ie in aantocht

Minder bussen
in Brugstraat
Het college van B en W concludeert na een onderzoek
naar de vervoersstromen
over de A-brug, Brugstraat
en Munnekeholm dat het
laten verdwijnen van bussen
langs deze route op dit moment niet gewenst is. Ook
het instellen van éénrichtingverkeer is geen optie.
Duidelijk is dat bij de komst
van Lijn 1 van de tram het
aantal bussen over de A-brug
met dertig procent wordt
beperkt.
Het college heeft naar aanleiding van signalen van
bewoners en ondernemers
onderzocht of de bussen
blijvend omgeleid kunnen
worden. Eenrichtingsverkeer heeft een negatief effect op de bereikbaarheid
van het westelijke deel van
de binnenstad. Er zijn hoge
kosten mee gemoeid en er
zou voorbij gegaan worden
aan de wens van ondernemers in het gebied die het
busverkeer in één of andere
vorm hersteld willen zien.
Een omleidingroute via de
Eeldersingel leidt niet alleen
tot slechtere busdoorstroming, maar ook tot verminderde autodoorstroming op
die route.

Bijzonder
geschenk
Dr. Alex Klugkist nam afgelopen week afscheid als
bibliothecaris van de RUG.
Het boek dat bij deze gelegenheid door het College
van Bestuur van de universiteit aan de Bibliotheek werd
geschonken, is een van de
belangrijkste Renaissancewerken over de vroege geschiedenis van technologie
en mechanica.
Het is de eerste uitgave van
’Agostino Ramelli, Schatzkammer Mechanische Künste’. Het boek is in 1620 in
heid met 1,6 procent toege- Leipzig uitgegeven.
Deze Duitse vertaling gaat
nomen. In Friesland en
Drenthe is de werkloosheid terug op de eerste, Italiaanssterker toegenomen dan in Franse, uitgave die door
de provincie Groningen. De Ramelli in eigen beheer is
gepubliceerd in 1588. De
Drentse toename bedroeg
platen geven allerlei machivorig jaar 18,9 procent, terwijl de Friese toename uitge- nes en constructies weer:
onder andere transportkomen is op 24,9 procent.
middelen, bruggen, veerponten, pompen, fonteinen,
molens, sluizen, weefstoelen, en automaten, zoals
sprekende vogels.
Tot 1 maart is de SchatzkamRobert van Rooijen met
Inleveren.com (digitale servi- mer te zien in de Universice voor studenten om versla- teitsbibliotheek.
gen op tijd bij docenten te
쏘 Tekening De Leesmachine
kunnen inleveren); Machiel
Helmus met Office@Home
(verkoper van de officepod,
luxe kantoor voor in de
tuin); Rick Ploeg met Interactieve Video Producties
(maken van interactieve
films voor op internet waarin bedrijven en personen
zich kunnen profileren). De
finalisten zullen de jury en
het publiek proberen te
overtuigen van hun businessplan.
De finale bijwonen is mogelijk via aanmelding op
www.business-match.org.

Meer werkloosheid
Eind december stonden
22.890 niet-werkende werkzoekenden in geschreven bij
UWV WERKbedrijf in de
provincie Groningen. De
werkloosheid is daarmee in
een jaar tijd toegenomen
met 13,3 procent. In de afgelopen maand is de werkloos-

Finale BusinessMatch
In de BusinessMatch-finale
zullen drie studenten van de
Hanzehogeschool strijden
om de prijs voor beginnende
studentondernemers. De
finale is woensdag 3 februari
vanaf zeven uur in Het Paleis. BusinessMatch Groningen is een stichting die zich
inzet om ondernemerschap
onder studenten te bevorderen. Dit doet BusinessMatch
Groningen door middel van
het organiseren van competities, gastcolleges en student begeleiding.
Na het doorlopen van drie
spannende jury rondes zijn
de drie kandidaten voor de
finale van de BusinessMatch
Competitie bekend:

