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1. INLEIDING
Beste Groningers,
Binnenkort breekt de lente aan. De bloemen zullen in de knop schieten. De dagen gaan weer lengen. Het Noorderplantsoen
stroomt vol. En dan kunnen we de winter, die toch weer donkerder was dan we gehoopt hadden, achter ons laten.
De ontluikende lente van 2022. Je kunt het zien als een nieuw begin. Maar voor D66 is het dat niet. De afgelopen vier jaar
zijn we begonnen met voorschoolse educatie. Hebben we veel nieuwe scholen weten te realiseren. En openden we het
iconische Forum Groningen. We zijn gestart met duurzame energieprojecten die zullen bijdragen aan een groene
gemeente. En, ondanks de coronacrisis, genoten we van een bloeiend cultureel en economisch klimaat.
Wie door de stad loopt of langs onze dorpen fietst, ziet dat de gemeente er goed bij ligt. We scoren in bijna alle ranglijsten
hoog. Maar wie verder kijkt, ziet óók dat er nog veel te doen is. Er wordt te weinig en te duur gebouwd. Ook
huurwoningen zijn schaars en voor steeds meer mensen niet te betalen. Te veel Groningers zitten vast, in armoede of een
uitkering. Ook loopt de versterking niet goed én staan de kansen van onze kinderen onder druk. Het maakt nog steeds uit
waar in Groningen je geboren wordt. Kinderen met verschillende achtergronden komen elkaar steeds minder tegen. En als
we onze kinderen een fijne toekomst willen geven, dan vraagt dat om nog meer klimaatactie.
De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt, maar ook veel gevraagd van onze zorg en WIJ-teams. Onze culturele
instellingen, sportaanbieders en ondernemers hebben geleden onder de coronamaatregelen. Wij willen dat de gemeente
niet alleen dienstbaar is aan hen, maar aan al onze inwoners. Soms zijn daar extra regels voor nodig, bijvoorbeeld om de
woningmarkt te beschermen tegen opkopers. Maar nog te vaak belemmeren regels de ontwikkeling van inwoners en
ondernemers.
D66 wil dat de gemeente de ontwikkeling van inwoners
stimuleert. We gaan met de Rijke Schooldag kinderen nog meer
perspectief bieden. Meer en vooral ook betaalbaarder en
diverser bouwen. De leefomgeving vergroenen, duurzame
energie opwekken en meer fietspaden aanleggen. We willen
cultureel en ondernemend Groningen weer laten bruisen. Maar
ook voor mensen die het moeilijk hebben, staan we klaar. Dáár
gaan wat ons betreft de gemeenteraadsverkiezingen van 2022
over.
D66 staat voor een samenleving waar iedereen zichtbaar
zichzelf kan zijn. Waar we ons uitspreken tegen uitsluiting en
discriminatie. En we met een open vizier naar de toekomst
kijken. Een samenleving die verbindt in plaats van polariseert.
Vanuit de overtuiging dat vrijheid, kansengelijkheid en
duurzaamheid voortdurend investering en politieke moed
vereisen.
Doe je met ons mee?
Tom Rustebiel
Lijsttrekker D66 Groningen
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2. LAAT NIEMAND VALLEN
Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Die D66- slogan slaat op alle onderwerpen in dit hoofdstuk. Ook in de gemeente
Groningen staat D66 voor vrijheid en eigen keuzes en willen we tegelijkertijd niemand laten vallen. Wij zijn in Groningen
al decennia de partij die opkomt voor onderwijs, kunst & cultuur en burgerschap. Wij werken hard aan plannen die onze
inwoners de kans geven om gezond te leven in een beweegvriendelijke omgeving. Wij staan pal achter inwoners die het
zwaar hebben omdat ze geen passend werk kunnen vinden, in armoede leven, kampen met hoge schulden of lijden onder
de aardbevingsproblematiek. Wij willen al onze inwoners kansen bieden om hun leven te leven op hun eigen manier, met
oog voor elkaar en de omgeving. En we gunnen alle kinderen in onze gemeente een goede start in het leven, waar ze ook
wonen of vandaan komen, wie hun ouders ook zijn. Wij laten iedereen vrij, maar niemand vallen.

Sint Jozefkathedraal - Arend Jan Wonink
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2.1 Vrij zijn begint met het beste onderwijs
Voor D66 is onderwijs uiteraard een van onze belangrijkste thema’s, zeker in Groningen met zoveel studenten en
grote onderwijsinstellingen. Hier zijn succesvolle concepten als de Vensterschool en de weekendschool ontstaan
en wij zijn het dan ook aan onze stand verplicht dat we steeds met goede ideeën komen. Ideeën waarmee we het
onderwijs verder willen helpen: niet alleen voor scholieren en studenten, maar voor iedereen. Want leren dat doe
je je leven lang.
Schep kansen voor iedereen
Wij vinden dat het mag niet uitmaken waar je wieg stond. Alle kinderen krijgen van ons de kans om het beste uit zichzelf te
halen. Niet alleen qua kennis en vaardigheden, maar ook wat betreft de mogelijkheden om te sporten, muziek te maken en
cultuur te beleven. Toch is er ook in Groningen sprake van verschillende uitgangsposities voor kinderen. Ouders die je
voorlezen voor het slapen gaan, die je stimuleren om te sporten, je helpen bij het huiswerk, met je naar het theater gaan of
je laten kennismaken met andere culturen tijdens buitenlandse vakanties: dat is lang niet voor alle kinderen weggelegd.
Ook in onze gemeente groeien kinderen op in armoede en hebben ouders moeite om de touwtjes aan elkaar te knopen.
Extra uitgaven aan leesboeken, sportkleding of uitjes zitten er voor die gezinnen echt niet in. Laat staan een device voor
elk schoolgaand kind of dure huiswerkbegeleiding als het even niet gaat op de middelbare school. Wij zetten daarom in op
betere kansen voor alle leerlingen. Het is belangrijk om zodanig kwalitatief onderwijs te bieden dat leerlingen goed
kunnen doorstromen, niet uitvallen en van school gaan met een startkwalificatie. Wij vinden het van belang dat alle
leerlingen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben op school. Gratis huiswerkbegeleiding op school moet voor alle
leerlingen beschikbaar zijn, evenals devices om online lessen te kunnen volgen. Dit zijn basisvoorwaarden van het
onderwijs en het mag niet zo zijn dat leerlingen vanwege hun achtergrond hiervan geen gebruik kunnen maken.
Realiseer een Rijke Schooldag voor alle kinderen
Kinderen gaan steeds minder vaak samen naar school, waardoor de segregatie toeneemt. Dat is ook in Groningen het
geval. Ook krijgen kinderen met een migratieachtergrond of met lager opgeleide ouders nogal eens een lager schooladvies
in groep 8 dan de citoscore. Juist deze ouders maken minder vaak gebruik van de mogelijkheid om hun kind in dat geval
toch te laten instromen op een hoger niveau in het voortgezet onderwijs. Een en ander gebeurt niet altijd bedoeld, maar
het komt wel structureel voor. Deze ongewenste ontwikkeling vergroot de tweedeling in de samenleving en benadeelt
deze kinderen. Om verschillen tussen kinderen als gevolg van achtergrond en inkomen te bestrijden, willen wij dat
kinderen op jonge leeftijd al naar school kunnen gaan, bij voorkeur al vanaf zes maanden. Daarom hebben wij landelijk
niveau de Rijke Schooldag geïntroduceerd: verschillende scholen in Groningen hebben dit concept al ingevoerd. De Rijke
Schooldag ligt in het verlengde van de oude Vensterschool en biedt kinderen een dagvullend programma aan, inclusief een
gezonde, warme lunch en culturele en sportactiviteiten en huiswerkbegeleiding na schooltijd. Dit concept is zowel een
uitkomst voor kinderen uit kansarme gezinnen als voor werkende ouders. D66 wil de Rijke Schooldag op alle scholen
invoeren, te beginnen waar dit het meest noodzakelijk is. Zo geven we kinderen en ouders de kans om kennis te maken
met muziek, kunst en cultuur en willen we de ongelijkheid helpen verkleinen.
Besteed meer aandacht voor lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden
Wat betreft de inhoud van het onderwijs heeft de gemeente geen zeggenschap over de scholen. Toch willen wij graag
benadrukken dat we het belangrijk vinden dat kinderen goed leren lezen, schrijven en rekenen. Dit geldt zowel voor de
basisschool als het voortgezet onderwijs. Het niveau van de Nederlandse leerlingen is de afgelopen jaren sterk
achteruitgegaan. Wij willen daar iets aan doen door de openbare bibliotheken actief te ondersteunen en stimuleren om
een cruciale rol te blijven spelen bij taalontwikkeling, laaggeletterdheid en digitale vaardigheden.
