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MOI, GRONINGERS!
Wat een plek is Groningen! Een stad met internationale allure, met hechte dorpen
en eigenzinnige wijken. Waar wij iedere dag leven, werken, leren, sporten en
spelen: waar we genieten. Dichtbij en met elkaar. In een fijne omgeving. Dit is
ons thuis! Maar, het kan nóg beter. En dat wil de Stadspartij 100% Groningen de
komende jaren bereiken. Iedere dag zorgen Groningers dat de eigen omgeving een
beetje beter en mooier wordt. Voor die mensen zijn wij er.
We willen respect, ruimte en vertrouwen geven: De inbreng van onze inwoners
horen wij en geven wij een stem. We kiezen voor een Groninger agenda, niet voor
een Haagse. Want onze inwoners, verenigingen en ondernemers weten immers wat
er leeft in hun omgeving en wat er nodig is. Daarom vinden wij dat zij niet alleen mee
moeten kunnen denken en praten. Maar ook mee moeten kunnen beslissen. Niet
alleen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, maar altijd. Wij willen een gemeente
die Groningers op 1 zet. Dat is precies wat Stadspartij 100% voor Groningen doet en
altijd heeft gedaan. Waarbij onze wijken en dorpen op 1 staan.
Stadspartij 100% voor Groningen is ontstaan uit de Stadspartij Groningen, 100%
Groningen, de Sportpartij, Gezond Verstand Haren en Algemeen Belang Ten Boer.

Stadspartij 100% voor Groningen
#ZetGroningersop1!
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Programma 1:
Dienstverlening en Bestuur
Geef Groningers een stem
Zet Groningers op 1, door: Burgerparticipatie en Inspraak!

Onze inwoners, ondernemers en verenigingen zijn vaak bereid om hun
verantwoordelijkheid te nemen. Ze tonen zich betrokken bij hun eigen leef-, woonen werkomgeving. Daarom willen wij samen plannen maken en iedereen betrekken
bij nieuwe plannen, voordat deze definitief zijn. Door ruimte en vertrouwen aan
initiatieven te geven. Nu worden kansen om er samen iets van te maken nog
onvoldoende benut. De afstand tussen de gemeente en Groningers wordt steeds
groter. We willen bewoners ondersteuning bieden om alternatieve plannen uit te
kunnen werken. Met het ‘GroningerPlan’ geven we inwoners ruimte om bijvoorbeeld
bewonersvarianten uit te werken.
Wij willen dat plannen niet vooraf dichtgetimmerd zijn, maar maken de plannen
samen met Groningers. Inspraak is voor ons heel belangrijk; aan de vóórkant en niet
als plannen al in beton gegoten zijn. Onze inwoners, ondernemers en verenigingen
willen graag meedoen, meedenken, en serieus gehoord worden. Samen met de
Gebiedsteams kunnen we die ruimte geven.
Wij geloven dan ook in de kracht van onze inwoners, ondernemers en verenigingen.
Zij weten vaak veel beter dan het stadhuis wat er leeft in de omgeving en wat er
nodig is. Daarom vinden wij dat u niet alleen moet kunnen meepraten, maar ook
meebeslissen. Dus niet alleen bij de gemeenteraadsverkiezingen maar ook daarna.
Daar wordt Groningen mooier van.
Bewonersorganisaties zijn een manier voor de gemeente om samen met bewoners
samen aan oplossingen te werken. Problemen die bewoners en gemeente ervaren.
Daarom moeten die organisaties, waar nodig extra, ondersteund worden, om de
slagkracht te vergroten.
Wij vinden dat het gemeentebestuur en de gemeenteraad meer werk moet maken
van ‘dualisme’. Door middel van een raadsakkoord willen we de vaak vastgeroeste
coalitie-oppositiecultuur doorbreken. We moeten het samen doen!
Een raadsakkoord kan de standaardstructuur van oppositie en coalitie doorbreken
door gebruik van wisselende meerderheden van alle partijen. Dat scherpt niet alleen
de geest, maar zet Groningers echt op 1. Een raadsakkoord kan er aan bijdragen dat
andere bestuurlijke verhoudingen ontstaan. Hierdoor wordt het gedrag en de cultuur
die bij dualisme horen, meer vanzelfsprekend .
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Ook willen we meer met inwoners, ondernemers, (sport-) verenigingen en
organisaties samenwerken. Over het gemeentelijk beleid en in de wijken en dorpen.
Inspraakavonden voor bewoners over nieuwe plannen moeten dan ook met de
gemeenteraad in de wijken en dorpen georganiseerd worden.
Wij willen echte wijk- en dorpsdemocratie. Waarbij de meerderheid van de wijken en
dorpen bepaalt en waar dorps- en wijkconvenanten worden gerespecteerd. Waarbij
initiatieven van onderop altijd een alternatief kunnen zijn. Daarom willen wij één
wethouder voor wijken en dorpen.
Wij staan voor directe democratie en willen dat onze inwoners en ondernemers altijd
actief worden betrokken. Niet alleen bij nieuw maar ook bij bestaand beleid. Dat
betekent bijvoorbeeld een referendum bij grote projecten en wijkbudgetten waar
wijken zelf over kunnen beslissen. Zo vergroten we het draagvlak en de leefbaarheid.
Via wijkstemdagen moet u kunnen beslissen over wat belangrijk is in en voor uw
wijk.

Zet onze dorpen op 1.

De communicatie met onze schitterende dorpen kan nog veel beter. Als partij
zullen we er op toe zien dat alle dorpen: Hoogkerk, Leegkerk, Dorkwerd, Engelbert,
Middelbert, Noorddijk, Haren, Glimmen, Onnen, Noordlaren, Ten Boer, Garmerwolde,
Thesinge, Sint-Annen, Ten Post, Winneweer, Woltersum, Wittewierum en Lellens,
Meerstad en Noorderhogebrug, en alle buurtschappen, gehoord en gezien worden.
Waarbij we ruimte geven voor initiatieven en niet eenzijdig allerlei projecten zoals
windmolens of grote zonneparken opleggen, maar samen naar oplossingen zoeken.
Zo houden we ook onze dorpen leefbaar en behouden we het unieke karakter van
onze dorpen.

Zet Groningers op 1, door:
Budgetten aan wijken en dorpen beschikbaar te stellen voor 			
bewonersvarianten (GroningerPlan).
Inzet van laagdrempelige dorps- en wijkreferenda/ wijkstemdagen 		
waarbij de uitkomst zal worden gerespecteerd
Participatie en inspraak organiseren met gemeenteraad in de wijken 		
en dorpen (GroningerPlan)
Het bepleiten een raadsakkkoord i.p.v. een coalitieakkoord.
Van elk raadsvoorstel moet een aparte communicatieparagraaf komen om
op voorhand aan te geven wat het proces wordt.
Meer gebruik maken van adviesraden.

