
Voorbereiden bestemmingsplan

Een bestemmingsplan regelt wat er 
wel en niet mag op het gebied van 
bouwen en gebruiken van grond of 
water. De gemeente Groningen wil 
een paar regels in het geldende 

bestemmingsplan ‘Lintdorpen en 
Ruischerbrug’ veranderen voor 
Middelberterweg 44 en 44a in 
Groningen. De bedrijfsfunctie 
verdwijnt en de woning en bedrijfs-
woning krijgen een woonbestemming. 

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

LinkedIn

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

Stuur een gratis ‘Lief Briefje’ naar een mede-Groninger

Gemeenteraad Groningen
Politieke Woensdag 26 januari 2022   
(Stadskerk, Friessestraatweg 221)

15.30 – 16.20 uur  Politiek Vragenuur en mededelingen college  
(geen inspraak)

16.30 uur   Besluitvormende raadsvergadering (geen inspraak)

De vergaderstukken van de raadsvergadering van 26 januari 2022 zijn digitaal 
beschikbaar. U kunt de stukken lezen en downloaden op de website.
 
De agenda is onder voorbehoud. De definitieve agenda wordt in de 
vergadering vastgesteld. 

Het is momenteel niet mogelijk om ter plaatse de vergadering bij te wonen, 
i.v.m. de verscherpte coronamaatregelen en een beperkte ruimte in de zalen.

Omdat inspreekmogelijkheid heeft plaatsgevonden in de voorbereidende 
raadsbijeenkomsten, eerder deze maand, is er tijdens de besluitvormende 
raadsvergadering geen inspreekmogelijkheid.

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.

“In heel de gemeente Groningen 
hebben we 42.000 ansichtkaarten 
verspreid. Mensen mogen die gratis 
meenemen en opsturen naar wie ze 
maar willen”, legt één van de initiatief-
neemsters Ingrid Koetzier uit. “Op deze 
manier willen we mensen een zetje 
geven om vaker een kaart te sturen en 
meer te verbinden met elkaar.”

Schoorsteenmantel
Het schrijven van een kaartje is een 
kleine moeite, maar heeft volgens 
Ingrid een enorme positieve impact. 
“Een ansichtkaart is blijvender dan 
een leuk mailtje of lief appje. 
Een kaart zet je op de schoorsteen-

mantel en daar kun je nog lang van 
genieten.”

Intiemer
“Het is ook veel intiemer dan een 
digitaal berichtje. Op papier is het 
officiëler, niet zo vluchtig. Je denkt er 
langer over na”, vult ze aan. De Week 
van de ‘Lieve Briefjes’ is een goed 
moment om iemand te bedanken of 
te eren. “We focussen ons vaak op 
wat er mis is, maar er is ook zoveel 
moois.”

Kaart in de fietstas
Je kunt schrijven voor je buurman of 
goede vriendin, maar ook voor een 
onbekende. “Bij bibliotheken doen ze 
bijvoorbeeld kaarten in de boeken die 
ze uitlenen. Of gooi zelf een kaart bij 
iemand in de fietstas.”

Eigen wereldje
Volgens Ingrid is de actie twee keer 
leuk: leuk om te schrijven, maar ook 

leuk om te krijgen. Wie wordt er nou 
niet blij van een lief briefje? “We leven 
allemaal in ons eigen wereldje.  
Juist een kaart kan je even wakker 
schudden”, vertelt Ingrid enthousiast. 

Succes
Om die reden zet ze zich al een paar 
jaar in voor de actie. “Ik wilde vorig 
jaar eigenlijk al stoppen. Want het 
organiseren kost enorm veel tijd, 
maar ik ben blij dat ik heb doorgezet. 
We doen dit samen en samen maken 
we het een succes.”

Zelf een Lief Briefje schrijven
Wil jij ook een lief briefje schrijven? 
Op verschillende locaties in Groningen 
liggen de gratis ansichtkaarten 
verspreid: bij bakkers, bibliotheken, 
supermarkten etc. De afhaalpunten 
vind je op weekvandelievebriefjes.nl/
afhaalpunten. 

Denk mee met 
de gemeente Groningen

Word lid van het 
inwonerspanel

oisgroningen.nl/inwonerspanel

Nieuws uit Oude Wijken

Projectleider Heidi Wilkens, van 
WIJ Groningen, is dan ook een 
tevreden mens. Hoewel de voortgang 
wel wat gehinderd werd door corona. 
“Om erachter te komen hoe het met 
de mensen in Kostverloren gaat, 
hebben we bij bewoners van vooraf 
geselecteerde straten aangebeld”, 
begint Heidi. “Ruim 400 woningen 
hebben we gehad. Met maar liefst 
231 bewoners hebben we mooie 
gesprekken gevoerd. Soms op straat, 
soms in de portiek, of bij mensen 
thuis. En wat leuk was: veel bewoners 
wilden wel iets doen voor andere 
bewoners van de wijk, of iets 
organiseren.”

