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Beste DijkRuis-lezer,

Voor je ligt de najaars-editie van ons aller DijkRuis. Met weer allerlei interes-
sant hyperlokaal leesvoer! Ideaal voor een goede lees-sessie aan de keuken-
tafel, terwijl de stoofpan staat te pruttelen. Of voor onder een kleedje op de 
bank, met de pantoffels aan. En het mooiste is: zet je ‘s avonds de tv uit omdat 
je de DijkRuis erbij wilt pakken, dan bespaar je energie! Niet onbelangrijk in 
deze dagen.

OK dan nu een wat serieuzere toon: we zijn nog steeds op zoek naar iemand 
die onze redactie wil komen versterken. Dus heb je enigszins een neus voor 
lokale nieuwtjes en lijkt het je leuk om af en toe wat te schrijven? Laat het ons 
weten via redactie@dijkruis.nl! Redactielid zijn hoeft niet veel tijd te kosten. 
We vergaderen zo’n 5 keer per jaar een uurtje, bij het samenstellen van elke 
editie. En voor de rest bepaal je natuurlijk zelf hoe vaak je iets wilt schrijven.

Ook losse bijdragen van Ruischerwaarders, Ruischerbrugsters en Noord-
diekers blijven natuurlijk altijd van harte welkom! Ook dit keer willen we alle 
kopij-inzenders weer hartelijk bedanken!

In onze wijken is de komende maanden trouwens weer van alles te beleven. 
Op 30 oktober is er weer livemuziek in Ruischerbrug, bij Meziek mit Bus (zie 
pagina 22). En op donderdagavonden kun je in het speeltuingebouw tafelten-
nissen! Daarover meer op pagina 27. De Buurt- en Speeltuinvereniging (BSV) 
organiseert ook weer van alles. BSV-activiteiten zijn zeer de moeite waard om 
eens te bezoeken, dus kom gerust eens een kijkje nemen! 
De BSV-najaarsagenda staat op pagina 13. Veel van de activiteiten zijn voor 
kinderen, maar ook voor volwassenen zit er af en toe iets bij. 

Op pagina 10 een verslag van Kinderdorp 2022, een voorbeeld van zo’n fan-
tastische BSV-activiteit. 4 dagen lang was de grote speeltuin een gezellig 
circus-/huttendorp. Dus heb je kinderen in de basisschoolleeftijd, zet Kinder-
dorp 2023 dan alvast in je agenda! Meestal is het in de laatste week van de 
zomervakantie.

Veel leesgenot en een fijne herfst!
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Advies en begeleiding voor hoogbegaafde kinderen
en voor kinderen die hoogbegaafde kenmerken laten zien

https://flow4u.nl   -   carmenbolder@flow4u.nl

06-34510242

• individuele begeleiding van hoogbegaafde kinderen
• advies en begeleiding voor ouders
• informatieavonden voor ouders
• advies en begeleiding voor scholen
• training/workshops voor leerkrachten

Voedselbank zoekt vrijwilligers 6 7

Voor meer informatie:

Scan voor doneren voor de
Voedselbank

Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend,
                                          vrijwilligers zijn onbetaalbaar!

Word jij 
onze nieuwe
vrijwilliger?

bedrijfsleiding@voedselbank-groningen.nl
Of bel tijdens kantooruren: 050 - 311 79 36

Scan voor  actuele 
vacatures

Bij de Voedselbank Stad Groningen werken 
uitsluitend vrijwilligers. Met ons team van 
zo'n 160 enthousiaste vrijwilligers zorgen 
we er op dit moment samen voor dat ruim 
550 huishoudens uit de gemeente Groningen
 elke week een voedselpakket kunnen ophalen. 
Inmiddels voorzien we meer dan 1200 gezinsleden 
wekelijks van voedsel en dat aantal groeit op dit moment helaas snel.

Door de huidige en verwachte groei in het aantal klanten hebben wij
behoefte aan meer vrijwilligers. We hebben onder meer vrijwilligers nodig
bij de uitgifte van voedsel, ons magazijn/logistiek en onze
klantenadministratie en chauffeurs/bijrijders, enz.
Heb je één of meerdere dagdelen tijd om ons  te helpen kijk dan naar onze
vacatures.  Wij kunnen ook hulp gebruiken bij bepaalde projecten.

door:  Tineke Duursma
Oproep - Commissieleden kerk Middelbert

De plaatselijke commissie van de kerk te Middelbert zoekt nieuwe commis-
sieleden om mee te denken over het beheer van de kerk, zoals 
verhuur of misschien zelf iets organiseren (bijvoorbeeld een lezing of een con-
cert). 