6

Programma 2:
Economie en Ruimte
2.1 Economie en Werkgelegenheid
Zet onze lokale ondernemers op 1

Groningen is een gemeente met veel potentie; Er heerst een goed
ondernemersklimaat. Groningen weet veel toeristen te trekken. Stedentripjes
naar Groningen worden steeds populairder. Daarvan profiteert het midden- en
kleinbedrijf, de ruggengraat van onze lokale economie.
Zorgen voor een goed vestigingsklimaat is daarom onze prioriteit. Want onze
ondernemers en bedrijven zorgen voor werkgelegenheid en levendigheid. Lokale
ondernemers zijn de (banen-) motor van onze lokale economie.
Die koesteren wij. Daarom rollen wij voor hen de rode loper uit. Zonder overbodige
regels, bureaucratie of betutteling. Niet kijken hoe het volgens de regels niet kan,
maar met maatwerk kijken hoe het wel kan.
Daarom moet de gemeente ondernemers gelijk behandelen, zonder willekeur of
bevoordeling. Met ruimte voor maatwerk voor ondernemers en lagere lokale lasten.
Met extra aandacht voor ondernemers buiten de binnenstad, die in onze schitterende
wijken en dorpen ondernemen. Want zij dragen ook bij aan leefbare en levendige
wijken en dorpen.
Daarbij horen goede parkeervoorzieningen, betaalbare parkeertarieven, passende
venstertijden en voldoende laad- en losplekken.
We willen geen betuttelende overheidsbemoeienis met ondernemers maar van
gedachten wisselen over problemen en samen zoeken naar oplossingen.
Niet kijken hoe het volgens de regels niet kan, maar vooral kijken wat wel kan.
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Houd het geld in Groningen

Ondanks de potentie en vele mogelijkheden worden helaas niet alle kansen benut.
Groningen is één van de armste en duurste grote gemeenten van Nederland.
Bij inkoop en inhuur moet de gemeente de ogen op de lokale ondernemers richten en
niet de laagste prijs het uitgangspunt laten zijn. We zijn ons bewust van de positieve
uitwerking die lokaal aanbesteden heeft; werkgelegenheid, zelfredzaamheid,
innovatie, onderdeel voelen van en nog veel meer.
We willen een actievere rol van de gemeente die leidend is voor de Groningers en
andere (semi)overheidsinstellingen (UMCG, de Provincie, de RUG, etc.). Publieke
gelden gaan te vaak ondoorzichtig naar partijen van buiten de regio.
We stimuleren inwoners en ondernemers vooral lokaal in te kopen, maar laten als
gemeente actief genoeg zien wat wij zelf doen.

Zet onze lokale ondernemers op 1, door:
Lokale ondernemers en organisaties (groot, klein, ZZP’ers en onderwijs) er
bij te betrekken. En uit te dagen om met producten en diensten te komen die
een positieve impact hebben voor Groningers.
Binnen de wettelijke kaders 100% lokaal/regionaal publieke gelden gunnen.
Een openbaar register waar alle inkopen en aanbestedingen (duurder dan
€50.000,-) worden aangekondigd.
Een convenant te sluiten met alle regionale overheidsinstelling om lokaal/re
gionaal publieke gelden gunnen en de lokale impact te maximaliseren.
Bij inkoop of aanbesteding van de gemeente aan te gegeven wat de lokale/
regionale impact is op de lokale werkgelegenheid en economische groei.
Te zorgen voor goede parkeervoorzieningen, betaalbare parkeertarieven,
passende venstertijden en voldoende laad- en losplekken.

2.2 Zet de Groninger nachtcultuur-en horeca op 1
Onze samenleving heeft het zwaar door de maatregelen die zijn ingevoerd door het
uitbreken van de coronacrisis. Ook veel van onze lokale ondernemers zijn gedupeerd.
Er zijn grote zorgen over mogelijke sluitingstijden ná de coronacrisis, waarvan
niemand weet wanneer hiervan het einde in zicht is.
Daarom is het belangrijk om in het coronaherstelplan aandacht te hebben voor het
gewenste, en noodzakelijk herstel van de Groninger nachtcultuur en -horeca en
om te komen tot een Groninger nachtvisie. Om de horeca ná de Coronacrisis weer
op gang te helpen. De gemeente moet zijn uiterste best doen om ondernemers en
verenigingen te ondersteunen.
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Het Groninger nachtleven staat bekend als bruisend en levendig, zonder vaste
sluitingstijden voor de horeca en clubs. Dit is voor ondernemers én hun enthousiaste
gasten een onmisbaar fenomeen. Daar zijn we trots op, en dat willen wij zo houden.
De sluitingstijden van vóór de pandemie keren wat ons betreft dan ook terug.

Zet de Groninger nachtcultuur-en horeca op 1 door:
Op korte termijn:
Terugkeer van structureel overleg tussen gemeente, politie en (nacht)		
ondernemers.
Compensatie en/of gedeeltelijke kwijtschelding huur aan horecahuurders
gemeentelijk vastgoed
Budget voor een Groninger Nachtvisie.
Beleid lokale arbeidsmarkt/onderwijs in horecasector.

Op middellange termijn:
Startersadvies, - begeleiding bereikbaar maken via Horecaloket gemeente.
Borging toereikende ontheffingsregeling voor de (nacht)horeca m.b.t. (nieuwe)
vergunningsaanvragen.
Venstertijden(gebied)
Uitkomsten onderzoek Groninger Nachtvisie bespreken met de sector 		
en komen tot een concreet actieplan.

Op lange termijn:
Een fysieke plek in de binnenstad voor het Nachtstadhuis
Kijken naar de voorwaarden bij het openen van een horecazaak.
Implementatie van regiefunctie gemeente (marktmeester) met als doel: 		
diversiteit te behouden en stimuleren in (nachtcultuur)aanbod.
Integrale, brede veiligheidsvisie op de nachthoreca en -cultuur, inclusief 		
zaken als sociaal veilige verlichting en aankleding openbare ruimte.
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2.1 Kwaliteit van de leefomgeving
Zet beheer, onderhoud, natuur, milieu en duurzaamheid op 1
Goed onderhoud, overal!

Een groen en goed onderhouden openbare ruimte nodigt uit om naar buiten te
gaan, anderen te ontmoeten, te winkelen, te sporten, tot rust te komen of gewoon
om te genieten van de buitenlucht. Daarom bezuinigen wij niet op het onderhoud
en schoonhouden van onze stad. Wij willen schone straten zonder losliggende
stoeptegels, verzorgd groen en speelplaatsen.
Als we moeten bezuinigen als gemeente, dan doen we dat op overbodige
plannenmakerij, luchtfietserij en prestigeprojecten. Die maken het duurder voor de
belastingbetaler.
De laatste jaren gaan de stad en dorpen er hard op achteruit wat betreft het
onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Wij willen dat ieders woonomgeving er
netjes en verzorgd uitziet. Dat doen we met z’n allen maar als gemeente moeten we
het goede voorbeeld geven.
Daarom willen wij de bezuinigingen van de afgelopen jaren op Beheer Openbare
Ruimte en Groen in wijken en dorpen terug draaien en de BORG-norm omhoog
brengen.
Wij willen dat er zo snel mogelijk gestart wordt met het inlopen van achterstallig
onderhoud. Met aandacht voor parken en plantsoenen, bijzondere en historische
(binnen-) tuinen, wegen, fietspaden en de openbare verlichting moeten de komende
jaren op een fatsoenlijk niveau worden onderhouden. Hierbij rekening houdend met
de plaatselijke ecologische omstandigheden. Het afval moet goed en betaalbaar
worden opgehaald en grofvuil gratis.
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We willen budget vrijmaken voor subsidies voor “zon op dak”.
De mogelijkheden van zonnepanelen op daken van bewoners, verenigingen en
bedrijven willen we uitgebreid inventariseren.
Samen met de VvE’s willen we stappen zetten op duurzaamheidsgebied. Bijvoorbeeld
door ze (financieel) te ondersteunen en zo de verduurzaming van sociale
huurwoningen en verkochte corporatiewoningen stimuleren.

