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Nieuwe woonvisie 

Gemeente Groningen

Vanaf 1 januari 2019 is er door de fusie van Haren, 
Ten Boer en Groningen één nieuwe gemeente 
ontstaan. Naast de stad Groningen heeft onze ge-
meente nu ook verscheidene dorpen en meer lan-
delijk gebied. Op dit moment bestaan er nog drie 
verschillende woonvisies van de voormalige ge-
meenten. Belangrijke opgave is om tot harmonisa-
tie van beleid te komen. Onze toekomstvisie op een 
ongedeelde gemeente, opgebouwd uit gemengde 
wijken en dorpen waar iedereen goed kan wonen 
is daarbij nog steeds relevant. Ook de focus op de 
verschillende doelgroepen blijft actueel. Maar daar-
naast hebben de afgelopen jaren allerlei ontwik-
kelingen plaatsgevonden en is er sprake van een 
volstrekt andere dynamiek op de woningmarkt. 
Kortom, er is voldoende aanleiding om een nieuwe 
woonvisie te ontwikkelen: 

• We hebben 3 verschillende woonvisies 
 die geharmoniseerd moeten worden;
• We hebben een nieuwe omgevingsvisie, 
 The Next City, voor de stad Groningen. 
 De omgevingsvisie breiden we nu uit voor 
 de gehele gemeente;
• Er ligt een nieuw coalitieakkoord;
• Er is een woonbehoefte- en woonlasten-
 onderzoek uitgevoerd voor de nieuwe 
 gemeente, dat ons inzichten biedt in de 
 woonbehoefte van onze inwoners en de 
 betaalbaarheid van wonen;
• De dynamiek op de woningmarkt is sterk 
 veranderd, en de woningmarkt is overspannen  
 omdat er meer vraag dan aanbod is;
• We willen een ongedeelde gemeente zijn, 
 zetten in op wijkvernieuwing, vinden aandacht  
 voor het landelijk gebied belangrijk en willen  
 oog hebben voor ontwikkelingen zoals sturing  
 op de woningmarkt en internationalisering. 

Doel van het proces is om te komen tot een geac-
tualiseerde woonvisie voor de hele gemeente die 
als basis dient voor het jaarlijks op te stellen meer-
jarenprogramma en de prestatieafspraken met wo-
ningcorporaties. Het is een visie die duidelijk maakt 
waar we qua wonen naar streven en hoe we dit in 
samenwerking met alle partners in de gemeente 
willen bereiken. 

In december en januari is er een postercampag-
ne waarbij iedereen die dat wil zijn mening kwijt  
kan op www.gemeente.groningen.nl/woonvisie.  
De input wordt vervolgens gebruikt voor de woon-
visie die in maart/april door de gemeenteraad  
vastgesteld kan worden.

Kerstnachtdienst

Op 24 december is er om 20:30 uur een Kerstnacht-
dienst. Deze wordt weer gehouden in onze prach-
tige Kloosterkerk aan de Kapelstraat in Thesinge. 
Het wordt een laagdrempelige dienst die georga-
niseerd wordt door de christelijk-gereformeerde  
kerk te Thesinge in samenwerking met enkele 
dorpsbewoners. Voorganger is Jetse Woltjer (pas-
toraal medewerker). Het prachtige muziekkorps 
De Bazuin verzorgt de muziek en Dorpsbelangen 
schenkt na afloop van de dienst weer lekker warme 
glühwein en chocolademelk.
De Kloosterkerk is helaas niet groot, dus het motto 
luidt: vol is vol. We hopen jullie te ontmoeten op 24 
december om 20:30 uur.

