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Coronacrisis: Blijf thuis!
De gemeente roept inwoners op zoveel mogelijk thuis te blijven tijdens
de coronacrisis. Geniet van het mooie weer in je tuin of op je balkon.
Wanneer iedereen naar buiten gaat, geeft dat meer risico op besmetting.
Moet je toch naar buiten, houd dan in ieder geval 1,5 meter afstand van
elkaar en was goed je handen.

Voorstelling De Wijk De Wereld verplaatst naar
augustus
De Wijk De Wereld, de voorstelling gemaakt door Beijumers, is verplaatst
van juni naar 28 t/m 30 augustus. Vanwege de coronacrisis kan er van
tevoren niet voldoende gerepeteerd worden. De Wijk De Wereld is een
voorstelling in de Stadsschouwburg met dans, toneel, muziek en alles
daar tussenin, waarin makers samen met inwoners van de wijk Beijum
samenwerken. Meer informatie over de voorstelling staat op de site van
spotgroningen.

Containers voor glas en oud papier in Wibenaheerd
In de Wibenaheerd in Beijum komt binnenkort een container voor lege
flessen en een container voor oud papier te staan. Woningcorporatie De
Huismeesters en haar huurders hebben hier om gevraagd. Steeds meer
mensen willen hun afval scheiden. De gemeente hoopt dat we op deze
manier nog meer afval kunnen hergebruiken. Wil je meer weten over
afvalscheiding? Kijk dan op onze site.

Informatiecentrum Meerstad dicht, MEER-run
afgelast
Het verkoop- en informatiecentrum Meerstad is gesloten vanwege de
coronacrisis. De wijkbeheerder blijft beschikbaar voor alle vragen van
bewoners. Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis.
De MEER-run op 15 mei gaat niet door. Zelf hardlopen in en rond
Meerstad kan natuurlijk nog altijd. Meer nieuws uit Meerstad lees je op
hun site.

Noorddijkerweg 9 en 10 april afgesloten
Van donderdag 9 april 9:00 uur tot vrijdag 10 april 16:00 uur is de
Noorddijkerweg bij huisnummer 25 voor al het verkeer afgesloten. Dat is
ongeveer ter hoogte van het Bevrijdingsbos. Er komen daar nieuwe
gasleidingen. Borden wijzen het verkeer op omleidingsroutes.

Spakenpad gaat maandag 6 april op de schop
Vanaf maandag 6 april gaat de gemeente verder met het verbeteren van
het Spakenpad in Beijum. De klinkers van het pad gaan eruit er komt
halfverharding voor terug, dat zijn een soort korrels. Het nieuwe wegdek
heeft minder last van water en maakt het pad beter te gebruiken. Delen
van het pad kunnen tijdens de werkzaamheden afgesloten zijn. De
aannemer gebruikt een aantal parkeerplekken voor de opslag van
materiaal. Eind vorig jaar kon het werk niet doorgaan, omdat het te nat
was.

Jouw reactie op het ‘Groenplan’ is welkom!
Het stadsbestuur wil meer, beter en bereikbaar groen. Het college wil dit
bereiken door onder andere elk jaar 1.000 bomen te planten en 30.000
vierkante meter groen aan te leggen. De gemeente heeft deze plannen
geformuleerd in het groenplan Vitamine G. Door de coronacrisis kunnen
de geplande informatieavonden helaas niet doorgaan, maar je kunt wél je
reactie op het groenplan geven, of een idee indienen voor het
uitvoeringsplan. Dit kan tot vrijdag 24 april, daarna wordt het plan
gepresenteerd aan de gemeenteraad. Kijk voor meer informatie op onze
website.
Foto: impressie Ubbo Emmiussingel, met ‘gebruiksgroen’ in plaats van
‘kijkgroen’.

Oud papier wordt vanaf maandag 6 april weer
opgehaald
Vanaf maandag 6 april wordt het oud papier weer opgehaald. Kijk op je
afvalwijzer wanneer dit bij jou in de straat gebeurt. Je kunt het oud papier
natuurlijk ook nog steeds kwijt in een openbare papiercontainer.

Afvalbrengstations op 10 en 11 april gesloten voor
particulieren
Vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) en zaterdag 11 april zijn beide
afvalbrengstations in Groningen (Duinkerkenstraat en Electronstraat) en
het afvalbrengstation in Haren gesloten voor particulieren. Bedrijven
kunnen er dan wel terecht, alleen niet om Klein Chemisch Afval in te
leveren. De wijkpost in Ten Boer is momenteel gesloten. Op Tweede
Paasdag (maandag 13 april) zijn alle afvalbrengstations zoals altijd voor
iedereen gesloten.
Compostdagen gaan niet door
De compostdagen stonden gepland op vrijdag 10 en zaterdag 11 april,
maar deze gaan niet door. Je kunt dus helaas geen gratis compost
ophalen.