Zet beheer en onderhoud op 1 door:
Het inlopen van achterstallig onderhoud en verhogen van de BORG-norm.
beheer en onderhoud van de openbare ruimte, en meer groen toevoegen en
kiezen voor ecologisch bermbeheer en het niet onnodig kappen van bomen.
Het organiseren van milieustraten in wijken en dorpen en gratis ophalen van
grofvuil en experimenten met verschillenden afhaal regimes
(ook per gewogen kilo).
Meer geld voor toezicht en handhaving van de openbare ruimte en meer
aandacht voor het voorkomen en opruimen van zwerfvuil, illegale dumpingen
en zwerf- en weesfietsen.
Behoud van de Hortus in Haren en geld om het achterstallig onderhoud in te
lopen.
Meer openbare toiletten en urinoirs in de binnenstad en goede voorzieningen
voor watersporters bij havens en watersportplaatsen.
Aandacht voor dierenwelzijn en passende ondersteuning van het goede werk
van de Dierenambulance en particuliere (zonder winstoogmerk)
dierenopvangcentra.
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2.1.b. Duurzaamheid
‘Zet Groningse Duurzaamheid op 1’
Duurzaamheid is zeker een lokaal thema en alle inwoners zijn zich bewust van
het feit dat we drastische maatregelen moeten nemen om de Co2 uitstoot te
verminderen. Individuele duurzame initiatieven daartoe moeten waar mogelijk
ondersteund en gestimuleerd worden, maar het moet geen ‘feestje van de happy few’
worden.
Met andere woorden: Duurzaamheid moet bereikbaar zijn voor alle inwoners
van Groningen. Wij willen dat de gemeente hard inzet op subsidiëring van het
verduurzamen van woningen en actief, bij alle plannen die ze maakt, kijkt naar het
duurzaamheids aspect.
Verder moeten we wegblijven van de wegwerpcultuur en ons vooral gaan inzetten
voor recycling. De gemeente moet hier een actieve rol in spelen. Wij wille dat de
gemeente het goede voorbeeld geeft bij het vergroenen van tuinen. Dat houdt
ondermeer in dat ‘minder tegels en meer groen in tuinen’ gestimuleerd moet worden
en dat (waar mogelijk) daken groen worden.
Het aanleggen van groene (gevel-) tuinen door particulieren moet worden
bevorderd. Onze ambitie: de groenste gemeente van Nederland worden!
Wij willen de eventuele aanleg van zonneparken niet van bovenaf opleggen
zonder met de omwonenden in gesprek te gaan. Zeker niet in de open (landbouw)
gebieden tussen de stad en de dorpen, tenzij het initiatief en draagvlak bij een ruime
meerderheid van de bewoners zelf ligt. Zij moeten dan wel zelf optimaal profiteren
van de opbrengst.
We willen budget vrijmaken voor subsidies voor “zon op dak”. De mogelijkheden
van zonnepanelen op daken van bewoners, verenigingen en bedrijven willen we
uitgebreid inventariseren.
Samen met de VvE’s willen we stappen zetten op duurzaamheidsgebied. Bijvoorbeeld
door ze (financieel) te ondersteunen en zo de verduurzaming van sociale
huurwoningen en verkochte corporatiewoningen stimuleren.
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Het aanleggen van groene (gevel-) tuinen door particulieren moet worden
bevorderd. Onze ambitie: de groenste gemeente van Nederland!
Stimuleren van biologische en duurzame landbouw en boeren die oog hebben voor
duurzaamheid, dierenwelzijn, biodiversiteit en zorgboerderijen ondersteunen en
faciliteren waar nodig.
Ondersteunen van particuliere wijk-/dorpsgerichte plannen die de energietransitie
mogelijk maken. Energie uit windmolens op zee te halen i.p.v. windmolens op land.

Zet Groningse Duurzaamheid op 1, door:
Individuele duurzame initiatieven waar mogelijk te ondersteunen en 		
stimuleren.
Duurzaamheid betaalbaar en bereikbaar te laten zijn voor alle inwoners van
Groningen.
‘Minder tegels en meer groen in tuinen’ te stimuleren.
Het aanleggen van groene (gevel-) tuinen door particulieren te bevorderen.
Samen met VvE’s stappen zetten op duurzaamheidsgebied.Sport 			
voorzieningen, verenigingen en accommodaties (zoals zwembaden)
ondersteunen bij verduurzaming en energietransitie.
Biologische en duurzame landbouw en boeren die oog hebben voor
duurzaamheid, dierenwelzijn, biodiversiteit en zorgboerderijen te stimuleren,
ondersteunen en faciliteren waar nodig.
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2.2 Mobiliteit
Zet bereikbaarheid voor iedereen op 1
Een goede bereikbaarheid de van stad, wijken en dorpen voor iedereen staat bij ons
op één. Duurzaamheid is daarbij ons uitgangspunt. Of je nu lopend, met de auto, fiets
of het ov reist. Wij zetten ons in voor veilige wegen zoals 30km zones en fietspaden
en goed op elkaar afgestemde bus- en treinverbindingen.
Er vinden veel werkzaamheden plaats die zorgen voor slechte bereikbaarheid en
verkeersonveiligheid. Zonder inbreng van Groningers worden steeds meer plannen
doorgevoerd. De woonomgeving van en woonplezier van Groningers wordt hierdoor
direct aangetast. Daarom is overleg, een betere afstemming en logisch nadenken
nodig.
Wij kiezen er voor om meer te investeren in de verkeersveiligheid in wijken,
dorpen en rondom scholen; veilige 30km zones, veilige zebrapaden en aanpak van
verkeersoverlast. Waarbij we knelpunten in wijken en dorpen oplossen en meer
aandacht besteden aan de verkeersveiligheid en parkeeroplossingen bij nieuwbouw.
Met een bereikbaar, betaalbaar, toegankelijk en duurzaam Openbaar Vervoer, ook in
de dorpen en buitenwijken en een trein naar Zernike.
Voor ons staat maatwerk voorop. Met alle partijen – krachten bundelen om te
komen tot realistische plannen voor en met Groningers. Duurzaam en bereikbaar
voor Groningers. We gaan uitdagingen over verkeersdrukte en veiligheid niet uit
de weg. Dat verhoogt de leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen. Waar betaald
parkeren ooit is ingevoerd hoeft dit van ons niet altijd betaald te blijven. Ook
willen wij aantrekkelijke P+R terreinen, met voorzieningen en gratis busvervoer op
bijvoorbeeld zaterdagen, feestdagen of tijdens evenementen.

Zet bereikbaarheid voor Groningers op 1, door:
Samen met inwoners en ondernemers te kiezen voor veilige, logische 		
en betaalbare verkeersoplossingen. En bijvoorbeeld niet voor het huidige
Oosterhamriktracé te kiezen.
Betaalbare parkeertarieven en buurtstallingen voor bewoners.
Pendelbussen als alternatief vervoer naar de Binnenstad.
Betaald parkeren in wijk- en dorpscentra de eerste twee uren gratis te 		
maken.
Meer te investeren in de verkeersveiligheid in wijken, dorpen en rond		
om scholen;
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2.3 Wonen
Zet wonen in Groningen op 1!

Er is een groot gebrek aan betaalbare koop- en (sociale-) huurwoningen, studio’s en
kamers. Voor starters, gezinnen, jongeren, (internationale-) studenten en ouderen.
En er zijn té lange wachtlijsten. Ook is de kwaliteit van veel huurwoningen vaak ver
onder de maat.
Senioren kunnen geen geschikte levensloopbestendige woningen vinden. Door
het wegvallen van bejaardentehuizen is er geen doorloop meer, wat juist het
woningtekort in de hand speelt.
Daarom is voldoende fatsoenlijke huisvesting, bereikbaar voor iedereen, betaalbaar
voor elke portemonnee van groot belang. Daarbij houden oog voor de bestaande
omgeving, dat verhoogd de leefbaarheid. Wanneer we bouwen in bestaande wijken
en dorpen doen we dat samen met de omgeving. Hoogbouw waar het kan en past
(zoals het Suikerunie terrein) en laagbouw waar het moet.
We pleiten al sinds 2009 voor een ruime studentencampus met goede voorzieningen.
Daarbij horen afspraken met onderwijsinstellingen. Want ook van hen verwachten
wij dat ze hun verantwoordelijkheid nemen voor het huisvesten van en
communicatie over huisvesting aan internationale studenten zodat de noodopvang
voor studenten gesloten kan worden. Ook de aanpak van dubieuze, malafide
verhuurders staat bij ons hoog op de prioriteitenlijst.
Een groep die onze extra aandacht nodig heeft, zijn onze ouderen. Zij blijven
(gedwongen) langer zelfstandig wonen en zijn daarom meer afhankelijk van goede
thuiszorg en van extra hulp van familie of hun omgeving. Deze mensen laten
we niet in de kou staan! Daarom hebben wij extra aandacht voor onze ouderen;
voorzieningen moeten bij hen in de buurt goed toegankelijk zijn. Ouderen moeten
niet tegen hun wil gedwongen worden te verhuizen vanwege de doorstroming. Ook
moet de woningbehoefte onder ouderen regelmatig gepeild worden.
Ambtenaren, speculanten en niet-Groningse partijen zoals projectontwikkelaars,
planologen, consultants & architecten bepalen te veel en te vaak het uiterlijk van de
stad. Wij waken er voor dat Haren en Ten Boer niet hetzelfde overkomt. Eventuele
toekomstige plannen om de groene longen vol te bouwen zullen wij dan ook
resoluut van de hand wijzen.
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Vooraf moet duidelijk zijn hoe omwonenden en ondernemers worden
betrokkenen en geïnformeerd bij nieuwe plannen in hun omgeving. Niet alleen
bij de voorbereiding, maar ook tijdens de uitvoering. Daarbij moet de invloed van
de dienst Ruimtelijke Ordening, al decennialang een groot en machtig bolwerk,
teruggeschroefd worden. Er moet geluisterd worden naar wensen van onze huidige
en toekomstige inwoners.

Zet wonen voor Groningers op 1, door:
Behoud en verbetering van het eigen karakter van buurten, wijken en dorpen
met respect voor, en behoud van historie.
Voldoende betaalbare huisvesting voor iedereen, behoud van (sociale) 		
huurwoningen; geen sloop zonder betaalbaar alternatief en voldoende sociale
woningen bij nieuwbouwprojecten.
Duurzaam en levensbestendig bouwen; minder ‘wegwerparchitectuur’ en niet
alles volbouwen met niet passende hoogbouw en meer aandacht voor ruimte
en groen.
Inspraak vooraf bij bouwplannen en niet wanneer alles al is dichtgetimmerd.
Passende huisvesting creëren voor de jongeren; zowel werkende, studerende
als woon- zorgvormen.
Omwonenden en ondernemers vooraf te betrekken en ïnformeren bij nieuwe
plannen in hun omgeving.
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2.4 Zet Groningers op 1 bij versterkingsopgave

Groningen trilt door gasboringen. Maar er is totaal geen voortgang in de versterking
van onze huizen en gebouwen. Er wordt geen geld gestoken in de woningen zelf,
maar het gaat naar adviesbureaus en het ambtenaren apparaat. Met elke keer
nieuwe regels en normen. Planningen worden niet gehaald. Getroffenen worden
door de (Haagse) politiek in de kou gezet.
De aardbevingsproblematiek, als gevolg van de gaswinning in Groningen, is nog
steeds geen topprioriteit in Nederland. De landelijke (Haagse) politiek laat Groningen
keer op keer in de steek. Groningers staan met lege handen, na tientallen jaren
gigantisch te hebben bijgedragen door de gaswinning in Groningen. Met name in
onze dorpen van de voormalige gemeente Ten Boer is de schade enorm. En dit geldt
voor steeds meer wijken in Groningen.
De lokale politiek staat meestal machteloos. De versterkingsagenda werkt door
de gigantische bureaucratische molen niet of te traag. De Rijksoverheid en de
landelijke politiek heeft keer op keer laten zien geen betrouwbare partner te zijn voor
Groningen. Een oplossing uit Den Haag hoeven we niet te verwachten.
We verwachten van de gemeente en de provincie dat de lobby naar het rijk optimaal
is om meteen de schadegevallen te beoordelen en af te werken. Onze eigen overheid
moet naast onze inwoners staan! We verwachten nog meer dat de gaswinning in
heel Groningen voorgoed gestopt wordt. Een actievere lobby in Den Haag van het
nieuwe College van Burgemeester en Wethouders is daarom topprioriteit. De tijd
van eindeloos praten is nu echt voorbij er zal vooral gehandeld en betaald moeten
worden.
Wij vinden dat gelden vanuit het Rijk niet moeten worden ingezet als ‘spiegeltjes
en kraaltjes’ of nog meer bestuurslagen moet creëren, het moet direct naar de
gedupeerden.
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De imagoschade voor Groningen is enorm. Een actieve lobby in Den Haag is daarom
topprioriteit, teneinde Groningen ook hiervoor ruimhartig te compenseren.
De tijd van eindeloos praten is nu echt voorbij er zal vooral gehandeld en betaald
moeten worden door het Rijk.
Het geld inzetten waarvoor bedoeld en niet voor invulling van gaten en andere
projecten. Actief betrekken van inwoners, ondernemers en verenigingen.

Zet Groningers bij de versterkingsopgave op 1, door:
Het rijk en politiek Den Haag aan planningen en beloftes te houden.·		
Instanties die zich met de problematiek bezighouden aan hun afspraken te
houden
Te zorgen voor een eerlijke communicatie: tijdig en correct. We 			
moeten nu naast en achter de bewoners gaan staan.Het versnellen van de
versterkingsoperatie en snelle schadeafhandeling zonder bureaucratische
regels of ambtelijke molens.Ruimhartige vergoedingen van alle geleden
schade, ook psychische.
Onderzoek te doen naar reële, betaalbare veilige alternatieven voor aardgas.·
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Programma 3:
Vitaal en Sociaal’
3.1 Sport en Bewegen
Zet sport op 1
Andere keuzes maken Groningers gezonder!

Door corona is er een extra urgentie om het thema gezondheid hoog op de agenda
te zetten. Bewegen en sporten zijn van grote betekenis om een bijdrage hieraan
te leveren en daarmee aan een dynamische stad en al haar inwoners. Andere
keuzes zijn noodzakelijk om de leefbaarheid, de gezondheid (gezondheidszorg) en
dus ook de economie een extra impuls te geven. Dit alles moet ten goede komen
aan alle inwoners van de gemeente inclusief alle dorpen die bij de gemeente
horen. Alle nieuwe initiatieven moeten in de uitvoering rekening houden met de
armoedeproblematiek en inclusiviteit voor alle inwoners.
Met onderstaande maatregelen willen wij investeren voor langere tijd in een vooral
gezonde en kansrijke generatie, maar vergeten de ouderen niet. Het is niet in vier jaar
te realiseren, maar een noodzakelijke lange termijn investering, die zich financieel en
maatschappelijk terugverdient. Groningen wordt ooit de gezondste gemeente van
Nederland!

Gezondheid

De stijgende uitgaven aan (jeugd)hulpverlening en andere vormen van
maatschappelijke zorg moeten omgebogen worden. Bewegen en sport leveren daar
een wezenlijke bijdrage aan. Preventie biedt perspectieven op een gezondere stad op
de langere termijn.
Wij willen bij de basis beginnen, te weten het basisonderwijs. Er moet geïnvesteerd
worden in extra vakleerkrachten in het basisonderwijs om de bewezen
beweegarmoede van de jonge jeugd te stoppen. Wij pleiten voor een Verlengde
Schooldag met o.a. sport- en cultuuractiviteiten, gezamenlijk eten (aandacht voor
gezonde voeding). Daarbij moeten de scholen volledig ontzorgd worden, o.a. met
extra sportcoaches. Naar Rotterdams voorbeeld. Preventie aan de basis van een
gezond, kansrijk en bruisend leven.
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Leefbaarheid wijken en buurten; Groene Longen

Bewegen en sport moeten aan de tekentafel van de stedelijke planvorming worden
meegenomen, met accommodaties en ontsluitingen naar groene gebieden om te
recreëren en te bewegen. Zie het Europapark, echter de ontsluiting naar andere
wijken moet beter. Op loop- of fietsafstand moet een mogelijkheid zijn om te
sporten en te bewegen en andere mensen te ontmoeten. Wij noemen dat Groene
Longen.

Meedoen

Gelijke kansen op scholing en werk, maar ook op gezondheid staan voorop. Met
name de jeugd moet niet door financiële drempels belemmerd worden om aan sport
en ontspanning deel te nemen. Inclusiviteit staat daarbij voorop.