Ga naar school op de fiets of lopend
De stimulans om meer te bewegen past ook in onze visie op het onderwijs. Zo willen wij kinderen en ouder stimuleren om
lopend of op de fiets naar de basisschool te gaan. We willen hiermee ook bereiken dat ouders sneller kiezen voor een
school in hun eigen wijk. Zo gaan we de trend van de segregatie ook tegen. We willen ouders hier niet toe verplichten,
maar verleiden om te kiezen voor de school in hun eigen buurt. Dat is goed voor de gezondheid, omdat het niet nodig is om
de auto te pakken, maar vooral voor de ontwikkeling van kinderen in een multiculturele samenleving. Over onze visie om
veilig naar school te lopen en te fietsen kunt u meer lezen in het hoofdstuk Mobiliteit.
Zet in op ondernemerschap en praktijkonderwijs
Groningen heeft een uitstekende reputatie op het gebied van kennis, innovatie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor
startups, kennisintensieve bedrijven en organisaties. D66 wil deze kracht verder versterken, samen met de
onderwijspartners, het bedrijfsleven en publieke organisaties. Wij willen inzetten op het bevorderen van
ondernemerschap in het voortgezet onderwijs, mbo en hbo en we willen samen met mbo-instellingen het
praktijkonderwijs versterken. Alleen zo kunnen samen de grote transities op het gebied van energie, duurzaamheid en
digitalisering het hoofd bieden.

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2022 - 2026

5

Houd meer rekening met internationale studenten
De afname van het aantal Nederlandse studenten uit de regio af als gevolg van demografische krimp is de komende jaren
van grote invloed op onze hoger onderwijsinstellingen. De instellingen kunnen deze krimp deels opvangen door meer
internationale studenten te werven. Zo blijven de werkgelegenheid, de internationale dynamiek en de innovatieve
vernieuwingen die deze instellingen ons bieden voor de gemeente behouden. De gemeente moet hiervoor de juiste
randvoorwaarden bieden, te beginnen met de realisatie van voldoende, betaalbare woningen voor studenten en starters.
Zo pleiten wij al jaren voor nieuwbouw voor studenten in Zernike. Daarnaast verwachten we dat de instellingen veel meer
doen om studenten (Nederlandse en internationale studenten) op tijd voor te lichten over de krappe kamermarkt in
Groningen. Ook moet in een vroeger stadium duidelijk zijn hoeveel studenten er naar Groningen komen, zodat gemeente
en instellingen tijdig noodvoorzieningen kunnen treffen. Verder vinden wij dat de werving van internationale studenten
meer in balans moet worden gebracht met de beschikbare huisvesting.
Wat wil D66 concreet?
● D66 wil de Rijke Schooldag op alle scholen invoeren, met name in wijken waar veel kansarme kinderen wonen.
● Breid stap voor stap kinderopvang en voorschoolse onderwijs flink uit van zes naar minimaal zestien uur per
week voor alle kinderen, ongeacht of de ouders werken of niet.
● Bied gratis huiswerkbegeleiding aan op het primair en voortgezet onderwijs en stel al het benodigd
schoolmateriaal, inclusief devices gratis beschikbaar aan alle leerlingen.
● Zet in op extra aanvullende initiatieven tot beter lezen, schrijven en rekenen, bijvoorbeeld door betere
samenwerking met bibliotheken en initiatieven als Schoolschrijver.
● Maak afspraken met schoolbesturen over de invoering van brede brugklassen en 10-14 scholen waardoor we de
huidige vroege selectie van kinderen uitstellen tot een later moment.
● Maak het aantrekkelijk om op de fiets of lopend naar school te komen.
● Stimuleer en faciliteer Leven Lang Leren voor werknemers, werkzoekenden en flexwerkers.
● Stimuleer internationale samenwerking, ook op het vlak van onderwijs, en draag zorg voor optimale
randvoorwaarden zoals huisvesting.
● Onderwijsvernieuwingen en -pilots doen we samen met de scholen en we sluiten daarin aan bij wat zij zelf zeggen
nodig te hebben.
● Zorg dat er zo snel mogelijk begonnen wordt met studentenhuisvesting op het Zernike-terrein.
Wat hebben we bereikt?
✔ Sinds 2018 kent onze gemeente geen zwakke scholen meer.
✔ Alle peuters in Groningen krijgen twee dagen voor en vroegschoolse educatie, omdat de ongelijkheid al in de
jongste jaren begint.
✔ We hebben het Onderwijspact gesloten: een unieke samenwerking tussen verschillende onderwijsinstellingen op
breed niveau, niet alleen bestuurlijk.
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2.2 Kies voor kunst en cultuur voor iedereen
In Groningen en de dorpen erom heen bruist het culturele leven. Inwoners kunnen volop genieten van
voorstellingen, concerten en festivals. De amateurkunst bloeit en over de volle breedte is er sprake van een rijk
aanbod voor inwoners en bezoekers. Een rijk cultureel leven verbindt ons, maakt ons gelukkig en inspireert ons
tot nieuwe creatieve ideeën en plannen. Toch zit dit domein in een verdomhoekje: verschillende politici hebben
de afgelopen tijd laten merken dat ze het onzin vinden om geld uit te geven aan kunst en cultuur. D66 benadrukt
de grote waarde van de kunst & cultuursector en blijft hier volop in investeren.
Waardeer de positieve effecten van kunst & cultuur
Aangezien kunst & cultuur aan de basis staan van onze samenleving is het de taak van de gemeente culturele
voorzieningen op orde houden. Deze voorzieningen dragen daarnaast bij aan beter onderwijs en hebben aantoonbaar
positieve effecten op onze gezondheid van oud en jong. Verder stimuleert een bloeiend cultureel klimaat mensen om actief
mee te doen in de samenleving en draagt kunstparticipatie bij aan onze economie en een aantrekkelijke leefomgeving voor
inwoners, bedrijfsleven en bezoekers. Laagdrempelige, goed bereikbare activiteiten en voorzieningen op wijk- en
dorpsniveau zijn onmisbaar.
Investeer in het culturele leven
D66 is al jarenlang aanjager, trekker en pleitbezorger van investeringen in de cultuursector. Wij willen dat het culturele
aanbod zodanig divers is dat al onze inwoners, oud en jong, iets van hun gading kunnen vinden. De gemeente heeft
vastgelegd hoe zij tot 2028 wil omgaan met het culturele leven. Cultuur voor iedereen houdt in dat de gemeente investeert
in culturele voorzieningen waar alle inwoners gebruik van kunnen maken. Zo is Vrijdag aangewezen als steunpilaar voor
de amateurkunst en investeert de gemeente in cultuureducatie op scholen en wijken. De nadruk van het cultuurbeleid ligt
op het betrekken van jonge mensen bij het culturele leven en het stimuleren van jong talent en nieuwkomers. Wij willen
ook het aanstormend talent op de kunstacademie en het conservatorium beter ondersteunen, zodat ze de kans krijgen om
zich na hun opleiding in Groningen te vestigen en we talent behouden voor onze gemeente.
Trek samen op waar dat kan
Samenwerking binnen het domein van de kunst en cultuur creatiever leidt tot mooie initiatieven, zoals ‘We the North’: een
succesvol vierjarig cultuurprogramma in Noord-Nederland. Als culturele instellingen vaker samenwerken, versterken ze
elkaar en het imago van Groningen als cultuurgemeente. Wij zien ook veel in het verbinden van culturele initiatieven met
het sociale domein en de sport, zoals spoken word-festivals, breakdance en urban graffiti. Door voorwaarden te scheppen
en kwalitatieve huisvesting ter beschikking te stellen, kan de gemeente deze vormen van samenwerking faciliteren en
stimuleren. Verder zien wij veel in samenwerking van culturele instellingen om hun huisvesting en fysieke infrastructuur
te verbeteren. Mooie voorbeelden zijn de plannen van diverse instellingen die zich in het Ebbingekwartier willen vestigen.
Bied een veelzijdig cultureel aanbod
Het culturele klimaat in de gemeente is veelzijdig en aantrekkelijk, maar sluit het aanbod wel voldoende aan bij de wensen
van alle inwoners? Wij staan voor een veelzijdig cultureel leven dat aantrekkelijk is voor al onze inwoners: zowel voor
mensen die theaters, musea en bioscoop bezoeken als voor fans van festivals, evenementen en concerten. Voor ons staan
diversiteit en ontmoeting centraal en we zijn daarom heel trots op het Groninger Forum, waar inwoners en bezoekers
elkaar graag ontmoeten, met hun kinderen een doe-plein verkennen, naar de film gaan of rondstruinen in een van de
mooiste bibliotheken van Nederland. Het is een prachtig voorbeeld van hoe openbare voorzieningen en stedelijke
ontwikkeling hand in hand kunnen gaan. Wel blijft het nodig om te evalueren in hoeverre het Forum er is voor iedereen:
zo vinden we dat er meer balans moet komen tussen het aantal studieplekken en andere activiteiten in het Forum.
