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INFORMATIEMARKT - Praat mee en laat u informeren!

Zaterdagmiddag 26 maart bent u van harte welkom in Dorpshuis het Diggelschip voor een informatiemarkt over de gebiedsontwikkeling Oostpolder. In het afgelopen jaar hebben we met bewoners en
andere betrokkenen gesproken over de inrichting en ontwikkeling van het gebied. Dat heeft veel informatie opgeleverd. Die informatie willen we graag met u delen.
Ook leven er terecht vragen over de ontwikkeling. Welke onderwerpen komen aan bod?
Project Oostpolder
• Masterplan
• Tekeningen van de opties voor de invulling van
de groen-blauwe zone
• Geluid- en milieuplafonds
• Planning en besluitvormingsmomenten
• Wat houdt plan MER (milieueffectrapportage) in
• Vanzelfsprekend kunt u volop vragen stellen. Dat
geldt natuurlijk voor alle onderwerpen.
Gebiedsontwikkeling breed
• Leefbaarheid
• Wonen, werken, mobiliteit
• Omgevingsvisie (gemeente en provincie)
• Recreatie (ontwikkelingen)
Wethouder Eltjo Dijkhuis en gedeputeerde
Mirjam Wulfse brengen in de loop van de middag
een bezoekje aan de markt.

Dorpsbelangen (samen met vereniging
Groningerdorpen)
• In gesprek met het dorp over leefbaarheid
Biodiversiteit en ecologie in en rond een
bedrijventerrein
Waterstof (breed)
Informatie over ambitie provincie, (on)veiligheid en de
werking van een (groene) waterstoffabriek.
Kinderhoek
Speciaal voor kinderen
richten we een hoek
in met een leuke
activiteit.

Informatiemarkt
26 maart
Van 13.00 tot 17.00 uur
Barbeque vanaf 16.00 uur
(ook voor vegetariërs en
veganisten)

GESPREKSTAFELS 1 EN 2 - bedrijventerrein en groen-blauwe zone
Dinsdagavond 8 maart jl. is aan de deelnemers
van de gesprekstafels als eerste de ‘tussenstand’
ontwerpend onderzoek gepresenteerd.Vorig jaar
hebben de deelnemers ideeën geleverd voor de
mogelijke invulling van de groen-blauwe zone en
inrichting van het bedrijventerrein. Tijdens de bijeenkomst werden mogelijkheden voor de invulling
op grond van die input getoond. Inwoners konden
daarop reageren, wat vinden ze goed aan deze
ideeën, wat moet anders, wat ontbreekt…

Tijdens de informatiemarkt kan iedereen kennisnemen
van de ‘tussenstand’ ontwerpend onderzoek en vanzelfsprekend reageren. Wij zijn benieuwd naar alle ideeën!
In mei gaan we verder met een 4e ronde gesprekstafel.
Deze gaat over het concept Masterplan en input milieueffectenrapport (MER). Medio juni start vervolgens het
onderzoek naar de milieueffecten. Tijdens de informatiemarkt meer informatie over de MER.

SPEELTUIN OUDESCHIP WEER ALS NIEUW

Begin maart hebben de inwoners van het dorp de
oude speeltoestellen opgeruimd en het speelveld
startklaar gemaakt om de nieuwe toestellen te ontvangen.
En met het mooie weer erbij was het super dat bedrijf Donkergroen al een week later van start ging
om de ondergrond aan te pakken en nieuwe toestellen te plaatsen.

Nieuwe bomen
Oudeschip

In Oudeschip zijn 21 nieuwe bomen
geplant. Peter de Vries van Dorpsbelangen
en Wethouder Eltjo Dijkhuis plantten in de
Voorjaarsvakantie de eerste boom. Ook ontving Dijkhuis het inspiratieboek Biodiversiteit
van Mascha Visser van Bureau Waardenburg.
Het inspiratieboek beschrijft voorstellen
voor biodiversiteit in de Oostpolder

Dankzij het mooie weer waren ze op vrijdag 11 maart
al zo ver dat het project een week later klaar is. Mede
dankzij natuurlijk het harde werken van de mannen van
Donkergroen, de koffie met koek vanuit het dorpshuis
en het mooie weer.

INSPIRATIEBOEK BIODIVERSITEIT

Bij de ontwikkeling van bedrijventerrein Oostpolder
hebben we hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Onderdeel van duurzaamheid is biodiversiteit mogelijk maken. Ook willen we de leefbaarheid in en rond
de naburige dorpen behouden. Ook hierbij kan de inzet
op biodiversiteit helpen. Het inspiratieboek beschrijft
ideeën hoe biodiversiteit in de Oostpolder mogelijk te
maken.
In het boek komen inspirerende voorbeelden aan de
orde voor onder meer:
• het slim opbouwen van het terrein, waardoor er
een aaneengesloten ruimte ontstaat voor groen en
water met zo min mogelijk restruimtes;
• bundelen van publieke en private groene ruimtes
zodat ze elkaar aanvullen;
• gebruik maken van bestaande landschappelijke elementen of kenmerken;
• kiezen voor natuurlijke afscheiding of op scheidingswanden, gevels en grondkeringen ruimte bieden aan
planten;
• gebruik maken van reliëf voor meer variatie en vergroten belevingswaarde;
• dubbel ruimtegebruik en daarbij onder meer waterberging en recreatie meenemen.
Tijdens de informatiemarkt ligt het boek ter inzage en
kunt u een geprint exemplaar bestellen.
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