Economie

Een gezonde leefstijl vertaalt zich in minder maatschappelijke kosten. Meer bewegen
en sporten werkt preventief. De zorgkosten dalen, werknemers worden fitter, maar
de inwoners worden bovenal gelukkiger. Preventie betaalt zich dubbel en dwars uit,
dus aan de slag met meer bewegen en meer sport.

Sport accommodaties

Groningen kent een aantal kernaccommodaties, te weten Kardinge, het Europapark,
Corpus den Hoorn en Zernike. Het aanbod en de toegankelijkheid daarvan zal voor
nieuwe sportmogelijkheden moeten worden uitgebreid voor de omringende wijken
en de stad als geheel. Met name een betere verbinding met Haren, Ten Boer en
Hoogkerk is wenselijk. Dit alles op basis van een goede afstemming op de vraag
en behoeften van de inwoners. Een evenwichtige spreiding van goed toegankelijke
sportaccommodaties over de wijken is noodzakelijk. De kwaliteit/duurzaamheid van
de huidige sportaccommodaties vraagt om een grondig onderzoek.

Bewegingsprogramma’s

Voor een gezonde stad is het noodzakelijk om in alle wijken sport- en
bewegingscoaches aan te stellen voor kleuters tot en met ouderen. De wijk in
beweging met daarbij een belangrijke kracht van sport: de ontmoeting. Hierdoor
wordt tevens een invulling van de dag gerealiseerd van de openbare ruimte en
sportaccommodaties. In de plannen voor een Verlengde Schooldag zullen deze
coaches ook een belangrijke rol kunnen spelen evenals sportverenigingen.
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De sportvereniging

Een van oudsher belangrijke partner is de sportvereniging. Essentieel in het
stimuleren van een gezonde leefstijl en een visitekaartje voor plezier in sport en
bewegen. Door de coronacrisis hebben de verenigingen en alle sporters het extra
moeilijk. De gemeente moet juist nu de sportverenigingen extra ondersteunen. Zeker
als extra aandacht en inzet van de sportbestuurders wordt gevraagd om deelname
aan bijvoorbeeld de Verlengde Schooldag, inzet van sport- en beweegcoaches en
overdags gebruik van sportaccommodaties.
De bereikbaarheid en de directe omgeving van sportparken en sportaccommodaties
moet beter, zeker op wedstrijddagen (verkeer, toegankelijkheid). Sport en cultuur
zijn belangrijke publiciteitsdragers. Als we het hebben over Eurosonic of de 4Mijl dan
geven die gezicht aan de bruisende stad die Groningen is.

Kinderen gratis op sport

Sport en cultuur moeten nominaal minimaal hetzelfde bedrag uit de
gemeentebegroting ontvangen. Niet verlagen maar de niveaus bij elkaar brengen,
want sport en cultuur zijn allebei heel belangrijk voor leefbaarheid en welzijn van de
inwoners. Het lidmaatschap van een sportvereniging zou voor kinderen tot 18 jaar,
net als voor de bibliotheek, ook gratis moeten zijn. Daardoor worden de kinderen die
in armoede leven verrijkt met een sportaanbod, waar ze hun hele leven plezier van
zullen hebben. Dat is nog eens ‘meedoen’. En het helpt de sportverenigingen.

Evenementen

Op wijk- en buurtniveau dragen sporttoernooien bij aan de levendigheid en
ontmoeting. Toernooien en evenementen als de 4Mijl en Eurovoetbal zetten
Groningen op de kaart. Groter durven denken doen we door om de paar jaar een
nationaal of internationaal evenement naar Groningen te halen, zoals een NK of
de start van een grote wielerronde. Het bedrijfsleven en de gemeente Groningen
moeten samen met sportorganisaties om de tafel om nieuwe initiatieven te
ontwikkelen.

Topsport/talentontwikkeling

Samenwerking met partners is noodzakelijk om opleidingen en topsporters te
faciliteren. Daardoor worden initiatieven kansrijker en kosten bespaard. Mede
daarom is het een voorwaarde dat alle (nieuwe) initiatieven op dit gebied
worden besproken in regionaal verband. Dat geldt ook voor de realisatie van een
topsportaccommodatie.
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De samenwerking met de sportverenigingen kan nog veel breder en beter Onze
unaniem aangenomen sportmotie moet zorgen voor een wijkgerichte aanpak voor
sport/beweegmogelijkheden bij sportondernemers en verenigingen/ clubs.
Zo wordt Groningen stap voor stap de fijnste stad om in te wonen, te werken en te
bezoeken. Hier wil je zijn en gezien worden. Voor de volle 100% !

Zet sporten op 1, door:
		Bewegingsarmoede van de basisscholieren te bestrijden door te investeren
in schoolzwemmen, meer gediplomeerde gymdocenten en een verlengde
schooldag. Voor docenten mogen deze extra activiteiten niet leiden tot 		
taakverzwaring.
Extra beweegcoaches aan te stellen die voor jong en oud uitnodigende
sport- en beweegactiviteiten in alle wijken en dorpen gaan organiseren.
		Het lidmaatschap van een sportvereniging gratis te maken voor kinderen tot
18 jaar en tegelijkertijd de sportverenigingen extra te ondersteunen.
Meer en betere sportaccommodaties te realiseren, beter verspreid over de
wijken en dorpen en op loopafstand van de Groene Longen. De mening van de
bewoners is zeer belangrijk.
Alle bestaande zwembaden te behouden en sportopleidingen te stimuleren
om onder andere het tekort aan zweminstructeurs terug te dringen.
Topsport en topsportevenementen voor Groningen te behouden en te 		
stimuleren evenals talentontwikkeling.
		
Groningen als kenniscentrum in te zetten om de (sport) netwerken met elkaar
te verbinden om gezamenlijk van Groningen de gezondste stad van Nederland
te maken. Dat vereist een lange adem en nieuwe keuzes.

3.2 Zet zorg en welzijn op 1!

De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg. Mensen die zorg nodig hebben
moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente de zorg goed en betaalbaar
regelt. De kwaliteit van zorg is de kwaliteit van leven van onze inwoners. Dat staat
bij ons voorop. Kunnen blijven doen wat je wilt, meedoen aan wat je wilt en wat je
leuk vindt. Waar je van houdt. Waar je gelukkig van wordt, daar draait het om. Het
verminderen van de bureaucratie, keuzevrijheid, autonomie en eigen regie, daar
zetten wij ons voor in. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom hebben wij meer
aandacht voor mensen dan voor stenen.
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De gemeente is verantwoordelijk voor de WMO, de Participatiewet en de Jeugdzorg.
Het is duidelijk dat die laatste voor geen enkele gemeente in heel Nederland op
een goede manier te regelen is zolang er geen extra geld uit Den Haag komt. Het
gemeentebestuur moet er zwaar op inzetten om samen met de provincie en andere
gemeenten meer geld te krijgen van de landelijke overheid. Het gaat tenslotte om
onze kinderen! Wat betreft WMO en de Participatiewet zijn we op de goede weg,
maar we zijn er nog niet! We pleiten voor maatwerk! Dus geen bureaucratie of
duurbetaalde zorgmanagers of bedrijven. Daarom zien wij meer in het organiseren
van zorg in coöperatief verband. Dat is een platte organisatie van een klein team
thuiszorgmedewerkers zonder directie of management die er veel geld aan willen
verdienen. Waarbij de regie laten bij hen met kennis en kunde: zorgverleners een
stem te geven in samenspraak met hulpbehoevende. Zo kunnen we zorg nog dichter
bij mensen organiseren.