Stimuleer creatieve broedplaatsen
Voor mensen met een creatief beroep is Groningen een aantrekkelijke gemeente om zich te vestigen. Voor al die
kunstenaars, creatieve ondernemers en innovatieve bedrijven is behoefte aan voldoende creatieve broedplaatsen. Maar
regel niet alles dicht: er moeten wel rafelranden overblijven in en rond de stad, zoals de Big Building vroeger was. Plekken
waar kleinschalige culturele activiteiten kunnen ontstaan en kunstenaars en creatieve ondernemers in alle vrijheid samen
experimenteren, spannende dingen laten gebeuren en elkaar versterken. Wellicht kan de Niemeijerfabriek na de sluiting
de komende jaren een dergelijke functie vervullen. Ook de Biotoop in Haren kan hier een nog grotere rol in gaan spelen.
Overigens is het nomadische bestaan in rafelranden niet voor iedereen een uitkomst: er is ook grote behoefte aan
creatieve broedplaatsen met een permanent karakter.
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Werk samen aan kunst in wijken en dorpen
Beperk het kunst- en cultuuraanbod niet tot de binnenstad van Groningen. Kunst is van iedereen. Zo willen wij kunst in de
openbare ruimte in wijken en dorpen bevorderen. Geef ruim baan aan initiatieven van inwoners kunst en cultuur in hun
eigen omgeving te creëren. Bijvoorbeeld door bewoners van wijken, buurten en dorpen bijvoorbeeld samen met een
kunstenaar nadenken over hoe openbare kunst hun eigen omgeving kan verrijken. Geef inwoners de mogelijkheid om in
projectvorm met een of meer kunstenaars hiermee aan de slag te gaan en denk dan ook aan combinaties van sport, spel en
kunst in de openbare ruimte.
Laat onze evenementen en festivals bloeien
Wij zijn trots op de diversiteit aan festivals en evenementen in onze gemeente, zoals Noorderzon en de internationale
reputatie van Groningen als popstad. Wij willen daarom dat de gemeente onze poppodia en popfestivals nog beter op de
kaart zet en ruimte maakt voor bijvoorbeeld dance- en foodfestivals. Ook willen we een impuls geven aan het aanbod van
kleinschalige zalen en podia voor bands. Verder zien we prachtige mogelijkheden voor nieuwe evenementen op andere
culturele terreinen, zo mogelijk in combinatie met sport. Wij zijn ook voor meer kunst in de open ruimte, die goed
toegankelijk zijn voor iedereen, zoals nu al gebeurt bij Der Aa-kerk. De gemeente is op basis van ideeën van de inwoners
bezig met het maken van plannen voor het Stadspark. Wij steunen deze plannen en willen vooral evenementen mogelijk
maken op de voormalige Drafbaan.
Maak van Groningen een bruisend centrum van letteren
Groningen is ook een literaire gemeente, met evenementen als Dichters in de Prinsentuin en initiatieven op muren te
verrijken met de poëzie van lokale dichters. Groningen heeft alles in zich om net zo’n bruisende letterenstad te worden als
Amsterdam. Meer aandacht voor lezen en literatuur helpt bovendien om laaggeletterdheid, analfabetisme en ontlezing
actief aan te pakken. Wij zien graag dat ook spontane, particuliere initiatieven in de wijken en dorpen op het gebied van
lezen en schrijven de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Faciliteer daarom literaire broedplaatsen en geef ruim baan aan
bibliotheken, boekhandels, schrijvers, dichters en uitgeverijen om eigen evenementen te organiseren.
Geef ruim baan aan cultuureducatie op school
Het is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen dat ze kennismaken met muziek, kunst en cultuur. Daarom wil
D66 dat alle kinderen uit de gemeente hiermee kennis maken, zeker als ze van huis uit hiervan weinig meekrijgen.
Kinderen leren zo betekenis te geven aan de wereld om hen heen en ontdekken hun plek in de wereld. Het maakt ze
creatiever, slimmer en het heeft positieve effecten op hun leerprestaties. De D66 heeft de afgelopen jaren met succes
aandacht gevraagd voor cultuureducatie. Zo kunnen alle kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met kunst
en cultuur met de zogenaamde ‘cultuurhopper’. We willen dat de gemeente doorgaat met investeringen in cultuureducatie,
zodat nog meer kinderen en jongeren hiervan kunnen profiteren. De Rijke Schooldag (zie ook het hoofdstuk over
Onderwijs) kan hierbij een grote rol van betekenis spelen.
Koester en bescherm ons cultureel erfgoed
Na de gemeentelijke indeling ontstond er een unieke situatie op het gebied van immaterieel cultureel erfgoed doordat er
in onze gemeente drie verschillende Nedersaksische streektalen worden gesproken: het Stads-Gronings, Het Hogelands en
het Gorechts. D66 wil dat gemeentebestuur er bij de regering op aandringt dat de Nedersaksische streektaal de erkenning
krijgt onder deel III van het Europees Handvest van regionale talen en talen van minderheden. In ’t veuren mot ’t
gemaintebestuur regels opzetten woardeur projecten dij richt binnen op ’t beschaarmen en ’t beveurderen van d’aigen
streektoal meuglek worden mokt, zo gaauw as ’t kloar is mit d’erkennen.
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Wat wil D66 concreet?
● Zet in op de realisatie van een grote popzaal en neem deze mee in de plannen voor het nieuwe muziekcentrum.
● Betaal kunstenaars eerlijk voor de kunst die zij maken: dat geldt voor de gemeente, maar ook voor instellingen en
bedrijven.
● Ondersteun culturele instellingen met bij een efficiënte inrichting van hun bedrijfsvoering, zodat zij zich met
belastinggeld primair kunnen richten op kunst en cultuur.
● Investeer in een openluchttheater in het Stadspark in samenspraak en overleg met de omwonenden.
● Zorg voor meer betaalbare, kleinschalige zalen voor jonge popbands en amateurkunst en ga het sluiten van kleine
zalen tegen.
● Stel een historische route samen binnen en buiten de stad met medewerking van het Museum aan de A, het
Scheepvaartmuseum, het Universiteitsmuseum, het Groninger museum, de Groninger Archieven en de Synagoge.
● Stimuleer partijen zoals Carex om broedplaatsen te creëren, door gebouwen te reserveren voor verhuur aan
kunstenaars en andere culturele ondernemers.
● Investeer in poppodia als Vera en Simplon en zet populaire popfestivals als Kadepop en Eurosonic/Noorderslag
nog beter op de kaart en bied ruimte aan het organiseren van bruisende festivals, zoals Paradigm, Dance &
Hardstyle In The Park en food festivals.
● Zet Groningen op de kaart als centrum der letteren en maak een LetterenRoute mogelijk, in navolging van de
Open Atelier Route of door middel van Spoken Word Festivals gericht op jongeren.
● Dring er bij de regering op aan dat de Nedersaksische streektaal de erkenning krijgt onder deel III van het
Europees Handvest van regionale talen en talen van minderheden.
● Maak het mogelijk om roeiboten te huren op de Stadsparkvijver.
Wat hebben we bereikt?
✔ Geïnvesteerd in de vernieuwing van het culturele aanbod en Talentontwikkeling.
✔ Gezorgd voor meer muziek in de klas en meer ruimte voor amateurkunst.
✔ Een nieuw onderkomen voor Vrijdag en de verbouwing van het Scheepvaartmuseum tot historisch museum.

Groninger Museum - Arend Jan Wonink
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2.3 Kies voor gezondheid, welzijn en weerbaarheid
Gezonde, weerbare mensen kunnen het leven beter aan. Ziekte voorkomen door middel van preventie is
belangrijk, maar niet altijd mogelijk. Welzijn gaat over je goed voelen, actief zijn, mee kunnen doen en sociale
contacten hebben. Wij willen mensen versterken, zodat ze weerbaar zijn ook als ze ziek worden of als ze kampen
met beperkingen. Daarom willen wij dat de omgeving mensen uitnodigt en verleidt om gezond en actief te leven.
Zodat ze hun eigen keuzes kunnen maken en regie houden over hoe ze hun leven en zorg willen inrichten.
Gemeente en werkgevers moeten die keuzes mogelijk maken en mensen de gelegenheid geven om zelf de regie te
houden over hun eigen welzijn en gezondheid.
Laat alle kinderen gezond en veilig opgroeien
Ieder kind heeft het basisrecht om gezond, kansrijk en veilig op te groeien, in een omgeving waar ze gezien en
gewaardeerd worden en niet worden geconfronteerd met vormen van geweld (fysiek of mentaal). Om hieraan bij te
dragen willen we dat de gemeente de opvoedondersteuning voor alle nieuwe ouders verder uitbreidt. Ook willen we dat
de huisartsen kunnen beschikken over vaste praktijkondersteuners voor kinderen en jongeren, zodat ouders en kinderen
minder vaak doorverwezen hoeven te worden naar specialistische en duurdere vormen van jeugdzorg. Verder willen we
dat de gemeente actief bevordert dat kinderen en jongeren opgroeien in een rookvrije omgeving die uitnodigt tot gezond
eten en bewegen. Wij hebben ons volop ingezet om zoveel mogelijk openbare plekken in de gemeente rookvrij te maken
en daarmee gaan we op volle kracht door. Zo willen we het aantal verkooppunten van tabak verminderen, de voorlichting
op scholen intensiveren en verbeteren en investeren in bewezen effectieve vormen van ondersteuning om duurzaam te
stoppen met roken. Tot slot willen we kinderen en jongeren een grotere stem geven als het gaat om de manier waarop ze
opgroeien.