Voor inlichtingen kun je te-
recht bij:
Bert van Dop, De Waard, 
telnr: 050 5494748
Henk Ritsema, Middelbert, 
telnr: 050 5416564

door:  Bert van Dop



Koningsweg 10 Groningen | 050-5413623

Open: maandag t/m vrijdag 9:00 - 18:00 uur | zaterdag 9:00 - 17:00 uur
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Het team van “Tast Toe” heet u van harte 
welkom!

Openingstijden:
woensdag t/m zaterdag van 10.00 - 19.00 uur

zondag van 11.00 - 19.00 uur

Bestellen kan ook op:
06 82 720 720

Al dit gezonde 
lekkers is te vinden 
aan de Borgsloot bij 
de Ruischerbrug.

Afhaal wordt in overwegend karton 
mee gegeven.
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door:  Iris Vanclooster

Wat was het een “circus” in de laatste zomervakantieweek van 2022. 
Kinderdorp 2022 was weer erg leuk! Ruim 
70 kinderen deden dit jaar mee! Helaas 
minder kinderen dan andere jaren, maar 
dat mocht de pret niet drukken. Er werden 
erg toffe hutten, nee, circustenten, gebou-
wd. Het weer was prachtig, de mensen 
vrolijk en wij als Bestuur kijken terug op 
een geslaagde week. Ook dit jaar weer met 
veel lieve vrijwilligers. Sommigen waren er 
alle dagen! 

En zoals ieder jaar kunnen wij alleen maar 
DANKJEWEL zeggen. Het is echt zonder jullie 
bijna niet te doen. 
Wat was er allemaal dit jaar?
Haha, dinsdagmiddag na het verven van de hut-
ten kregen wij de vraag van de kinderen of ze 
ook dit jaar weer mochten buikschuiven door 
de verf. En uiteraard mocht dat…..de kids ver-
maakten zich kostelijk met de verf. Helemaal 
verkleurd waren ze en oh wat een pret! 
Woensdagochtend was weer de knutselochtend. 
Natuurlijk helemaal in het thema circus. Ook 

d e z e 
ochtend was druk bezocht. In de pan-
nakooi stond Stephan (Drumschool uit 
Assen) klaar om voor de kinderen een 
workshop Emmer Djembé te geven. 
Hartstikke leuk was het. Ook de al-
lerkleinsten vonden dit ontzettend leuk 
om te doen. In de middag stond er weer 
een grote stormbaan, een draaimolen, 
een ijscokar en op het Damsterdiep la-

gen de aquaballen weer in het water. Passend bij het thema circus hadden we 
dit jaar ook een popcornmachine gehuurd….het hele gebouw rook er heerlijk 
naar en veel kinderen en volwassenen kwamen regelmatig terug voor een zakje 
gepofte maïs. Donderdagochtend werden op de rommelmarkt de spullen en/of 
speelgoed verkocht die gedurende het jaar thuis waren verzameld. Ook dit jaar 
werd de donderdag afgesloten met een broodje knakworst voor iedereen. En dan 
de jaarlijkse afsluiter – de playbackshow. Alle acts - van dans tot zelf zingen - 
waren fantastisch! Maar er kon maar één de winner zijn en dat was Fenne van 
Wees met eigen begeleiding op gitaar. Na de prijsuitreiking werd zoals ieder jaar 
nog gezellig nagezeten en gedanst. 
Kortom – een leuke week Kinderdorp 2022! 
Even later in september werden weer lekkere appeltaarten in blik op de BBQ 
gebakken. Ondanks de regen en minder animo werd er lekker gesmikkeld en 
tussendoor gespeeld in de speeltuin. 
Inmiddels is de agenda voor de laatste maanden van 2022 via de mail verstuurd….
zien we jullie dan? 
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Agenda najaar 2022 
Buurt- en Speeltuinvereniging

Ruischerbrug 

Oktober
Za 8 Opritverkoop door de wijk 10-14 voor hele buurt 
Vr 14  Kinderdisco 19-21 alle kinderen 
Do 20 Herfstreisje* 10-16 4 t/m 14 jaar 

November 
Wo 2 Spelletjesmiddag  15-16.30 groep 1 t/m 8 
Vr 25  Sinterklaasbingo* 19.30-21 groep 6 t/m 8 
Za 26 Sinterklaasfeest*  11-12.30 2 jaar t/m gr 5 

December 
Vr 10 Chillen met de Film 18.30-20  Vanaf 6 jaar 
Vr 17 Koken met kids*  15.00-17.30 groep 1 t/m 8 

* Is een activiteit alleen voor leden

Het is mogelijk dat we nog activiteiten toevoegen. Of misschien weet jij 
wel iets tofs dat we nog kunnen gaan doen. Dan kan dat altijd nog. We 
staan open voor allerlei ideeën. Laat ze ons weten.  