Studenten
“Zo koppelden we twee studenten 
aan een oude dame die eenzaam 
was. Deze jongens drinken nu elke 
dinsdagavond koffie met deze 
mevrouw, én, ze verzorgen ook nog 
eens haar tuin. Een mevrouw die 
geluidsoverlast had van studenten is, 
met hulp van ons, het gesprek 
aangegaan. De overlast is verdwenen, 
ze drinken koffie en de onderlinge 
relatie is nu goed.”

Winkelstrip
“We hoorden ook veel opmerkingen 
over de winkelstrip in de wijk.  
’s Avonds is het erg donker en voelt 
het onveilig en er is overlast van 
fietsers op de stoep. De voorzitter van 
de Van Ostadestichting, winkeliers, 
het gebiedsteam en WIJ Groningen 
zijn om tafel gegaan. Resultaat: eind 
deze maand beginnen we met de 
aanpak van het winkelgebied. 
Er komt betere verlichting en we 
leggen grote plantenvakken aan, 
waardoor de overlast door fietsers 
verdwijnt. Een mooie samenwerking! 
Kostverloren wordt weer een stukje 
mooier.”

Wensen bewoners Kostverloren krijgen vorm: 
goede verlichting en veilige stoepen winkelstrip 

Wat gaat goed in de wijk Kostverloren? Wat kan beter? Hoe tevreden zijn de 
bewoners van de wijk? Om antwoorden op deze vragen te krijgen, en zo meer 
zicht te krijgen op de leefbaarheid, werd in september 2019 het project 
Straataanpak Kostverloren gestart. Een samenwerking tussen Nijestee, 
Politie, het gebiedsteam Oude Wijken en WIJ Groningen. Nu, ruim twee jaar 
later, zijn er prachtige resultaten behaald.

Een lieve boodschap, een kort verhaal 
of een compliment: de Week van de 
‘Lieve Briefjes’ is een mooie aanleiding 
om een bekende of onbekende een 
kaart te sturen. Het idee achter dit 
initiatief is om mensen meer met 
elkaar te verbinden. 

Bestemmingsplannen

Foto Henk Tammens

Illustratie: www.gumbubble.nl

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 het wijk- en dorpsnieuws 
gratis in uw mailbox.

Weet wat er speelt in uw buurt
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Reageren op vastgesteld bestem-
mingsplan, hogere geluidwaarden-
besluit en omgevingsvergunning 
voor Friesestraatweg 181 

De gemeenteraad heeft het bestem-
mingsplan ‘Friesestraatweg 181’ op 
22 december 2021 onder besluitnum-
mer 7v vastgesteld. Een bestem-
mingsplan regelt wat er wel en niet 
mag op het gebied van bouwen en 
gebruiken van grond of water. 
Ook hebben burgemeesters en 
wethouders tegelijkertijd de om-
gevingsvergunning voor het bouw-
plan en het hogere geluidwaardenbe-
sluit vastgesteld. Verderop leest u wat 
deze begrippen betekenen. U kon op 
de ontwerpbesluiten reageren van 
29 april 2021 tot en met 9 juni 2021. 
Er zijn tijdens deze periode reacties 
(zienswijzen) ingediend. Die hebben 
niet tot veranderingen geleid in de 
vastgestelde stukken. Het bestem-
mingsplan is ongewijzigd vastgesteld. 
Hieronder leest u waar en wanneer u 
de stukken kunt bekijken en hoe u 
kunt reageren.

Beschrijving bouwplan
Het bestemmingsplan maakt het 
bouwen mogelijk van 575 woningen. 
Er komen 500 studio’s voor jongeren 
en een flatgebouw met 75 ruimere 
appartementen voor de sociale huur. 
De woningen komen op de plek waar 
vroeger het bedrijf Gembeton zat. 
Dat is vlakbij de Westelijke Ringweg, 
midden in de Reitdiepzone. 

De bouwhoogte wisselt tussen 4 en 
35 meter.