Creëer gelijke kansen op een goede gezondheid
Dat de levensverwachting in bepaalde wijken en dorpen lager ligt dan elders is voor ons onacceptabel: het verschil in
levensjaren kan wel tot zeven jaar oplopen tussen Haren en Selwerd. En het aantal gezonde levensjaren tussen de wijken
is nog veel groter. Dit mogen we niet accepteren: al onze inwoners hebben recht op gelijk kansen op een goede
gezondheid. De gemeente moet wat ons betreft dit grote onrecht nog steviger aanpakken dan voorheen, met name door
een gecombineerde aanpak van armoedebestrijding, gezondheidszorg en onderwijs. Ook is er in sommige wijken en
dorpen, zoals Ten Boer, sprake van langdurige stress als gevolg van de zich almaar voortslepende
aardbevingsproblematiek, waar mensen letterlijk ziek van worden. Wij zijn ons er bewust van dat de gemeente niet alle
problemen kan oplossen in dit dossier, maar zien graag dat er nog meer wordt gedaan om de inwoners te ondersteunen.
Bijvoorbeeld door tijdens wijkvernieuwingsprojecten in te zetten op een beweegvriendelijke omgeving en meer ruimte
voor laagdrempelige ontmoetingen in de openbare ruimte.
Kies voor eigen regie voor zorg
Zorgverleners komen vaak in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Daarom willen we dat mensen zelf keuzes kunnen
maken en de regie behouden over hun eigen gezondheid en zorg. Wij willen dat er meer ruimte komt voor eigen initiatief
in de zorg en voor nauwe samenwerking tussen formele en informele zorg. Laat inwoners zien wat anderen al doen op het
gebied van zorg en ondersteuning, zodat ze goede voorbeelden kunnen volgen of dit zelf nog beter of anders kunnen doen.
D66 wil doorgaan met het ophalen of versterken van deze innovatieve ideeën. Wij zijn voorstander van publieke
gezondheidszorg, maar dan wel met keuzevrijheid voor onze inwoners.
Bevorder gezond ouder worden
Inwoners op leeftijd willen vaak graag in hun eigen wijk of dorp blijven wonen. Daarvoor is niet alleen een fijnmazig
netwerk van thuiszorg nodig, maar moeten mensen ook de kans krijgen om een actief, sociaal en gezond leven te leiden.
D66 wil dat de gemeente meer werk maakt van de bouw van kleinschalige, levensloopbestendig woonoplossingen en
meergeneratiewoningen. Daarnaast zien wij graag gelegenheid voor woonstudenten in verzorgingstehuizen. Door ruimte
te bieden voor laagdrempelige ontmoetingen van mensen van verschillende generaties kunnen we vereenzaming
tegengaan en een actief, sociaal leven bevorderen en tevens een oplossing bieden voor de te krappe kamermarkt. In een
inclusieve gemeente is er ook ruimte voor ouderen met (beginnende) dementie. Wij willen dat Groningen ernaar streeft
om een dementievriendelijke gemeente te worden. Zet daarvoor in op goede zorg en ondersteuning aan dementerenden
en hun mantelzorgers, wees alert op signalen uit de directe omgeving van deze groep en faciliteer gerichte steun aan
dementerenden. Ook willen we dat de gemeente logeerzorg mogelijk maakt als tussenstap tussen thuis en
woonzorgcentrum om op die manier de mantelzorgers van ouderen tijdelijk te ontzien.
Ontlast en activeer mantelzorgers
Zonder de tomeloze en belangeloze inzet van vele mantelzorgers zouden veel zieke en oudere inwoners van de gemeente
volledig afhankelijk zijn van professionele zorg. Zorg die lang niet altijd gemakkelijk te verkrijgen is en ook nog eens erg
Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2022 - 2026

10

kostbaar is. D66 vindt dat de gemeente meer kan doen om deze groep te ondersteunen. Bijvoorbeeld door zelf het goede
voorbeeld te geven aan werkgevers als mantelzorgvriendelijke organisatie. Verder is het nodig dat de gemeente meer en
structureel budget vrijmaakt voor de lokale mantelzorgondersteuning. We moeten op tijd ingrijpen als mantelzorgers
overbelast dreigen te laken, bijvoorbeeld door respijtzorg in te zetten, waarbij de zorg tijdelijk aan professionals wordt
overgedragen. Hiervoor ligt een taak voor de gemeente, zorgprofessionals en mantelzorgpunten gezamenlijk. Toch
dreigen mantelzorgers met een migratieachtergrond soms te veel uit beeld te blijven bij de gemeente. Het is essentieel om
ook deze groepen actief te betrekken in het beleid rondom mantelzorg en rekening te houden met hun culturele
achtergrond.
Geef hulp als het nodig is
Iedereen kan op een gegeven moment hulp nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege opvoedproblemen, psychische
problematiek of chronische ziekte. D66 vindt het essentieel dat al onze inwoners hulp kunnen krijgen als dat nodig is. Zo
willen we meer aandacht voor suïcidepreventie. Verder is het essentieel om tijdig problemen te signaleren zodat we
kunnen voorkomen dat mensen dakloos worden. Wij vinden dat niemand op straat hoeft te slapen. De daklozenopvang
zou dan ook alleen een noodoplossing moeten zijn. Opvang is nodig om mensen snel te kunnen helpen en tot rust te laten
komen, zodat ze zo snel mogelijk weer zelfstandig kunnen wonen en zelf de regie over hun leven kunnen oppakken. Dit
geldt ook voor ongedocumenteerden die niet terug kunnen naar het land van herkomst.
Geef de WIJ-teams ruim baan
De WIJ-teams zijn ooit in het leven geroepen om samen met de inwoners van een buurt of wijk aan de slag te gaan met
onderwerpen die in die wijk leven. Inwoners met collectieve ideeën voor hun eigen omgeving zouden wat ons betreft
vaker dan nu een beroep moeten kunnen doen op hun WIJ-team als voordeur van de gemeente om zo de krachten te
bundelen en ondersteuning te krijgen. De afgelopen tijd hebben deze teams zich vooral ontwikkeld tot toegang voor
inwoners die bij hulpvragen er zelf niet uitkomen en voor het aanbod van gerichte ondersteuning. Ook helpen deze teams
inwoners om buurtinitiatieven verder te helpen. Inwoners moeten ervan uit kunnen gaan dat ze in alle openheid hun
verhaal kunnen delen en dat hun privégegevens in goede handen zijn bij de WIJ-teams. Wat ons betreft zouden de WIJteams meer aandacht moeten besteden aan mogelijke psychische gevolgen van de aardbevingsproblematiek. Verder is het
van belang om de huidige wachtlijsten met spoed te beperken.
Ondersteun GGD’en
De belangrijke rol van de GGD’en op het gebied van infectiepreventie, waaronder het bron- en contactonderzoek, is
onmisbaar en verdient meer prioriteit. Zij zijn ook van groot belang bij het uitvoeren van gerichte en lokale
preventieprogramma’s. D66 pleit voor een steviger positie op het gebied van gezondheidsbevordering. GGD’en hebben een
bestaand netwerk, kennen de regio, de wijken, buurten en de populatie en hebben al veel expertise aan boord. Wij willen
dat de gemeente de GGD’en ondersteunt om te kunnen fungeren als kenniscentra in de wijken van waaruit de duurzame
preventieprogramma’s worden uitgevoerd. Ook is het nodig om een data-infrastructuur voor preventie op te tuigen.
Wat wil D66 concreet?
● Investeer in preventie als het gaat om jeugd om te voorkomen dat ze onnodig in de hulpverlening terechtkomen.
● Experimenteer met een ongelabeld budget per gezin, zodat problemen met geld, gezondheid en werk in onderling
verband kunnen worden aangepakt.
● Ondersteun inwoners die als gevolg van stress door de aardbevingsproblematiek gezondheidsproblemen hebben.
● Investeer in slimme zorgtechnologie (eHealth) waardoor mensen langer in hun eigen, vertrouwde omgeving
kunnen wonen.
● Maak van Groningen een dementievriendelijke gemeente.
● Start een experiment waarbij inwoners die zorgbehoevende ouders in huis willen nemen een bijstandsuitkering
ontvangen, vrijstelling krijgen van de kostendelersnorm.
● Houd meer rekening met mantelzorgers met een migratieachtergrond.
● Zorg ervoor dat mensen zo nodig snel terecht kunnen op een plek voor beschermd wonen en ook weer zo snel
mogelijk kunnen doorstromen.
● Stimuleer de verbinding tussen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), wijken en dorpen, huisartsen,
praktijkondersteuners en Wij-teams.
Wat hebben we bereikt?
✔ Elke wijk een eigen WIJ-team waar iedereen terecht kan.