Voorzitter: HendrikJan Hazenberg ruischerbrugvz@gmail.com 
Penningmeester: Evelien Dagelet ruischerbrugpm@gmail.com 
Secretaris: Iris Vanclooster bsvruischerbrug@hotmail.nl 
Contact graag via e-mail! 06-42974140 (Wordt af en toe bekeken) 
www.bsvruischerbrug.nl
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EEN CORTINA FIETS 
KOOP JE BIJ TSO-FIETSEN 
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Om de groei van de stad Groningen ruimte te geven, wil het college de 
Eemskanaalzone ontwikkelen voor wonen, werken en ondernemen. Het gaat 
om het gebied langs het Eemskanaal, tussen de Oosterhaven en Meerstad.
Eemskanaalzone: Stad aan het water
De plannen staan beschreven in de ontwikkelstrategie Eemskanaalzone, 
Stad aan het water. Het doel van het project Eemskanaalzone: een gezond, 
aantrekkelijk stadsdeel dat Groningen weer met recht een stad aan het water 
maakt. 

Er zijn 4 deelgebieden:
1. Stadshavens
2. Scandinavische Havens
3. Bedrijventerrein Driebond
4. Nieuw woon-werkgebied Eemskanaalzone en nieuwe route Meerstad
De Eemskanaalzone wordt gefaseerd ontwikkeld: niet alles kan en hoeft 
tegelijk en niet alle gebieden komen direct al in aanmerking voor ontwikkeling.
Deelgebied 1: Stadshavens
Het eerste gebied dat we concreet gaan ontwikkelen, is deelgebied 1: 
Stadshavens. Het gaat om het gebied in het oosten van de stad, tussen het 
Damsterdiep en de Sontweg.
Stadshavens wordt een levendige, hoogstedelijke wijk aan het water. Voor alle 
typen inwoners en alle beurzen komen er woningen, zowel koop als (sociale) 
huur. Ze worden duurzaam en aardgasvrij gebouwd. Historische gebouwen 
zoals de EMG-silo, de zakkenloods en de Cova-schoorsteen gaan samen met 
moderne, hoogstedelijke architectuur.
Ook wordt Stadshavens een autoluw en groen gebied. De ontwikkelende 
partijen willen investeren in wegen, fiets- en wandelpaden, kades en extra 
pleinen als ontmoetingsruimte. Het Damsterdiep krijgt een groene uitstraling. 

Op het terrein van de zandoverslag komt een havenpark.
De gemeente Groningen gaat dit gebied ontwikkelen samen met de 
marktpartijen en woningcorporaties die hier grond bezitten. Dit zijn de 
ontwikkelaars VanWonen, VolkerWessels Vastgoed, Wonam en BPD en de 
corporaties Lefier en Nijestee. In totaal gaat het om 3300 woningen. Kijk voor 
meer informatie op stadshavens.groningen.nl
Deelgebied 2: Scandinavische Havens
Met betrokken bedrijven (en de bedrijvenvereniging) willen we onderzoeken 
wat de ontwikkelmogelijkheden zijn van de nautische en maritieme sector. 
Daarna willen we gezamenlijk een traject bepalen voor de toekomst van dit 
gebied. De herinrichting van de openbare ruimte en de daarbij behorende 
infrastructuur is daar een integraal onderdeel van.
De planvorming voor deelgebied 2 is in de loop van 2020 gestart. Op basis 
van de omgevingsvisie Next City en de ontwikkelstrategie Stad aan het water 
wordt er een stedenbouwkundig plan gemaakt voor het gebied. De omgeving 
en de ondernemers in het gebied zullen hier bij betrokken worden.
Deelgebied 3: Driebond
Wij willen met eigenaren en gebruikers samen verkennen wat de mogelijkheden 
en wensen zijn, met name voor de zone langs de Sint Petersburgweg. De 
plannen voor deelgebied 3 werken we later uit.
Deelgebied 4: Eemskanaalzone en Meerstad
Voor het gebied tussen Meerstad en Driebond en tussen het Eemskanaal en 
de Middelberterplas maakt Bureau Meerstad een plan. Dit wordt een levendig, 
stedelijk en groen stadsdeel met woningen, bedrijven en voorzieningen. In 
de Agenda voor de Toekomst staan de eerste uitwerkingen voor dit gebied.
Daarnaast komt er een snellere en veiliger route voor fiets, ov en auto 
tussen het centrum van Groningen en Meerstad. Deze route komt tussen de 
Oostelijke ringweg en de Vossenburglaan in Meerstad. Het ontwerp is samen 
met omwonenden gemaakt. Als alles volgens planning verloopt, ligt de 
nieuwe route er halverwege 2023.
Kijk voor meer informatie op toekomstmeerstad.eu
Inspraak
De inspraakperiode voor de ontwikkelstrategie Eemskanaalzone: Stad 
aan het water was in het voorjaar van 2018. Ook zijn er in deze periode 3 
inloopbijeenkomsten geweest. Alle opmerkingen, suggesties en vragen staan 
samen met ons antwoord in het inspraakrapport (pdf 1,6 MB).
Meer informatie
Webpagina Stadshavens
Webpagina Bureau Meerstad