Zet zorg op 1 door:
Betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen, zonder bureaucratie, dure
managers of bedrijven die er veel geld aan willen verdienen.
Extra ondersteuning voor mantelzorgers en (zorg) vrijwilligers; jonge
mantelzorgers moeten extra worden ondersteund.
Zorg te organiseren in coöperatief verband om zorg nog dichter bij mensen te
organiseren.
Zorg op maat; de zorghulpverlener kijkt samen met de zorgvrager en diens
omgeving welke vorm van zorg het beste past.
Meer te investeren in zorg en mensen in plaats van stenen.
Ruimte voor zorgverleners om te doen waar ze voor zijn opgeleid; het 		
helpen van mensen.
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3.3 Zet jongeren in Groningen op 1

Groningen is een van de jongste steden/gemeenten van Europa.
Het aantal jongeren (15-25 jaar) is in absolute cijfers zo’n 50.000. Daarnaast is
Groningen bekend vanwege het grote aantal aan studenten (zowel nationaal als
internationaal) De stad kent al lange tijd een enorm woningtekort waaronder met
name onder de internationale studenten. Daarnaast hebben veel jongeren dankzij
Corona steeds vaker een uitzichtloos bestaan.
Het tekort aan woningen zorgt elk jaar opnieuw voor onacceptabele wantoestanden.
Daarnaast zorgt de woningcrisis ervoor dat de doorstroming op de woningmarkt op
slot zit. En dat telt misschien wel extra zwaar voor een gemeente met relatief veel
jongeren.
Dat het bruisende uitgaansleven van onze gemeente, daar waar Groningen sinds jaar
en dag om bekend staat, nu stilstaat door Corona is een zware klap voor de horeca
en de evenementenbranche. Deze sectoren zorgen voor veel werkgelegenheid.
Daarom is het noodzakelijk om na Corona onze normale bruisende stad weer terug
te krijgen. De situatie rondom Corona wordt door veel jongeren als uitzichtloos
ervaren en heeft zowel een directe en langdurig effect op het welzijn van de
jongeren.
Groningen staat als onderwijsstad hoog aangeschreven investeert daar ook in.
Doorgroeimogelijkheden zijn er zeker en dit wordt ook gestimuleerd en aangejaagd.
Maar de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven kan beter worden ingezet.
Maak volop gebruik van je ondernemers. Creëer stageplaatsen en focus meer op de
maakindustrie, de vakgerichte opleidingen.
Een grote belangrijke groep zijn onze MBO studenten. Ze hebben soms het gevoel
dat ze minder kansen hebben en minder volwaardig meetellen dan HBO studenten
of universiteitsstudenten. Ze voelen zich niet voldoende vertegenwoordigd en kunnen
zich vrijwel niet identificeren met de mensen in de gemeenteraad. Ook voor die
jongeren zijn we er.
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We willen jongeren ruimte geven om hun ideeën en plannen te ontwikkelen en
er voor zorgen dat ze gehoord worden, Zorgen voor voldoende voorzieningen en
activiteiten.
We willen voorkomen dat jongeren zich eenzaam voelen. Ze worden stuurloos
en hebben weinig perspectief. De informatieverstrekking is niet adequaat. In het
nachtleven is er veel intimidatie, de veiligheid is in het gedrang.
Wij vinden dat het vanzelfsprekend moet zijn dat jongeren betrokken worden bij
politieke beslissingen die op hen van toepassing zijn. Politiek is van én voor iedereen.
De jeugd heeft de toekomst. De jongeren van nu zijn de bakkers, de voetballers,
de starters, de ondernemers, de zorgverleners en de bestuurders van de toekomst.
Ze maken deel uit van het politieke landschap maar dan wel één waar zij direct in
vertegenwoordigd zijn.
Waar inspraak en medezeggenschap een vanzelfsprekendheid is. In de overlast
gevende wijken, jongerencoaches, jeugdagenten inzetten met hun eigen “huiskamers”
. Dichtbij, betrokken en zichtbaar!
We willen dat jongeren zich veilig voelen. Ook ‘s nachts, dat de horeca een veilige
plek is voor de jongeren. We moeten luisteren naar bijvoorbeeld de nachtraad,
mensen die weten wat er speelt.

Zet de jonge Groningers op 1, door:
Een jongerenraad te faciliteren. We kunnen enkel voor de jongeren opkomen
wanneer we met hen in gesprek gaan en daadwerkelijk hun goede adviezen
tot actie verwerken.
Een overheid met een betere en directe verbinding met onze jongeren.
Educatie en voorlichtingscampagnes.
Burgerschapslessen zo praktisch mogelijk integreren in opleidingen.
Luisteren, doorvragen en oprechte interesse tonen.
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3.3.b. Zet Ouderen in Groningen op 1

Onze samenleving heeft te maken met een vergrijzingsgolf binnen een vergrijzing.
Wij vinden dat ouderen als het kan, langer thuis moeten kunnen blijven wonen
maar indien het noodzakelijk is, direct terecht kunnen in verpleeghuizen en of
verzorgingstehuizen (terugkeer van de verzorgingstehuizen/woonvormen)
Zorghulpverleners moeten niet alleen de zorgvraag voorop stellen maar ook
kijken of er aanwijzingen zijn van vereenzaming, mishandeling, verwaarlozing of
zorg mijden. Dit is een steeds groeiend maar ook deels verborgen probleem dat
meer aandacht verdient, ook van de kant van de professionele hulpverleners en/of
ervaringsdeskundigen (waaronder óók vrijwilligers).
Wij willen onderzoeken of het loont om een ouderenwoning-manifest te gaan
ontwikkelen t.b.v. nieuwe woonvormen.
Ouderen helpen i.v.m. digitalisering van de maatschappij. Iedereen doet mee en we
willen dat niemand zich buitengesloten voelt. Gratis internetlessen moeten mogelijk
gemaakt worden en indien nodig worden er tablets of pc ‘s ter beschikking gesteld
gericht op ouderen (grotere toetsenbord en display).

We zetten de ouderen in Groningen op 1, door:
Onderzoeken of ouderen met een minimuminkomen gratis of via de 		
Stadjerspas met de bus kunnen reizen.
Het bevorderen van mentale en fysieke gezondheid van ouderen door hun op
een laagdrempelige en toegankelijke manier mogelijkheden aan te bieden.
Eenzaamheid en armoede bestrijden d.m.v. kennis en methodes specifiek
gericht op deze doelgroep.
De openbare ruimte zodanig in te richten zodat deze inclusief is waardoor
het voor ouderen gemakkelijk wordt om zich van punt A naar punt B te 		
verplaatsen (rekening houdend met scootmobiels en rollators,
toegankelijke en voldoende openbare toiletten)
Eigen bijdrage huishoudelijke hulp en WMO middelen en of thuiszorg 		
omlaag brengen of naar draagkracht instellen.
Meer inzetten op het vergroten van zelfredzaamheid en voorkomen 		
van vereenzaming door middel van huisbezoek aan ouderen/senioren
(denk hierbij aan maatschappelijke stages door scholieren)
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3.4 Zet Werk en Inkomen op 1