✔ Rookvrije generatie op de agenda gezet: bijgedragen aan rookvrije speeltuinen, sportparken en schoolpleinen.
✔ Bed, Bad, Brood en Begeleiding geboden aan ongedocumenteerden, wat heeft geleid dat onze aanpak een landelijk
model is geworden.
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2.4 Breng Groningen in beweging
Meer bewegen en vaker sporten draagt bij aan een goede gezondheid. Dat geldt voor iedereen. De gemeente kan
bijdragen aan de gezondheid door beleid te maken waarmee inwoners worden gestimuleerd om regelmatig te
sporten en bewegen, zodat het onderdeel wordt van een gezonde leefstijl die bij hen past. Dit is nodig om de
groeiende gezondheidsverschillen tussen onze inwoners op te heffen en voortaan te voorkomen. Ook kan dit
beleid leiden tot ontmoeting, verbinding en een gevoel van saamhorigheid.
Werk samen aan sportief kapitaal
Groningen is een sportieve gemeente en beschikt over een uitgebreid gemeentelijk sportkapitaal, zoals goede
sportvoorzieningen, vele sportaanbieders en programma’s. Toch blijft het voor bijna de helft van onze inwoners een
uitdaging om te sporten of bewegen. Met name inwoners met een smalle beurs zijn aangewezen op gratis of
gesubsidieerde sportvoorzieningen. Kinderen tot 18 jaar kunnen vrijwel overal in de gemeente gratis of met korting
sporten via het Jeugdfonds Sport & Cultuur, maar dat geldt niet voor volwassenen. Hoewel minima met een Stadjerspas
korting kunnen krijgen op het lidmaatschap van verschillende sportverenigingen, kunnen de meest kwetsbare groepen
zich dit niet veroorloven. Te veel inwoners van onze gemeente zijn daardoor niet in staat om te sporten. Dit kan ertoe
lijden dat hun gezondheid achterblijft net als hun sociale deelname aan de maatschappij. Wij willen alle economische,
sociale en fysieke belemmeringen om te sporten en bewegen wegnemen. Daarvoor is doeltreffend en samenhangend
beleid nodig, waarbij gemeente, dorpen en wijken samenwerken met verschillende sportaanbieders, basisscholen met een
Rijke Schooldag, buurtsportcoaches en andere professionals in het sociale domein. Op die manier dragen we samen bij aan
het verwerven van voldoende sportief kapitaal en daarmee aan sociale participatie en een actieve en gezonde leefstijl van
al onze inwoners.
Laat kinderen en jongeren met plezier sporten
Kinderen sporten over het algemeen graag, maar zodra ze in de pubertijd komen haken jongeren steeds vaker af. En dat is
jammer, want mensen die jong ontdekken welke sportbelevingen bij hun persoonlijkheid passen zijn meer geneigd om
actief te blijven op latere leeftijd. Positieve sportervaringen, voldoende bewegingsvaardigheid en toegang tot sociale
sportnetwerken zijn een investering in een actieve leefstijl nu en later. Het basis- en voortgezet onderwijs zijn binnenkort
wettelijke plicht om een vakleerkracht leerlingen minimaal twee uur per week bewegingsonderwijs te laten geven. Een
goede zaak, maar niet voldoende. D66 zet in op een breed sportaanbod: ook in de wijk, de buurt of het dorp. Wij willen dat
dit aanbod, waar mogelijk, deel gaat uitmaken van de Rijke Schooldag. Leerlingen kunnen dan in de middag kiezen uit een
divers en professioneel aanbod van verschillende type sporten die passen bij hun wensen. Ook willen we dat
buurtbewoners hier gebruik van kunnen maken. In combinatie met volop groene, beweegvriendelijke ruimte om op eigen
initiatief in beweging te komen, willen we inwoners van jong tot oud gouden kansen bieden voor een leven lang sporten en
bewegen. Als aanvulling hierop willen we stimuleren dat zoveel mogelijk scholen meedoen aan het programma Gezonde
School.
Zet in op toekomstbestendige sportverenigingen
Binnen de gemeente zijn relatief veel sportverenigingen actief, vaak met een lange traditie. Leden en vrijwilligers vormen
de basis voor deze sportverenigingen; zij zorgen voor een bloeiend verenigingsleven voor leden en jeugdleden. Helaas
hebben deze verenigingen moeite om vrijwilligers onder de leden te vinden, bijvoorbeeld voor roulerende bardienste. Ook
de vaste trainingstijden stuiten steeds vaker op problemen. Daardoor kiest bijna 75% van alle sporters in Nederland
ervoor om buiten verenigingsverband te sporten. Wij zien een taak voor de gemeente om verenigingen de helpende hand
toe te steken, zodat ze toekomstbestendiger kunnen worden en hun waardevolle rol in het veranderende sportlandschap
kunnen blijven spelen.
Creëer een beweegvriendelijke openbare ruimte
De afgelopen jaren heeft het gemeentelijk programma ‘De Bewegende Stad’ ertoe geleid dat mogelijkheden om te sporten
en te bewegen vaker onderdeel zijn geworden in plannen voor gebiedsontwikkeling. We streven steeds meer naar
beweegvriendelijke openbare ruimte. Daardoor pakken inwoners sneller de fiets of verplaatsen ze zich te voet. Deze
ingezette ontwikkeling willen we verder versterken en uitbreiden door de nadrukkelijke koppeling met een groene
omgeving. Dankzij onze inzet in de gemeenteraad is het gelukt om bij de realisatie van nieuwe wijken en bij
wijkvernieuwing natuurinclusieve voorwaarden als harde eisen mee te nemen aan de tekentafel. Onderzoek wijst uit dat
groene openbare ruimte een positief effect heeft op onze gezondheid, bijdraagt aan ontstressen en uitnodigt tot sportief
bewegen. Verder willen we dat die beweegvriendelijke groene openbare ruimte nóg geschikter wordt gemaakt voor
mensen die zelf georganiseerd willen sporten op momenten die zij zelf bepalen. Dat kan bijvoorbeeld door in nauw
overleg met wijkbewoners openbare fietsroutes, hardlooprondjes, boulderblokken, skate- en bootcamp-voorzieningen aan
te leggen.
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Elke sporter telt mee
Sporten en bewegen is gezond voor iedereen, maar D66 hecht zeer aan de vrijheid van mensen om zelf te kiezen op welke
manier ze willen sporten of bewegen. Voor de een is lidmaatschap van een sportvereniging de beste manier om duurzaam
onderdeel te zijn van een vaste, vertrouwde groep mensen om samen met plezier mee te sporten. De ander wil liever
alleen of met een paar vrienden er zelf op uittrekken om in de buitenlucht te wandelen, bootcampen, skaten, surfen of
SUPpen. Wij juichen deze toegenomen diversiteit toe, want voor ons tellen alle sporters mee, hoe ze ook georganiseerd
zijn. Ook sporters die niet in verenigingsverband sporten, willen wij een stem geven. De belangen van alle sporters moeten
worden meegenomen in gesprekken en besluitvorming over sport en bewegen.
Groningen als gemeente van topsporttalent
Sporttalentontwikkeling is wat D66 betreft een belangrijk thema voor Groningen als centrumgemeente. In nauwe
samenwerking met de Provincie Groningen en het Rijk, willen we sporttalenten en hun coaches optimale condities bieden
om hun talent optimaal te ontwikkelen door middel van bovenregionale topsportvoorzieningen onder regie van het
aanstaande Topsportprogramma van de Rijksoverheid. Coördinatie en samenwerking tussen deze overheden zijn gewenst
om een optimaal topsportklimaat op Olympisch niveau daadwerkelijk te verwezenlijken. D66 koestert de inspirerende
kracht van topsport en topsporttalenten en wil daarom het topsportklimaat het Noorden verder versterken in co-creatie
met de Noordelijke sportpartners.
Maak noordelijke sportevenementen mogelijk
Grote sportevenementen brengen mensen bij elkaar en dragen bij aan de gezamenlijke identiteit van het Noorden en van
‘Oranje’. Topsportevenementen in en rondom onze gemeente bieden daarnaast een podium voor onze nationale en lokale
talenten en inspireren velen. Daarom is het belangrijk dat we blijven werken aan Groningen als sportstad van het
Noorden, door naast het bestaande grote evenementen, zoals de 4Mijl van Groningen, nog een aantal grote
sportevenementen hierheen te halen die van aantoonbare waarde zijn voor de gemeente. Zowel op topniveau als voor de
recreatiesport en bij voorkeur gecombineerd met side-events voor kinderen, bedrijven en andere specifieke doelgroepen.
We zoeken verder naar mogelijkheden om de sportevenementenkalender van de gemeente een meer divers en deels,
stedelijk karakter te geven. Naast traditionele sporten passen ook ‘urban- en freestyle sportevenementen’ bij het
grootstedelijke en multiculturele karakter van Groningen.
Wat wil D66 concreet?
● Zet in op wijkgerichte programma’s die kwetsbare groepen die achterblijven in sport- en beweegdeelname,
stimuleren om meer te sporten en bewegen.