bron: gemeente Groningen
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De Rijschool bij u in de buurt!
Bij inleveringvan deze advertenti e 1e les grati s + €50 korti ng op een pakket!
Dat is een voordeel van €95! (geldig tot 01-01-2022)        Bel/app: 0622737330
www.rijschoolbisschop.nl
info@rijschoolbisschop.nl

door: Muriël  ❀

Wanneer de avond valt
Over pleinen, parken, perken
De nacht langzaam daalt
Over alle stadse kerken
Verstilt mijn stad, mijn mooie stad

Wanneer de sterren staan
Hoog in de wonderlijke lucht
En met de zilverwitte maan
Betoveren in zachte zucht
Dan geeuwt mijn stad, mijn mooie stad

Wanneer ze wil gaan slapen
En morgen weer ontwaken
Van ome Loeks tot oude grijze en plantsoen
De nacht haar wonderen laat doen
Dan zoemt mijn stad, mijn mooie stad

Wanneer de lichtjes stralen
Aanblik van ‘t Hoge der A bepalen
Wanneer de markten stil zijn en tevree
De duiven zijn gaan slapen, in het nachtelijke 
ritme mee
Dan droomt mijn stad, mijn mooie stad

Middernacht in Groningen



 www.vanstadtotwad.nl

Omdat je huisdier de allerbeste 
zorg verdient.
Alles om je gezelschapsdier gezond 
en fi t te houden. Dus ook aandacht en 

 etelpmoc :motroK .gnidielegeb egitterp 
diergeneeskunde.

 Groningen    Bedum    Loppersum    Uithuizen

Consultancy & Education

Wij verzorgen maatwerk cursussen:
- BHV
- EHBO
- VCA
- Code 95
- Reanimatie & AED

Verder bieden wij:
- AED verkoop & service
- Opstellen bedrijfsnoodplannen

Klinkerstraat 32 Hertoginnelaan 3
9732 ML Groningen 9901 HV Appingedam

0596-682318 Voor meer info:
info@medch.nl www.medch.nl
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Lastoko
   Groningen

Industrieële meubels en accesoires
Laswerk op locatie
Inzetbaar als ZZPer

Kandelaars
Kasten
Lampen
Tafels

www.lastoko.nl
fb.: lastoko.groningen
tel: 06-53907268

Mensen denk om uw medemensen 
en kinderen in uw buurt.

Pas uw snelheid aan en gebruik niet 
de telefoon achter het stuur.
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Op zondagmiddag 30 oktober vindt voor de negentiende keer het muz-
iekfestival Meziek mit Bus plaats. Een uniek festival op drie locaties in Ruis-
cherbrug, Zuidwolde en Thesinge, met drie bands en een stel ouderwetse 
bussen die de bezoekers van de ene naar de andere locatie brengen.
In Café Moeke Vaatstra in Zuidwolde treden Jeffrey Halford & the Healers 
op: een trio met een geweldig repertoire en een al even indrukwekkende 
live-reputatie. Ze maken al twintig jaar ‘rock ‘n’ roll country soul with a dif-
ferent shade of blue’, zoals veteraan Halford het zelf uitdrukt. Ruig én rustig 
maar altijd tjokvol bevlogenheid en inzet. Op 23 september verschijnt de 
langverwachte, achtste studioplaat Soul Crusade.
In het dorpshuis Ruischerbrug speelt Boaz Roelevink met z’n band. Hoewel 
Boaz, zoals z’n officiële artiestennaam luidt, al sinds 2015 muziek maakt en 
hij in 2020 de finale haalde van de talentenshow We Want More, verscheen 
pas deze maand z’n debuutplaat Keep It Simple. Een heerlijk album met 
soulvolle americana: een mix van country, blues en soul. Nummers die live 
met extra pit en swing geserveerd worden.
In Trefpunt Thesinge geeft What the Frnk acte de présence, de band rond 
zanger/gitarist Frank Schurgers. De muziek is een mix van eigentijdse blues 
met invloeden van funk en rock. 

Lekkere grooves, messcherpe gitaarriffs en funky solo’s op Rhodes en Ham-
mond geven de band een herkenbare, eigen sound. Sinds dit seizoen treedt 
de band op met The Longhorns, een blazerssectie van formaat die de band 
nét even wat extra’s geeft.
De prijzen
Dagkaart: 22 euro excl. afhandelingskosten, vanaf 1 oktober op 
meziekmitbus.com
De kaarten
Info over de kaartverkoop, de bands, de aanvangstijden en het busschema 
(met bijbehorende opstapplaatsen voor de bustour) op 
meziekmitbus.com.
Meziek mit Bus
promo: https://www.youtube.com/watch?v=6n2i7ADTCzQ0

door: Luuk Duursma

 Jeffrey Halford & the Healers

Boaz Roelevink
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door:  Biny Sterkenburg door:  Biny Sterkenburg

 
ACTIVITEITEN EMS 2022
Oktober: 
Zaterdag 22 oktober   1e Contactavond  19.30 uur     
 
November: 
Woensdag 16 november  Jaarvergadering  20.00 uur 
Zaterdag 19 november  2e Contactavond  19.30 uur 
Zaterdag 26 november  Casino    20.30 uur 

Beste leden, 
Het opstarten na de vakantie is begonnen met voor EMS het zeer trieste bericht 
dat Okke is overleden. 
Okke is van november 2009 t/m november 2018 voorzitter geweest van EMS 
In die 10 jaar heeft hij deze rol vol overgave vervuld. 
Okke bleek een bruggenbouwer en probeerde de samenwerking met de BSV op 
gang te brengen. 
Ook was Okke altijd in voor nieuw ideeën, zoals Halloween, Casino Night en 
Boerengolf. 
Hij organiseerde altijd de zondagochtendwandeling in de buurt en samen met 
Henny kwam de jaarlijkse fietstocht al jaren op hun beider naam. 
Ook voor Boerengolf en BBQ was er altijd plek bij Okke en Henny.
Okke deed het parcours en Henny de koffie en cake. 

Dit alles zal nu anders worden nu Okke op 21 augustus 2022 is overleden.
Het is een lege plek en een groot gemis maar wel de fijne herinnering die er nog 
is. 
 
Bestuur EMS
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door: Gert Bos, onderzoeker

Doe mee met het leefbaarheidsonderzoek! 
Heeft u in september een brief gekregen van de burgemeester met de vraag mee 
te doen aan het leefbaarheidsonderzoek van de gemeente? Vul deze dan zo snel 
mogelijk in! Want de resultaten worden gebruikt voor verbeteringsplannen voor 
onze wijken.
Doe mee en maak ook kans op één van de vijf iPads die de gemeente verloot 
onder de deelnemers. Of maak kans op een cadeaubon van Sport050 waarmee 
u gratis kunt zwemmen of schaatsen. U kunt het onderzoek nog tot 31 oktober 
invullen.
https://basismonitor-groningen.nl/kompasvangroningen/

Even een berichtje van de tafeltennisclub TTV.
Wij zijn met een aantal mannen iedere donderdag-avond van 20.30 uur tot on-
geveer 23.00 uur lekker aan het 
tafeltennissen in de zaal van de 
Buurt- en Speeltuinvereniging.
Er worden op deze avond 
steeds 2 tafels opgezet waar we 
dan om en om een partij spe-
len.
Ik kan wel zeggen dat we gem-
iddeld een goed niveau laten 
zien. De één wat fanatieker dan 
de ander 😊
Naast het spelen hebben we 
leuke gesprekken onder het genot van een drankje.
Heb je zin, zowel man als vrouw, om eens een keer te komen kijken en een balletje 
te slaan? Kom dan gerust eens langs!
Ben je nog niet in het bezit van een tafeltennisbatje? Deze zijn wel aanwezig.
Zien we je een keertje?
De groeten van de TTV

door: Hendrik Jan Hazenberg
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Creatief Café elke 2e vrijdagochtend
van de maand in het

speeltuingebouw. Zie voor meer info bij
Creatief Café op Facebook of

E-mail:
creatiefcafe2022@gmail.com

Groet, Helma en Janny

Door: Helma Elzer en Janny van Slochteren

Wil je de hals van de fles en/of het onderste gedeelte 
van het glas met touw bekleden, dan hoef je dat 
gedeelte niet met stukjes koffiefilter te beplakken. 
Mocht je touw willen gebruiken, plak dan dubbelzijdig 
plakband op het gedeelte dat je met touw wilt 
bekleden. Begin bij de buitenkant van de voet van het 
glas en werk naar het pootje toe. Bij de hals van de fles 
maakt het niet uit waar je begint.

Als alles droog is, kun je de ledlampjes in en de 
kurk op de fles doen.
Zet de fles op een bord of schotel en decoreer het 
met bijvoorbeeld een tak, walnoten, kastanjes of 
een plantje.

Benodigdheden:
-Gebruikte koffiefilterzakjes
-Fles van 50-75 cl
-1 of meer glazen
-Bord of schotel
-Kurk met led-verlichting
-Mod Podge
-Kwast
-Touw
-Dubbelzijdig plakband

Werkwijze:
Droog gebruikte koffiefilterzakjes en veeg 
het koffiedik eraf.
Verwijder het etiket van de fles.
Scheur de koffiefilterzakjes in stukjes van 
2-3 cm en plak ze met Mod Podge op de 
fles en de glazen. Zorg ervoor dat er geen 
glas meer te zien is.



30Oproepjes en mededelingen

Heb jij een oproepje? Een verhaal? Een evenement?
Voor of van jouzelf, jouw club, vereniging of straat?
Voor buurtbewoners is plaatsing gratis.
Meld je via mail: redactie@dijkruis.nl

Adverteren in deze wijkkrant? Mail voor info en tarieven naar: 
redactie@dijkruis.nl

Weggeefhoek Groningen “Met elkaar voor elkaar”
Heeft u nog iets weg te geven?
Meld het via facebookpagina:
https://www.facebook.com/groups/
   weggeefhoekgroningenmetelkaarvoorelkaar

De wijkkrant DijkRuis is een uitgave van de wijkraad
Ruischerbrug, Ruischerwaard en Noorddijk.
contact bestuur wijkraad: 
luukduursma@outlook.com
voorzitter-rrn@ziggo.nl
Redactie DijkRuis
redacteur/trice vacant
Tineke Duursma en Frodo Bosma (editor)
Bert van Dammen (advertenties, lay-out)
E-mail: redactie@dijkruis.nl 
Redactie wijkwebsite: Ton Ensing
E-mail: 
Redactie facebookpagina:
Vacature - Vacature - Vacature 
E-mail: 
Verspreidingsgebied: 
Ruischerbrug, Ruischerwaard, Noorddijk, 
Middelbert, Klein Harkstede
Rijksweg tussen ringweg en stadseinde

Verschijning:
Vijf keer per jaar in  een oplage van 1000 stuks
Volgende uitgave rond:  16 december  2022
Sluitingdatum kopij:  18 november  2022
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Informatie

w
ebsite D

ijkRuis https://w
w

w
.dijkruis.nl

Melden van schade of vuil:                
via de app MeldStad.
of Whatsapp 06-12 82 39 73

OmgevingsAlert  
Bekendmakingen 
Gemeente Groningen:

Vergunningaanvragen voor de omgevingsvergunning in de 
gemeente Groningen:    http://www.omgevingsalert.nl 
of via onderstaande apps,

Meldpunt overlast:    050-5875885
Politiebureau Kardinge:    0900-8844
Gemeente Informatienummer:   050-367 70 00
Gemeente Millieu/Afval:    050-367 10 00
https://gemeente.groningen.nl/afvalwijzer/groningen 
Algemeen nummer Gemeente Groningen  14050
24-uursdienst Apotheken:   0900-115020
Doktersdienst:     0900-9229
Veilig Thuis Groningen:  gratis nummer  0800 2000
Juridisch loket:     0900 8020
WIJ-Lewenborg (en omstreken):   050-3674002
             wijlewenborg@wij.groningen.nl
Humanitas:      06-25634118        
      m.kleineschaars@humanitas.nl

_