Dat er ruim 10.000 mensen in de bijstand zitten vinden we onacceptabel. Wij streven
daarom een beleid na dat erop gericht is om de duur van uitkeringen zo kort mogelijk
te laten zijn. Dit kan bijvoorbeeld door het zo snel begeleiden richting passend werk
of scholing. Wij willen dat er meer gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden die
de arbeidsmarktregio’s ons bieden.
We willen concrete banenafspraken met bedrijven in kansrijke sectoren, zoals de
bouwwereld maken. Zo helpen we om een onafhankelijk bestaan op te bouwen en
een toekomstperspectief te bieden. Wanneer mensen een baan hebben gevonden en
perspectief hebben blijft begeleiding nodig om terugval te voorkomen. De gemeente
moet aandacht hebben voor afgestudeerden die niet aan het werk komen en ook
geen uitkering krijgen.
Wanneer het niet lukt om gelijke kansen te bieden op het vinden, het hebben of
het houden van betaald werk omdat dit niet voorhanden willen we inzetten op
alternatieve vormen. Daarbij denken wij aan participatiebanen, vrijwilligerswerk
of werk met behoud van uitkering en experimenten zoals bijstand op maat op het
gebied van inkomen. Dit mag niet uitmonden in werken zonder loon.
De grote variatie aan uitkeringen en aanvullende inkomensregelingen houdt vooral
veel ambtenaren aan het werk. Uitkeringen moeten vooral efficiënt, effectief,
rechtmatig en doelmatig worden uitgevoerd. Er moet gelet worden op het effect
en de effectiviteit van het beleid van extra’s voor Groningers met een laag inkomen.
De inzet van ambtelijke capaciteit en de kosten daarvan moet daarom ook worden
meegenomen.
Werken bepaalt je inkomen, maar niet alleen dat, het geeft een doel en
zelfvertrouwen. Daarnaast is inkomenszekerheid een van onze sociale grondrechten.
Terwijl de economie flink op stoom komt staan er nog veel te veel mensen langs de
kant die om welke reden dan ook niet aan het werk komen. Vaak hangt dit samen
met andere problematiek. We willen dit breed aanpakken en willen meer inzetten
op preventie: voorkomen is beter dan genezen. Iedereen moet voldoende middelen
hebben om van te kunnen leven en mee te kunnen doen aan sociale-, culturele- en
sportactiviteiten.
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Meedoen aan de maatschappij geeft naast rechten natuurlijk ook plichten.
Over het algemeen weet de Groninger zelf heel goed wat werkt. Het overgrote deel
van de uitkeringsgerechtigden wil heel graag verder maar wordt beperkt door alle
regeltjes en goed bedoelde projecten waarbij alleen die mensen mogen worden
ingezet met wie de gemeente Groningen een contract heeft, en natuurlijk met de
grootste bureaucratie omgeven.
Er moet ruimte komen voor mensen die zelf de regie terug willen. Deze mensen
willen we vertrouwen geven om zelf te beslissen wat ze nodig hebben om verder
te komen. Vertrouwen geven werkt beter dan veel (overbodige) formulieren in
te moeten vullen. Onder regie van een ‘maatje’ wordt gekeken waar deze hulp
vandaan kan komen. En er wordt zonder onnodige rompslomp en zonder aan vaste
(gemeentelijke) organisaties vast te zitten hulp op maat ingeschakeld. Ook met
organisaties waar de gemeente geen contract mee heeft afgesloten.

Zet werk en inkomen op 1, door:
Minder in te zetten op diegene die niet snel kan veranderen, wij geven ze een
standaard inkomen, een schone lei en bovenal rust.
Mensen vertrouwen te geven, iemand weet heel goed wat hij/zij zelf nodig
heeft.
Af te stappen van het verplichte karakter hulp te krijgen waarvan de gemeente
denkt dat het beste is. Wij nemen de barrières hiervoor zoveel mogelijk weg.
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3.5 Cultuur
Zet Cultuur, Kunst, Muziek en Monumenten op 1
Betaalbare cultuur die iedereen aanspreekt!

Over smaak valt niet te twisten. Cultuur is een belangrijke schakel in de Groninger
maatschappij. Groningen heeft een fantastisch aanbod aan cultuur, geen
eenheidsworst. De partij staat voor een zo breed mogelijk aanbod voor iedereen. Dat
willen we verder verbeteren. We streven naar een maximaal aanbod van cultuur van
ons belastinggeld. Dus niet alleen ivoren torens, maar juist ook meer oog voor talent.
We gaan werken aan beter beleid wat talent meer de ruimte gaat geven. Wanneer
de grote dure culturele instellingen hun exploitatie niet rond krijgen betekent het niet
dat de gemeente automatisch de portemonnee hoeft te trekken. Aan de andere kant
moeten bezuinigingen niet leiden tot een grote verschraling van het cultuur aanbod.
Wij gaan hierin voor een meer gezondere balans.
Kortom, een betaalbaar en toegankelijk kunst- en cultuuraanbod, voor alle
Groningers.
Groningen is een creatieve en culturele stad. We zijn de cultuurstad van het
Noorden. Onze partij staat voor een bruisende stad waar talent meer kansen
krijgt te ontwikkelen. We zien in het centrum van de stad veel verschraling van het
culturele aanbod ontstaan. We willen komen met meer ruimte voor diversiteit, podia
en broedplaatsen. Niet alleen de kostbare dure culturele projecten en gebouwen
maar juist samen met bewoners en ondernemers werken aan nieuwe kansen en
mogelijkheden;
Groningen is van oudsher een muziekstad. Een goede muziekzaal zou hier recht aan
kunnen doen.
Op dit moment wordt een plan uitgewerkt voor het nieuwe Cultuurcentrum de
Oosterpoort. Die gaat minimaal 250 miljoen euro kosten. Voor de 250 miljoen,
kunnen we alleen veel meer doen. Groningers verdienen een betaalbare Oosterpoort
en geen nieuw prestigeproject! Een nieuwe Oosterpoort ja, maar wel haalbaar en
betaalbaar. Oosterpoort! Het moet niet een nieuw prestigeproject worden.
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Zet cultuur op 1, door:
Een beter beleid met ruimte voor talent.
Een betaalbaar en toegankelijk kunst- en cultuuraanbod, voor alle Groningers
Een kritische ten aanzien van de investeringen in een nieuwe Oosterpoort.
Iedereen de kans te geven deel te nemen aan cultuur en muziek, ook in het
onderwijs.
Het stimuleren van lokale (amateur-) kunstenaars en podiumkunst.
Meer kunst op straat met mogelijkheden voor cofinanciering van ondernemers
en inwoners.
Periodiek gratis toegankelijk maken van musea.
Het koesteren van onze monumenten en kunst op straat.
Behoud van monumenten en monumentale waarden in stad en dorpen.
Aandacht voor kunst, Groninger cultuur en geschiedenis binnen het onderwijs.
Geen cent extra uit te geven voor tekorten van het Groninger Forum.
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3.6 Onderwijs
De jeugd heeft de toekomst!

Iedereen, jong en oud, heeft recht op gelijke kansen voor het volgen van onderwijs.
Ons uitgangspunt is dat we zorgen voor kwalitatief goed basisonderwijs voor alle
kinderen in alle wijken en dorpskernen. Dat betekent minimaal een basisschool per
wijk of dorp. Omdat scholen een educatieve, sociale en maatschappelijke functie
hebben in de wijken en de buitengebieden willen wij, waar mogelijk, kleine scholen
behouden en sluiting voorkomen. Muziek, cultuur, sport en bewegen zijn belangrijk
om op jonge leeftijd te ontwikkelen. Daarom willen wij dat het onderwijs hier
voldoende ruimte geeft voor cultuur, muziek in de klas en lichamelijke opvoeding en
duurzaamheid. Met aandacht voor de cultuur, de geschiedenis van Groningen en de
Groninger taal.
Jongeren moeten zoveel mogelijk aan de studie of op weg worden geholpen bij het
zoeken en vinden van werk. Omdat werkervaring de kans op een baan verhoogt
vinden wij dat jongeren vanuit de schoolsituatie direct een werkplek c.q. stageplek in
Groningen en omgeving moeten krijgen en niet, onnodig thuis komen te zitten.
Inburgeraars moeten actief ondersteund en geschoold worden zodat ze snel kunnen
deelnemen aan de samenleving. Wanneer ze zich de taal, cultuur en gewoontes
eigen maken is de beste manier om goed te integreren.
Laaggeletterdheid moet met kracht worden aangepakt. Om te beginnen op de
scholen: meer lezen en ook het plezier van lezen bijbrengen. De bibliotheken krijgen
hierin een grote rol.