● Zorg voor een concrete en samenhangende uitvoering van het sportbeleid in samenwerking met ondernemende
sportaanbieders, sportverenigingen, basisscholen met een Rijke Schooldag, buurtsportcoaches en andere
professionals in het sociale domein.
● Zorg dat kinderen positieve sportbelevingen ervaren en focus meer op urban sports.
● Help sportverenigingen om toekomstbestendig te worden.
● Versterk de ontwikkeling van de beweegvriendelijke ruimte met nadruk op een groene omgeving en neem dit
mee bij nieuwe wijken en wijkvernieuwing al mee vanaf de tekentafel.
● Maak openbare ruimte nog geschikter voor individuele sporters, bijvoorbeeld door de aanleg van openbare
fietsroutes, hardlooprondjes, boulderblokken, skate- en bootcamp-voorzieningen.
● Geef ruim baan aan ondernemende ‘urban- en lifestyle’-sportaanbieders en -evenementen en zorg daarbij voor
extra binnensportcapaciteit.
● Zet in op rookvrije 100% rookvrije kantines en sportparken.
Wat hebben we bereikt?
✔ Het Gronings Sportakkoord is getekend door meer dan honderd partners van sport- en beweegclubs, lokale
sportverenigingen, ondernemende sportaanbieders, kennisinstellingen, zorgorganisaties en belangengroepen.
✔ Mede door inzet van D66 worden er nu plannen gemaakt voor extra sporthallen in Groningen.
✔ Dankzij D66 komt er een mountainbikeroute bij het Eemskanaal.
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2.5 Groningen als inclusieve en diverse gemeente
Een diverse samenleving is veel meer dan een maatschappij waar mensen elkaar accepteren.
Diversiteit gaat een stap verder: het betekent dat je als samenleving verschillen tussen omarmt, erkent en
waardeert. Het gaat erom dat je ervoor zorgt dat mensen zich welkom voelen en zichzelf kunnen zijn. Dat
iedereen mee kan doen en zich daartoe uitgenodigd voelt. Wij staan voor een inclusieve gemeente waar iedereen
de vrijheid voelt om zichzelf te zijn en waar iedereen alle kansen krijgt om mee te doen. Een samenleving waar
iedereen kan meedoen en zich thuis voelt en waar we geen onderscheid maken tussen mensen op basis van kleur,
leeftijd en geslacht, genderidentiteit en seksuele geaardheid, opleiding en ervaring, psychische gesteldheid en
beperkingen op welk terrein dan ook. Tegelijkertijd zijn wij realistisch: om die ideale inclusieve, diverse
samenleving te bereiken moet er nog veel gebeuren.
Sluit niemand uit
Bij het ontwikkelen van nieuw beleid is het ten eerste van belang om van tevoren uit te zoeken of de plannen voor
iedereen werken. Ga niet automatisch uit van specifieke groepen, maar stel wel altijd de vraag: sluiten we niemand uit? Als
dan blijkt dat bepaalde groepen buiten de boot dreigen te vallen, spits het beleid dan toe op die specifieke groepen, zodat
iedereen mee kan doen. Blijf niet hangen in algemeenheden, maar maak concrete, praktische plannen die uitvoerbaar zijn
en voldoen aan bepaalde voorwaarden. Kijk bijvoorbeeld naar de fysieke en digitale toegankelijkheid van nieuwe plannen.
Raadpleeg hiervoor ervaringsdeskundigen voor de concrete aanscherping van plannen. Zo is het bij bouwprojecten
essentieel om altijd eerst te toetsen of de ruimte toegankelijk is voor iedereen: dus ook voor ouderen, mensen die slecht
ter been zijn of zich verplaatsen in een rolstoel of een scootmobiel, slechtzienden en blinden.
Werk aan een inclusieve arbeidsmarkt
Meedoen aan de samenleving hangt samen met een inclusieve arbeidsmarkt. Voor grote groepen werkzoekenden is het
nog altijd lastig om een duurzame baan te vinden. Vele mensen blijven onnodig lang hangen in flexwerk en tijdelijke
contracten of zijn afhankelijk van schijnconstructies. Hoewel er veranderingen aankomen vanuit de landelijke overheid
wat betreft flexibel en tijdelijk werk, zijn werkenden met een flexibel of tijdelijk contract niet meteen uit de problemen.
Daarom vinden we dat de gemeente oog moet blijven houden voor mensen die nog geen duurzame plek op de
arbeidsmarkt hebben gevonden. Er zijn ook mensen die behoefte hebben aan een beschutte werkplek en niet in staat zijn
om een plek vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Ook die mensen horen erbij en daarom vindt D66 dat die beschutte
werkplaatsen moeten blijven bestaan.
Ga aan de slag met werkgevers en ondernemers
In een inclusieve arbeidsmarkt krijgen alle mensen de kans krijgen om passend werk te vinden en zich te ontwikkelen. In
Groningen hebben we een aantal werkgevers die zich al sterk maken voor dit doel en is de afgelopen jaren het 1000banenplan uitgevoerd. Maar dat is niet genoeg. Om werkelijk inclusief te zijn moet er meer gebeuren op de arbeidsmarkt,
maar ook binnen de gemeente. Hiertoe hebben gemeente en werkgevers inmiddels de Charter Diversiteit ondertekend.
Zorg er samen met de werkgevers en ondernemers in de hele regio voor dat de Groninger arbeidsmarkt inclusief wordt,
zodat ook deze inwoners werk vinden, niet tijdelijk of semi-vrijwillig, maar echt. Stimuleer werkzoekenden om zich verder
te ontwikkelen en faciliteer de toegang tot passende opleidingen. Haal drempels weg als mensen vanuit een uitkering een
bedrijf willen beginnen of een opleiding willen doen. Geef de arbeidsmarkt de ruimte om te groeien en geef mensen de
kans om de weg naar de toekomst te vinden zonder bureaucratische regels op te werpen.
Zet in op leven lang leren
Voor een inclusieve arbeidsmarkt is het onderwijs onmisbaar: een leven lang leren zorgt ervoor dat inwoners zich blijven
ontwikkelen. Tijdig om en bijscholen kan nodig zijn om toekomstige kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt te voorkomen.
Ervaringen leren ons dat volgen van training, cursus of opleiding leiden tot persoonlijke verrijking, versterking van het
zelfbewustzijn en grotere participatie. Wij roepen de gemeente om samen met het onderwijs en het bedrijfsleven leven
lang leren te stimuleren en faciliteren. Analfabetisme, laaggeletterdheid en digibetisme zetten mensen op een enorme
achterstand. Die achterstanden moeten we wegnemen door mensen laagdrempelige hulp te bieden in hun eigen buurt,
wijk of dorp. Geef bibliotheken, buurt- en dorpsverenigingen en vrijwilligers de kans om mensen hierbij te ondersteunen.
Ook werkgevers willen we ondersteuning om analfabetisme, laaggeletterdheid en digibetisme bespreekbaar te maken en
te verminderen met doelgericht advies en trajecten. Maak hiervoor structureel budget vrij, zodat hiervoor bevoegde
docenten kunnen worden ingezet en betaald.
Stimuleer ondernemers om inclusief te handelen
Op een inclusieve arbeidsmarkt kunnen ondernemers en werkgevers het verschil maken door mensen met achterstand op
de arbeidsmarkt in dienst te nemen en in hun bedrijf kansen te bieden. We verwachten dat de gemeente, als een van de
grote werkgevers in Groningen, het goede voorbeeld geeft via het eigen personeelsbeleid en door bij inkoop van goederen
en diensten eisen te stellen wat betreft de sociale doelstellingen van leveranciers en dienstverleners. Groningen telt een
verschillende wijkbedrijven, sociale coöperaties en sociale ondernemingen die zich al jaren inzetten voor mensen die
lastig werk kunnen vinden. D66 wil dat de gemeente deze wegbereiders blijft stimuleren en faciliteren.
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Verwelkom nieuwkomers
Een inclusieve samenleving verwelkomt nieuwkomers met open armen en helpt hen om een nieuwe toekomst op te
bouwen. Wij willen dat de gemeente in samenspraak met de nieuwkomers doorgaat met de ondersteuning op het gebied
van het aanleren van de Nederlandse taal en het vinden van vrijwilligerswerk, scholing en werk.
Neem belemmeringen weg
In een inclusieve en diverse samenleving nemen we drempels weg die het mensen lastig maken om mee te doen. Nog
altijd is het voor jongeren met een migratieachtergrond lastig om aan een stageplaats te komen. Dat vinden wij een
onacceptabele situatie, waarover we het gesprek aan willen gaan met scholen en werkgevers. De gemeente heeft wat ons
betreft een voorbeeldfunctie als werkgever en stagebedrijf. Verder willen we dat de gemeente meer doet aan de
gelijkschakeling van mannen en vrouwen door kinderopvang gratis te maken en zelf het goede voorbeeld te geven als
werkgever. Ook zou de gemeente werk moeten maken van het weghalen van fysieke drempels in winkelcentra en de
openbare ruimte, waar met name ouderen, mensen die slecht ter been zijn of andere fysieke beperkingen hebben last van
ondervinden. De gemeente heeft de plicht de openbare ruimte te onderhouden met oog op deze groepen. Ook is het
essentieel om steeds na te gaan of bestaande openbare gebouwen en centra toegankelijk zijn voor iedereen. Voor nieuwe
gebouwen moet dit bij de bouw een harde eis zijn.