Nieuwe Bewonersdag 2019

Sinds de laatste Nieuwe Bewonersdag in 2017 is er 
een flink aantal nieuwe Thesingers in ons mooie 
dorp komen wonen. Hoog tijd dus voor een nieuwe 
bewonersbijeenkomst. Jacob van der Woude, die 
tegenwoordig nieuwe bewoners namens Dorps-



belangen bezoekt, welkom heet en een bloemetje  
aanbiedt, telde rond de 26 nieuwe,  volwassen  
Thesingers! Zaterdag 30 november waren 28  
nieuwe Thesingers   (22 volwassenen en 5 kinde-
ren) in het Trefpunt voor een gezellige bijeenkomst.  
Gezamenlijk  koffie drinken, een voorstelrondje  
(inclusief vermelding van het adres) een korte  
presentatie van alle verenigingen, activiteiten en 
faciliteiten in het dorp, plus een inspirerende rond-
leiding door Jacob langs de monumenten in ons 
dorp. En tot slot uiteraard een nazit in het Trefpunt. 
Al met al een interessante, nuttige en zeer gezel-
lige bijeenkomst. We hopen dat deze ontmoeting 
iedereen verder helpt zich snel thuis te voelen in 
Thesinge en nog sneller de weg te vinden in het 
rijke verenigingsleven van ons dorp.

Feestweek 2020

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de Feest-
week Thesinge 2020 in volle gang. 
We zijn van plan om net als jaren geleden (bij de 
inzameling voor het dorpshuis) een menukaart met 
diensten te maken om geld in te zamelen voor dit 
feest, zoals strijken, taart bakken of tuinwerk ver-
richten tegen betaling. Onze oproep: denk alvast  
na over welke diensten jij zou willen aanbieden. 
Details volgen. Heeft iedereen al informatie of een 
uitnodiging ontvangen van de wijkcoördinator?  
Zo niet, zoek elkaar op en ga mooie plannen  
smeden!  Hou de website  www.thesinge.com  in 
de gaten, dat is de plek waar telkens de laatste  
updates worden geplaatst.
Groeten van het Feestweekcomité: Anita van der 
Veen, Bert Mollema, Jelle van der Veen, Karin van 
der Tuin, Maarten Tromp en Renger de Vries!

Kerstboom

Een mooie traditie moeten we voortzetten, dus op 
zaterdag 14 december om 16:30 uur gaan we de 
lichten van de kerstboom weer ontsteken. We doen 

dit op Smidshouk met muziek, vuur en een warme 
drank voor iedereen. Graag zien we jullie allemaal!

Oudjaarsborrel & carbid schieten

Op de laatste middag van het jaar, dinsdag 31  
december, bent u van harte welkom in het Scheu-
velhuis op de ijsbaan. Enkele waaghalzen zorgen 
voor het traditionele spektakel met melkbussen en 
carbid, en binnen staat een drankje en een warme 
oliebol klaar. Om 14:30 uur gaat het Scheuvelhuis 
open. En zoals inmiddels misschien wel bekend: 
het Scheuvelhuis is rookvrij!

Oud & Nieuw 2019 – 2020

Eind december staat uiteraard ook Oud & Nieuw 
weer voor de deur. De laatste jaren heeft Dorpsbe-
langen op een aantal manieren geprobeerd een 
leuke oudjaarsavond te organiseren in het Trefpunt. 
Hoewel de opkomst altijd goed was, waren er toch 
altijd minder mensen dan verwacht of gehoopt. 
(Laatste zin was emotionele chantage!)

We hebben daarom besloten dit jaar na het klok- 
smeren het Trefpunt wel te openen maar dan 
met een meer ‘kroegs’ karakter. Dit betekent ach-
tergrondmuziek, gedimd licht en uiteraard een  
geschikte kastelein die voor de inwendige mens 
zorgt. Op deze manier is het mogelijk voor ieder-
een om een praatje te komen maken en elkaar een 
goed nieuwjaar te wensen. Mocht er op een later 
tijdstip dringend behoefte ontstaan om toch een 
dansje te doen, dan is er uiteraard altijd de moge-
lijkheid om, in goed overleg, de stoelen en tafels 
aan de kant te schuiven. 

We verwelkomen graag 
iedereen, na het kloksmeren, 
vanaf 00:30 uur in het Trefpunt. 
Graag tot dan!
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