
Werksessie gebiedsverkenning ommeland Thesinge 
 
In en rond Thesinge speelt veel en in de gemeenschap leven veel ideeën. De gemeente Groningen wil 
met een gebiedsverkenning deze ideeën verder in kaart brengen. Om inzichtelijk te maken welke 
ideeën er liggen en welke ‘koppelkansen’ er mogelijkerwijs zijn, is vanuit de gemeente een 
gebiedsverkenning voor het gebied rondom Thesinge gestart. Ook hebben Dorpsbelangen en de 
Stichting Leefomgeving Thesinge (SLT) op 29 september een bijeenkomst in het dorp georganiseerd 
over de gebiedsverkenning; vandaar weten we al het nodige over wat er speelt en we willen nu graag 
met het dorp een verdiepingsslag maken. Het verslag met de input van deze bijeenkomst staat op 
www.thesinge.com.  
 
Samen verkennen 
Het doel van de gebiedsverkenning is om met inwoners, grondeigenaren en initiatief- en 
belangengroepen een gezamenlijk ruimtelijke verkenning te maken. Daarbij kijken we in ieder geval 
naar de volgende onderwerpen: wonen, natuur, recreatie en de energietransitie. Wij hopen dat de 
verdiepingsslag ertoe leidt dat een helder beeld ontstaat wat de samenhangende behoefte van het dorp 
is voor het gebied rondom Thesinge.  Let op: Er wordt nu geen blauwdruk gemaakt over wat er op 
welke plek gerealiseerd wordt; dat is meer voor een vervolgstadium.   

Uitnodiging om mee te denken 
Vanuit de gemeente nodigen we u uit om mee te denken. Op 12 en 14 december worden twee 
identieke werksessies georganiseerd met de inwoners, grondeigenaren en initiatief- en 
belangengroepen om een gezamenlijke ruimtelijke verkenning te doen:  

- 12 december, 19 uur tot 21 uur in Trefpunt, Kerkstraat 5, 9797 PD Thesinge 
- 14 december, 19 uur tot 21 uur in Dorpshuis Garmerwolde, Oude Rijksweg 6, 9798 PA 

Garmerwolde 

U bent van harte uitgenodigd om op 1 van de dagen mee te denken. Wilt u laten weten of u komt? Dan 
kunnen we rekening houden met het aantal stoelen. U kunt dit doorgeven aan: 
renee.ten.tije@groningen.nl.  
 
 
 
 
 