Wat wil D66 concreet?
● Werk actief aan een open en inclusieve gemeente, waar het niet uitmaakt wat je identiteit is of waar je ouders
vandaan komen, maar waarin wat jij wilt bijdragen aan de samenleving voorop staat.
● Werk samen met het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven een anti-discriminatieagenda uit.
● Geef als gemeente het goede voorbeeld als werkgever en stagebedrijf en neem vaker mensen in dienst met een
achterstand op de arbeidsmarkt en jongeren met een migratieachtergrond.
● Stimuleer en faciliteer wijkbedrijven, sociale coöperaties en sociale ondernemingen die zich al jaren inzetten voor
mensen die lastig werk kunnen vinden.
● Stel harde eisen bij inkoop van goederen en diensten betreft de sociale doelstellingen van leveranciers en
dienstverleners.
● Behoud beschutte werkplekken voor mensen die echt niet in staat zijn om een plek vinden op de reguliere
arbeidsmarkt.
● Haal drempels weg als mensen vanuit een uitkering een bedrijf willen beginnen of een opleiding willen doen.
● Stel een actieplan voor vluchtelingen samen met ondersteuning op het gebied van taal, inburgeren en participatie
middels bijvoorbeeld het aanbieden van werkervaringsplaatsen.
● Nodig alle inwoners en organisaties actief uit om taalstages aan te bieden en ondersteun hen hierbij als dit nodig
is.
● Bied mannen én vrouwen zo snel mogelijk begeleiding naar opleiding en werk, ook als de partner die eerst in
Nederland is gearriveerd al een baan heeft gevonden.
● Zorg dat elke nieuwkomer die nog geen werk heeft of opleiding volgt, een taalstage kan lopen.
● Stimuleer musea en scholen om meer aandacht te geven aan de rol van Groningen in het slavernijverleden en
ondersteun maatschappelijke organisaties die zich hiervoor inzetten, zoals stichting Keti Koti en het Meldpunt
Discriminatie, met als doel de aandacht en erkenning duurzaam te borgen.
Wat hebben we bereikt?
✔ Toegankelijkheid is opgenomen als integraal thema bij nieuw beleid.
✔ In de Cultuurnota ligt een accent op inclusiviteit.
✔ Er komt op ons verzoek een onderzoek naar het Groningse slavernijverleden, waarna we zouden kunnen
besluiten excuses aan te bieden.
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2.6 Bestrijd armoede en bevorder kansengelijkheid
Wij laten niemand vallen. Dat moet wat ons betreft het uitgangspunt van gemeentelijk beleid zijn. Wij willen niet
dat kinderen binnen onze gemeentegrenzen opgroeien in armoede. Het is onaanvaardbaar dat je postcode
bepaalt wat je levensverwachting is en welke kansen je krijgt om je leven zelf vorm te geven. Wij willen dat al
onze inwoners zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en zelf keuzes kunnen maken over hun leven, ongeacht waar
ze zijn geboren, opgroeien of wonen. Armoede is een systemisch probleem en daarom om een systemische
aanpak vraagt. Een probleem wat van de ene op de andere generatie wordt overgedragen.
Voorkom langdurige armoede door snel in te grijpen
Ondanks goede plannen, uitgestoken handen en tal van positieve projecten is de armoede uit onze gemeente nog niet
verdwenen en krijgt niet ieder kind dezelfde kansen. Om armoede-overdracht van ouder op kind te kunnen doorbreken,
moeten we eerst herkennen en signaleren in welke huishoudens er sprake is van armoede. Mensen melden dit zelf niet zo
snel, omdat armoede vaak als een persoonlijk falen wordt ervaren en dat dus liever niet aan hun omgeving laten merken.
Hoe langer je wacht met een probleem aangeven, des te moeilijker het is om het op te lossen. Praat niet over mensen maar
mét mensen. Probeer samen tot goede oplossingen te komen en luister naar waar mensen echt behoefte aan hebben. Grijp
in ieder geval zo snel mogelijk in, altijd in overleg met de mensen die het betreft zelf, om langdurige armoede te
voorkomen of doorbreken.
Herken en signaleer armoede tijdig
Kansengelijkheid kan pas realiteit worden als iedereen de kans kan grijpen om actief mee te doen in de samenleving.
Onderwijs en werk spelen daarbij een grote rol. Wij denken dat scholen en de WIJ-teams hierbij een belangrijke
signaleringsfunctie hebben. Uitzichtloze armoede maakt dat mensen de moed verliezen, stress ondervinden en fysieke
problemen krijgen. Zo raken mensen in een negatieve spiraal waar ze maar moeilijk op eigen kracht weer uit komen.
Armoede gaat daardoor vaak hand in hand met andere problemen, zoals schulden, werkloosheid, analfabetisme en gebrek
aan digitale vaardigheden. Het is de taak van de gemeente om mensen in rustig vaarwater te brengen, zodat ze de rust
vinden om zelf hun eigen koers weer te kunnen bepalen. Zorg dat mensen die in armoede leven, de juiste ondersteuning
krijgen, zodat ze de rust krijgen om weer op te staan en concrete stappen te zetten. Armoedebestrijding vraagt om een
lange adem, dat is bekend. Mensen moeten kunnen rekenen op langdurige ondersteuning, aandacht zo lang als nodig is,
want we laten niemand vallen.
Betrek scholen en buurten
Brugfunctionarissen op scholen hebben een belangrijke rol, waaronder het signaleren en bespreekbaar maken van
armoede in gezinnen. Door samen te werken met de wijkteams is het mogelijk om ouders te helpen en ondersteunen om
problemen op te lossen en verder afglijden te voorkomen. Daarin zijn buurthuizen ook essentieel. Hier kunnen mensen
elkaar ontmoeten en advies krijgen van ervaringsdeskundigen. Buurthuizen en buurtbibliotheken kunnen laagdrempelige
cursussen en opleidingen aanbieden om taalachterstanden tegen te gaan en mensen te helpen om digitaal vaardiger te
worden. Om kinderen in gezinnen die onder de armoedegrens leven dezelfde kansen te geven als hun leeftijdsgenoten en
te laten meedoen aan activiteiten op school, sport en cultuur biedt de gemeente al de nodige regelingen aan. Wij willen dat
de gemeente deze regelingen duidelijker en beter toegankelijk maakt. Bijvoorbeeld door in de wijken en dorpen samen te
werken met de buurthuizen. Om onderwijsachterstanden te voorkomen bij leerlingen in het basis- en voortgezet
onderwijs is de Rijke Schooldag van essentieel belang. Als scholen dit nog niet aanbieden, is het absolute minimum dat
deze leerlingen dan op andere wijze gratis huiswerkbegeleiding krijgen aangeboden.
Ga voor schuldhulpverlening met menselijke maat
Leven met schulden is onnoemelijk zwaar en uitzichtloos. De gemeente heeft al de nodige stappen gezet om de
schuldhulpverlening te verbeteren. Maatwerk is geboden, want iedere inwoner is weer anders. Fouten maken is menselijk
en wij vinden het belangrijk om mensen nieuwe kansen te geven. Daarom willen we dat de gemeente handelt op
individueel niveau en dat ambtenaren oog blijven houden voor de verschillen tussen mensen en voor de menselijke maat.
Bovendien, zoals gezegd, is het van essentieel belang om tijdig in te grijpen in geval van schuldenproblematiek om erger te
voorkomen.
Win het vertrouwen terug
Als gevolg van de Toeslagenaffaire is het vertrouwen in de overheid flink geschaad. Dat vertrouwen moeten we
terugwinnen. De overheid moet de hand in eigen boezem steken en niet langer uitgaan van burgers als mogelijke
fraudeurs, alleen vanwege hun postcode of achternaam. Wantrouwen leidt alleen maar tot meer ellende, zoals het te laat
aanvragen van hulp door mensen die onder de armoedegrens belanden. Je wilt juist dat de mensen zo snel mogelijk
aangeven wat ze nodig hebben en welke oplossingen mogelijk zijn om ze uit te problemen te helpen of houden. Bijscholing,
omscholing en stages zijn maar een paar manieren om mensen weer perspectief te bieden.
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Wat wil D66 concreet?
● Geef scholen en WIJ-teams de middelen om armoede te herkennen en signaleren en maak maatwerk mogelijk.
● Bied bijstandsgerechtigden boven de dertig meer ruimte om zich om- en bij te scholen in kansrijke beroepen.
● Investeer nog meer in taalhuizen waar getrainde vrijwilligers medebewoners helpen om te leren lezen en
schrijven en de computer te gebruiken.
