapunt 
gehangen. 

Contactgegevens: griffie@groningen.nl of  
via telefoonnummer 050 367 7702.

Deze en andere vergaderingen kunt u live 
mee- of terugkijken via: 
gemeenteraad.groningen.nl. 

U kunt deze 
vergadering live in 

beeld en geluid volgen 
via gemeenteraad.

groningen.nl.

Foto: de gesloten deur tegenover de synagoge

Foto: gevel Folkingestraat nr.9
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Bekendmakingen vastgoedverkopen
De gemeente Groningen verkoopt regelmatig 
vastgoed. Bijvoorbeeld woningen, bedrijfs-
gebouwen of maatschappelijke voorzieningen. 
Het kan ook gaan om onbebouwde stukken 
grond.

Bij verkoop van vastgoed moet de gemeente 
gelegenheid bieden aan geïnteresseerden om 
mee te dingen naar dat vastgoed als er 
meerdere gegadigden zijn. Het vastgoed moet 
dan openbaar te koop worden gezet en de koper 
moet door de gemeente worden geselecteerd 
aan de hand van zogenaamde objectieve, 
toetsbare en redelijke criteria. 

De openbare verkoop en de koperselectie kan 
achterwege blijven als bij voorbaat al vaststaat 

of als mag worden aangenomen dat slechts één 
bepaalde partij in aanmerking komt. In dat geval 
moet de voorgenomen verkoop wel gemotiveerd 
bekend worden gemaakt. Deze regel vloeit voort 
uit een uitspraak die de Hoge Raad op 26 
november 2021 heeft gedaan in het zogenaamde 
Didam-arrest.  

De bekendmaking van deze verkopen door de 
gemeente Groningen vindt uitsluitend plaats via 
het Gemeenteblad. Het Gemeenteblad is te 
raadplegen via de website officielebekend- 
makingen.nl. Op de website van de gemeente 
Groningen is een bekendmaking ook te 
raadplegen via de rubriek ‘Bekendmakingen 
vastgoedverkopen’.  

Bestemmingsplannen
Voorbereiden bestemmingsplan  
‘Herziening Bestemmingsregels Wonen 3’

Een bestemmingsplan regelt wat er wel en niet 
mag op het gebied van bouwen en gebruiken 
van grond of water.

De gemeente Groningen wil de geldende 
bestemmingsplannen veranderen voor het 
grondgebied van de vroegere gemeente 
Groningen voor de gemeentelijke herindeling.

In de bestemmingsplannen wordt de regel 
verwijderd die het mogelijk maakt om onzelf-

standige woningen te veranderen (kamer- 
verhuur) naar zelfstandige woningen (studio’s) 
van minimaal 24 m2. Ook passen we de 
splitsingsregels aan voor woningen. Splitsen is 
straks alleen nog mogelijk voor woningen die 
nu al een oppervlakte hebben van 140 m2 of 
meer.

Wij gaan het bestemmingsplan voorbereiden. 
Er komt een eerste versie van het bestem-
mingsplan, waarop u kunt reageren. Dat heet 
een voorontwerpbestemmingsplan. U leest dat 
dan in de krant, op onze website of via de app 
Omgevingsalert.

http://officielebekendmakingen.nl
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