Zet de jongere Groningers op 1, door:
Wij willen schoolverzuim en vroegtijdige schooluitval voorkomen en 		
zorgen dat onze (nieuwe) inwoners, met een taal- of
onderwijsachterstand geholpen worden zodat zij als volwaardig
inwoner kunnen meedraaien.
Vanwege de Corona crisis zijn er heel moeilijk stageplaatsen te vinden, 		
vooral voor MBO-studenten. Wij willen dat de gemeente in gesprek gaat met
ondernemers en de scholen om actief dit tekort aan stageplaatsen in te lopen.
Er is ongelijkheid tussen de waardering/loonbetaling van MBO en HBO/		
Universitaire studenten. Wij vinden dat iedereen gelijk is, ongeacht de 		
vooropleiding. Een MBO student die een ambacht beheerst is ons 			
evenveel waard als een HBO-of Universiteitsstudent.
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Programma 4. Veiligheid
Zet veiligheid op 1

Niemand zou zich onveilig mogen voelen. De belangrijkste taak van de gemeente is
om er voor te zorgen dat niemand zich onveilig voelt. Daarom moet de gemeente, als
de veiligheid in het geding is, snel passende maatregelen nemen. Daarbij gaat het niet
alleen om zaken als extra politie-inzet, cameratoezicht en verkeersveiligheid maar
ook om de aardbevingen als gevolg van gaswinning.
Ook willen we dat de buurtconciërges terugkeren. Zij zijn de ogen en oren van, en in
wijken en dorpen. Cameratoezicht moet sneller ingezet worden als dit nodig is. In en
rond de binnenstad mag dit wat ons betreft, waar nodig, worden uitgebreid.
De wijkagent moet een belangrijke(re) rol spelen; politieagenten moeten zichtbaar
op straat aanwezig zijn en minder achter het bureau zitten. Er mogen geen drempels
zijn, zoals lange wachttijden, om aangifte te doen. Ouderen moeten de mogelijkheid krijgen om thuis aangifte te doen. Ook andere hinderlijke gedragingen pakken
we aan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanpakken van verkeershufters in 30-km
zones, een directere aanpak van criminaliteit en overlast gepleegd door drugsgebruikers. Ook moet er een betere handhaving komen om de verkeersveiligheid in wijken
en dorpen te vergroten.
De belangen van een slachtoffer staan voorop, daarna volgen die van een dader. Bij
ernstige overlast moet, in alle gevallen, direct worden ingegrepen. Dat geldt ook voor
alle vormen van discriminatie, lastigvallen, bedreigen of geweldpleging op basis van
geloof, sekse of afkomst. Ook van hulpverleners of mensen met een publieke taak.

Zet veiligheid op 1 door:
Veilige en leefbare wijken en dorpen met wijkgerichte programma’s over
leefbaar- en veiligheid voor en door inwoners.
Een stevige aanpak van alle vormen van straatintimidatie, overlast en 		
criminaliteit met een centrale rol voor de wijkagent.
Harde aanpak van discriminatie, lastigvallen, bedreigen of 				
geweldpleging op basis van geloof, sekse of afkomst en hulpverleners of
mensen met een publieke taak.
Meer blauw op straat en meer geld voor Toezicht & Handhaving om 		
overtredingen, overlast en ergernissen sneller aan te pakken.
De terugkeer van buurtconciërges: Zij zijn de ogen en oren in de wijken 		
en dorpen.
Inzet van cameratoezicht wanneer de situatie daarom vraagt.
De mogelijkheid voor ouderen om thuis aangifte te doen.
Een directere aanpak van criminaliteit en (drugs-) overlast.
Een betere bestrijding van ‘kleine (jeugd-) criminaliteit’.
Een verbod op haatpredikers, van welk geloof dan ook.
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Programma 5:
Financiën
Zet financiën op 1

Er gaat veel geld om binnen de gemeente Groningen, het budget is jaarlijks rond
een miljard Euro. Een deel daarvan komt vanuit rijksregelingen en moet daarom aan
specifieke doelen worden besteed. Een aanzienlijk deel van het miljard Euro is vrijer
te besteden, zoals voorzieningen voor inwoners, projecten, voor leefbaarheid of de
inkoop van meubilair of andere diensten en nog veel meer.
We zijn een van de armste en duurste gemeenten om te wonen, dit moet en kan
anders. De lokale lasten voor inwoners en ondernemers zijn hoog en kennen een
alsmaar stijgende lijn. De beschikbare middelen worden helaas niet altijd even
doelmatig worden ingezet. Denk aan hoge uitgaven (zoals het Forum, inhuur van
veel extern personeel, etc.). Er moet en kan spaarzaam en verantwoord worden
omgegaan met niet alleen uw belastingcenten, maar met alle middelen.
De nadruk moet daarom komen te liggen op kostenbeheersing en doelmatigheid en
niet op het genereren van inkomsten ten laste van onze inwoners en ondernemers.
De belastingbetaler moet en mag niet worden gezien als melkkoe. Daarom hebben
wij bijvoorbeeld succesvol de hondenbelasting afgeschaft, opbrengsten die vooral
werden gebruikt om gaten elders op te vullen.
Door doelmatig en spaarzaam te zijn willen we de gemeentelijke lasten realistisch en
eerlijk laten zijn. Hiermee willen de eerste focus op onze basisvoorzieningen hebben
en deze op peil houden – hier ligt de prioriteit voor ons. We investeren daarom
liever doelmatig, denk bijvoorbeeld aan de jeugd tot 18 jaar gratis sportlidmaatschap.
Op termijn levert dit een gezonde basis op waarin de meesten zich betrokken
voelen, gezond en vitaal zijn. Indirect zal ook de economie hiervan profiteren en
het verenigingsleven zal bloeien – en wie weet komt er meer Gronings talent
bovendrijven.
Kortom we willen de middelen die we hebben goed en evenwichtig inzetten. De
gemeente zal dan ook een voorbeeld en leidende rol nemen door de beschikbare
middelen zo maximaal mogelijk terug te laten vloeien naar de Groningers –
“Houd geld in de regio”.
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Hierbij willen we meer doen dan alleen “welvaart denken” (het meten van
economische en financiële prestaties). We willen met alle beschikbare middelen
een positieve bijdrage maken voor alle Groningers. Daarom willen we naast een
economische begroting ook een welzijnsbegroting implementeren. Hier wordt
gekeken naar het resultaat op het welzijn en welbevinden van alle Groningers. Denk
hierbij aan leefbaarheid, gezondheid, geluk en veiligheid. Voor ons is voorkomen
beter dan genezen, liever nu investeren dan grotere problemen in de toekomst te
voorkomen dan snel voor de bühne of social media te willen scoren.
Als we als gemeente toch moeten bezuinigen dan doen wij dat op overbodige
plannen, luchtfietserij, overbodige ambtenaren en externe inhuur van personeel
(adviseurs, bureaus, tijdelijke invullen functies etc.). Efficiënter inrichten van processen
en procedures zullen hier ook aan bijdragen, dus minder regels en beperkingen. Wat
hieraan zal bijdragen is dat de gemeente het geld in de regio houdt. Gun het de grote
en kleine lokale ondernemers, laat hen groeien en innoveren en niet partijen buiten
de regio die de vervolgens de winsten daar houden.
Het gemeentelijke huishoudboekje moet op orde zijn!

Zet financiën op 1 door:
Implementeren van een welzijnsbegroting
Houd het geld in Groningen
Terugdringen van externe inhuur en overbodige ambtenaren.
Doelmatig en verantwoord inzetten van uw belastingcenten en rijksmiddelen.
Een degelijk financieel beleid gericht op de lange termijn.
Niet te investeren in prestige plannen – is het nodig of is het leuk om te
hebben?
Lage lasten voor inwoners en ondernemers.
Voldoende reserves en voorzieningen t.a.v. risico’s op basis van een
reële inschatting.
Investeren in het op peil houden van voorzieningen.
Het voorkomen van lastenverhogingen.
Haalbaar en betaalbaar beleid en betaalbare projecten.
Verlagen van de OZB
Overschotten op kostendekkende belastingen, heffingen en tarieven 		
te gebruiken om tariefsverhogingen te voorkomen en terug te geven aan de
belastingbetaler.

34

Alle informatie over onze partij kunt u vinden op onze website:
www.stadspartijgroningen.nl

Groningen, januari 2022

#ZetGroningersop 1