Wat moet u nog meer weten?
De nieuwe woningen worden dicht bij 
de Westelijke Ringweg gebouwd. 
Het gevolg is dat het geluid van het 
verkeer in de woning iets hoger wordt 
dan is toegestaan door de wet. 
Om dit toch toe te kunnen staan is dit 
besluit voor hogere geluidwaarden 
genomen. Voor de ontwikkeling van 
dit bouwproject gelden de Crisis- en 
herstelwet en de Coördinatieregeling. 
Die staan in artikel 3.30 van de Wet op 
de ruimtelijke ordening. Deze 
regelingen zorgen ervoor dat het 
proces voor bouwprojecten sneller 
klaar is. Onder andere doordat de 
gemeente het proces van het 
bestemmingsplan, de hogere 
geluidwaarden en het besluit voor de 
omgevingsvergunning combineren. 
Een omgevingsvergunning is een 
vergunning om te mogen bouwen. De 
gemeenteraad is op 26 juni 2019 
akkoord gegaan met het gebruiken 
van de Coördinatieregeling voor het 
bouwen van nieuwe woningen in de 
Reitdiepzone.

Coördinatiebesluit en Crisis-en 
herstelwet
Voor het ontwikkelen van het 
bouwproject Friesestraatweg 181 zijn 
de Crisis- en herstelwet en de 
Coördinatieregeling van toepassing. 
Hiermee combineert de gemeente de 
procedures voor het bestemmings-

plan, de hogere geluidwaarden en de 
omgevingsvergunning. Dat betekent 
dat alle besluiten dezelfde beroeps-
procedure volgen. 

Waar en wanneer kunt u de stukken 
bekijken?
U kunt van 20 januari tot en met 
2 maart 2022 het vastgestelde 
bestemmingsplan, het besluit hogere 
geluidwaarden en het besluit 
omgevingsvergunning bekijken. 
Met de stukken die daarbij horen. 
Dat kan op de volgende plekken:
Het bestemmingsplan op de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
U kunt zoeken op de naam of de code 
van het bestemmingsplan: NL.IMRO.
0014.BP602Friesestrw181-vg01. 
Op de gemeentelijke website 
gemeente.groningen.nl/projecten-en-
bestemmingsplannen. 
Bij het gemeentelijk Loket Bouwen en 
Wonen, Harm Buiterplein 1 in 
Groningen. Een afspraak maakt u via 
gemeente.groningen.nl/bestem-
mingsplan-inzien.

Bent u het niet eens met de genomen 
besluiten? 
Dan kunt u reageren van 20 januari 
tot en met 2 maart 2022. Uw reactie 
heet een beroepschrift. 
De periode van zes weken waarin u 
kunt reageren heet de ‘beroepster-
mijn’. U verstuurt uw reactie binnen 
de beroepstermijn. Niet iedereen mag 
zomaar een beroepschrift sturen naar 
de Raad van State. De besluiten 
moeten wel echt gevolgen voor u 
hebben, of voor uw bedrijf of 
organisatie. Bijvoorbeeld omdat het 

over uw eigendommen gaat. Of er 
verandert iets in uw omgeving waar u 
last van heeft. Volgens de wet bent u 
dan een ‘belanghebbende’. U kunt 
ook een beroepschrift sturen als u 
geen belanghebbende bent, maar wel 
een zienswijze heeft ingediend. 

Wilt u uitstel van de werking van het 
bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan gaat meteen 
gelden als de beroepstermijn is 
afgelopen. Het ‘treedt in werking’. 
Wilt u dit niet, dan moet u nóg een 
brief sturen. U vraagt hierin om uitstel 
van in werking treden. Die brief 
noemen we een ‘verzoek om 
voorlopige voorziening’. Deze brief 
moet u binnen de beroepstermijn 
versturen, net als het beroepschrift.

Waar moet u om denken in het 
beroepschrift?
De Crisis- en herstelwet geldt voor dit 
bestemmingsplan. Dat heeft gevolgen 
voor uw beroepschrift. In het beroep-
schrift moet u de redenen noemen 
waarom u het niet eens bent met het 
besluit. Dat noemen we ‘beroeps-
gronden’. Het beroepschrift is 
ongeldig (dit heet ‘niet-ontvankelijk’) 
als u uw beroepsgronden niet binnen 
de beroepstermijn opstuurt. U kunt 
uw beroepsgronden na afloop van de 
beroepstermijn niet meer alsnog 
toesturen.

Naar welk adres schrijft u?
U stuurt uw beroepschrift naar de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA, Den Haag. De brief voor de 
voorlopige voorziening stuurt u naar 
de voorzitter van deze Afdeling, op 
hetzelfde adres.
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Coördinatieregeling

Melding schade/vuil in uw 
buurt doorgeven via de  
Slim Melden app

Doet een lantaarnpaal het niet? Ziet u een fietswrak? Zwerfvuil? Ligt een 
stoeptegel los? Is de huisvuilcontainer vol of doet hij het niet? Hebt u een 
opmerking over het onderhoud van groen in de straat of bij een speel-
plek? Is er een gevaarlijke verkeerssituatie? Doe dan een melding 
openbare ruimte. Meld het meteen en gemakkelijk op uw mobiel. 
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