
CBK Groningen realiseert via Kunst op 
Maat kunstopdrachten in bedrijfsruimtes 
en in de openbare ruimte, maar ook bij 
festivals, seminars, personeelsfeesten, 
bedrijfspresentaties of voor een bijzon-
der relatiegeschenk.

Een van de eerste kunstopdrachten van 
Kunst op Maat is in februari gerealiseerd 
in de nieuwe vestiging van het Fair Play 
 Casino in de Euroborg. Hiervoor werd beel-
dend kunstenaar Hanny Siersema geselec-
teerd. Andreas Philipp, marketingmanager 
van Fair Play Casino: “Voor onze organisatie 
was het de eerste keer dat we voor een van 
onze vestigingen een kunstwerk lieten ver-
vaardigen. De deskundige begeleiding, van 
selectie van de kunstenaar tot begeleiding 
van het hele ontwerpproces tot aan het 
eindresultaat, gerichte vragen en advies 

vanuit Kunst op Maat zorgden ervoor dat 
we tot een heldere opdrachtformulering 
kwamen. Het kunstwerk van Hanny Siersema 
beantwoordt niet alleen aan de inhoudelijke 
opdracht, maar weerspiegelt vooral de sfeer 
en het gevoel van onze vestiging. Bovendien 
heeft het kunstwerk een ruimtelijke dimen-
sie, op maat ingepast op de eerder bepaalde 
plek. Het kunstwerk biedt hiermee een blij-
vende meerwaarde voor ons en heeft ons 
 geïnspireerd om weer bewuster naar de in-
tegratie van kunst bij andere projecten te 
kijken.” Kunst op Maat werkt met startende 
professionele beeldende kunstenaars die 
meer ervaring willen opdoen met het uitvoe-
ren van een kunstopdracht. Medefinancie-
ring door Kunst op Maat is mogelijk tot een 
maximum van 7.000 euro. 
Meer informatie: www.cbkgroningen.nl 

Lege tonercartridges leveren geld op! VBZO-
lid Bleyenberg Deur Service heeft het initia-
tief genomen deze op Zuidoost in te zamelen 
en de opbrengst te doneren aan een goed 

(maatschappelijk en regionaal) doel, te be-
palen door het bestuur van VBZO. U kunt de 
cartridges inleveren aan de Koldingweg 9-b 
(contactpersoon Fenneke de Haas).

Traiteur Service s’Amuse aan de Pottebak-
kersrijge gaat vanaf september rijden met 
koelauto’s op aardgas, geleverd door Auto 
Century aan de Paterswoldseweg. Daarmee 
heeft het bedrijf, vlak voor zijn 20-jarig 
jubileum, een primeur: het zijn de eerste 
koelauto’s in Nederland die op deze schone 
brandstof rijden. Meer weten over rijden op 
aardgas, bio-diesel of bio-ethanol? Kijk op 
www.terreinwinst.nl voor interviews met 
s’Amuse-directeur Ineke de Boer en met 
Menno Chang van Ecofys. 

Aardgas, bio-diesel of 
bio-ethanol?

Nota Terrein in Bedrijf 

De nota Terrein in Bedrijf geeft de visie 
van de gemeente weer op kwaliteit en 
toekomst voor bedrijvenlocaties in de 
stad Groningen. Een visie die ook vraagt 
om weerwoord, reactie en aanvulling. De 
gemeente nodigt ‘economisch Groningen’ 
daarom uit tot kritisch commentaar, zo-
dat er een breed gedragen nota Terrein 
in Bedrijf naar de gemeenteraad gaat. 
U heeft tot 5 juli de mogelijkheid voor 
schriftelijke inspraakreacties. 

De gemeenteraad legde in 1999 de hoofd-
lijnen vast in de nota Ruimte voor Bedrijvig-
heid. Uitgangspunt: een sterke positie van 
de stad in het economisch krachtenveld, 
meer werkgelegenheid en minder werkloos-
heid. Primaire voorwaarde was voldoende 
aanbod van bedrijvenlocaties. Inmiddels 
zijn we acht jaar verder. In die jaren is de 
vraag naar terreinen minder gegroeid dan 
verwacht. De vraag is ook anders geworden: 
meer gericht op dienstverlening, kantoor-
achtige accommodatie, meer aandacht voor 
kwaliteit en uitstraling. Bovendien biedt 
de stad nauwelijks nog extra ruimte naast 
de bedrijventerreinen die al in ontwikke-
ling zijn. Daarom bepleit het nieuwe struc-
tuurplan zorgvuldig en flexibel omgaan met 
de bestaande en beoogde locaties. Enkele 
projecten, zones en uitbreidingsgebieden 
krijgen prioriteit. Scherpe keuzes in nieuwe 
ontwikkeling en prioriteit voor het verbete-
ren van de bestaande terreinen kunnen er 
samen voor zorgen dat de stad Groningen 
zich de komende tijd economisch kan blijven 
ontwikkelen met behoud van een goed woon- 
en leefklimaat. Dat vraagt om nadruk op het 
herwaarderen en opnieuw ontwikkelen - re-
vitaliseren - van de bestaande bedrijventer-
reinen. Dit leidt tot de conclusie dat andere 
accenten nodig zijn in het gemeentelijk be-
leid voor bedrijventerreinen. 
De gemeente stapt af van de hoge uitgif-
teambitie en laat de thematisering los. De 
gemeente verwacht de ontwikkeling van be-
drijventerreinen zo flexibeler te laten verlo-
pen. Bovendien kan er beter ingespeeld wor-
den op de behoeften van ondernemers door 
het armslag geven aan nieuwe kantoorach-
tige ontwikkelingen en door een vestigings-
protocol dat meer uitgaat van ruimtelijke 
verschijningsvorm dan van de aard van het 
bedrijfsproces. 
De meeste bedrijven in Groningen zitten op 
de bestaande bedrijventerreinen. Aandacht 
voor deze ondernemers en voor hun omge-
ving zorgt voor een goed vestigingsklimaat. 
Om die reden zetten we met Terreinwinst 
actief in op het revitaliseren van de verou-
derde terreinen en werken we samen om 

Stadsberichten ook op 
www.terreinwinst.nl
Alle gemeentelijke Stadsberichten in de 
Gezinsbode zijn ook te vinden op 
www.terreinwinst.nl, onder aan de 
pagina Gemeentelijke Info.

de kwaliteit van de omgeving te verbeteren 
en op niveau te houden. De nota ligt o.a. ter 
inzage bij het Bedrijvenloket aan het Ged. 
Zuiderdiep. De complete tekst staat ook op 
www.terreinwinst.nl

Inzameling lege tonercartridges voor goed doel

Kunst op Maat