● Blijf investeren in bibliotheken in wijken en dorpen, zodat de stap om boeken te lezen voor kinderen en jongeren
zo klein mogelijk blijft.
● Bied alle inwoners onder de armoedegrens altijd een eigen gesprekspartner, die hen ondersteunt en als
opvangnet en filter dient, zodat ze zo snel mogelijk uit de armoede kunnen komen. Zet hiervoor ook nietgemeentelijke regelingen in, zoals het LevenLangLeren-krediet.
● Heronderhandel met Menzis om meer voorzieningen binnen de collectieve verzekering voor mensen onder de
armoedegrens te realiseren.
● Geef als gemeente het goede voorbeeld: breng inwoners die een rekening niet kunnen betalen geen extra kosten
in rekening, maar breng hen in contact met hulp.
● Dring met andere gemeenten aan bij het Rijk op betere betalingsregelingen bij onder meer de Belastingdienst en
het Centraal Justitieel Incassobureau.
● Spreek af dat niemand vanwege een huurschuld uit huis wordt gezet als geen vervangende woonruimte
beschikbaar is.
● Dring aan op het opkopen van schulden door andere partijen die daarbij belang hebben, zoals werkgevers en
zorgverzekeraars.
● Zorg dat kinderen gratis huiswerkbegeleiding krijgen in buurt- en dorpshuizen waar geen scholen zijn met een
Rijke Schooldag.
Wat hebben we bereikt?
✔ Alle mensen met een bijstandsuitkering zijn uitgenodigd voor een gesprek om samen te kijken wat ze nodig
hebben om goed mee te kunnen doen.
✔ Experiment met parttime ondernemen voor mensen in de bijstand.
✔ Project Kansen voor alle kinderen: extra middelen voor kinderen die opgroeien in armoede.

The Student Hotel - Arend Jan Wonink
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2.7 Burgerschap, participatie en democratie
De gemeente is van ons allemaal en daarom mogen we als inwoners van Groningen verwachten dat de gemeente
ons serieus neemt. Wij weten vaak zelf goed wat er nodig is in ons dorp, onze wijk of buurt. Betrokken inwoners
verwachten diezelfde betrokkenheid van de gemeente. In de praktijk verwachten we dat de gemeente
transparant en servicegericht is en ons zeggenschap geeft over alles wat ons leven aangaat. D66 werkt dan al
jaren aan verbeteringen op dit terrein: wij willen dat de gemeente hier volop mee doorgaat.
Neem inspraak serieus
Inspraak en participatie vormen een onmisbaar onderdeel van de relatie tussen gemeente en inwoners. Daarbij is het
essentieel dat inspraak ook echt zo ervaren wordt. Als inspraak niet meer is dan een avond praten met een ambtenaar kort
voor de start van een project, leidt dat alleen maar tot frustratie en wantrouwen bij mensen. En terecht. Voor het
vertrouwen van mensen in de overheid moet de gemeente manieren vinden om inwoners structureel inspraak te geven in
elke fase van het beslissingstraject van een project of dossier. Op die manier kan de gemeente voorstellen direct toetsen
aan het draagvlak onder de inwoners en wordt de beste oplossing de oplossing met het breedste draagvlak. Inspraak is
overigens niet hetzelfde als informeren. Soms verwachten burgers op een informatie-gelegenheid inspraak te kunnen
leveren. Valse verwachtingen leiden tot frustraties. Daarom moet de gemeente vooraf duidelijk communiceren wat er van
inwoners wordt verwacht. Dit mag overigens niet betekenen dat we inspraak van inwoners mogen overslaan. Integendeel:
D66 wil inwoners juist in elke fase van het proces actief betrekken bij beslissingen.
Zet gemeente dichter bij inwoners
Alle wethouders hebben een wijk of dorp onder hun hoede genomen. Zij zijn voor de bewoners aanspreekpunt en
sparringpartner. Daarnaast fungeren de WIJ-teams in toenemende mate als aanspreekpunt. De ervaring is alleen dat deze
teams vooral worden gezien als klachtenloket, en niet zozeer als broedplaats voor wijkinitiatieven. D66 wil daarom deze
teams uitdrukkelijker neerzetten als centraal aanspreekpunt voor de wijk of het dorp.
Versterk de lokale democratie
D66 heeft zich met succes hard gemaakt voor meer lokale democratie in de gemeente. De gemeenteraad kan zich dan nog
meer focussen op overkoepelende onderwerpen en het bewaken van het algemeen belang. Waar nodig, neemt de
gemeente-initiatief om inwoners samen te brengen en belemmeringen weg te nemen. Lokale besluitvorming kan alleen
iets betekenen als er ook de middelen zijn om die besluiten te realiseren, zonder controle van bovenaf. De
verantwoordelijkheid voor beslissingen en de uitvoering hiervan moet dan ook daadwerkelijk bij bewoners liggen, die dan
ook moeten leven met de resultaten. In de wijk Oosterpark is al geëxperimenteerd met de Coöperatieve Wijkraad. In
verschillende buurten hebben inwoners een eigen wijkbudget en bepalen ze zelf hoe ze dit geld uitgeven. De lokale
democratie is de afgelopen jaren dus sterker geworden, maar dat kan nog beter. Juist mensen die het meeste belang
hebben bij de lokale democratie lukt het lang niet altijd om aansluiting te vinden. Wij willen dat de gemeente de juiste
infrastructuur creëert en investeert in expertise van ondersteuning op lokaal niveau. Zo moet het lukken om ook degenen
te betrekken die niet gemakkelijk via de gebruikelijke kanalen de weg naar de lokale democratie weten te vinden.
Geef kinderen en jongeren een grotere stem
Groningen is een van de jongste gemeenten van het land: al die kinderen en jongeren verdienen een grotere stem in de
lokale democratie. Zo willen wij een kinderversie maken van het programma ‘Gast van de raad’. De scholen willen we
hiermee niet belasten. Elke maand nodigt de burgemeester willekeurig tien kinderen van tien jaar uit om op het
gemeentehuis langs te komen. Ze krijgen een rondleiding en bezoeken een vergadering van de gemeenteraad. Ze mogen
ook wat zeggen! Want we moeten meer naar de goede en frisse blik van kinderen luisteren, dat wordt onvoldoende
gehoord. Ook willen we meer aandacht voor burgerschapseducatie op scholen en moeten we doorgaan met de Raad van
Kinderen en de kinderburgemeester. Ook willen we en jongeren nog veel nauwer betrekken bij initiatieven en luisteren
naar hun ideeën. Plekken als Jimmy’s vervullen hierin een mooie rol. En wij zijn voor het instellen van een
studentenburgemeester.
Vertrouwen staat voorop
De Toeslagenaffaire en de aardbevingsproblematiek hebben het vertrouwen in de overheid een flinke deuk gegeven. Wij
willen dat vertrouwen herstellen door onze inwoners en ondernemers serieus te nemen en niet onnodig dwars te zitten
met regels, boetes en formaliteiten. Een gemeente die uitgaat van vertrouwen, krijgt ook het vertrouwen van inwoners. Als
iemand een vergunning aanvraagt of een vraag stelt, moet hij erop kunnen rekenen dat hij antwoord krijgt binnen de
gestelde termijn. En als een inwoner zich een keer vergist, wordt niet meteen een boete uitgedeeld. Wat D66 betreft,
krijgen inwoners daarom onder meer het recht om zich te vergissen. Als inwoners zich niet aan een voorwaarde houden
gaat de gemeente zo veel mogelijk eerst in gesprek.
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Wat wil D66 concreet?
● Ga volop door met het ontwikkelen van de lokale democratie en betrek hierbij vooral ook mensen die de weg naar
de gemeente niet uit zichzelf weten te vinden.
● Sta open voor andere manieren om direct betrokkenen meer zeggenschap te geven.
● Investeer in de Groningse journalistiek en neem maatregelen om de persvrijheid te beschermen.
● Stimuleer inwoners om via Right to Challenge eigenaarschap te nemen over hun eigen woonomgeving en geef
daar ook de middelen voor.
● Maak een speciaal kinderprogramma van de Raad.
● Investeer in burgerschapslessen op scholen.
● Organiseer een programma waarbij raadsleden lesgeven op scholen.
● Laat kinderen en jongeren vaker meedenken in hun wijk of dorp en op het gemeentehuis en bevorder hierbij een
evenwichtige afspiegeling van de samenleving.
● Geef meer bekendheid aan het digitale klokkenluidersbeleid van de gemeente, zodat zwakke plekken en lekken in
de databeveiliging sneller aan het licht komen.
● Verbeter de avondopening van centrale gemeentelijke loketten.
● Geef inwoners waar mogelijk het recht zich te vergissen.
Wat hebben we bereikt?
✔ Vijf experimenten met nieuwe vormen van democratie en gebiedsgericht werken.
✔ De ontwikkeling van het Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie.
✔ Met de pilot Omgekeerde Right to Challenge maakt de gemeente inzichtelijk wat ze doet in een wijk en daagt ze
bewoners uit om mee te denken hoe dit beter kan.

Het Groninger Museum - Arend Jan Wonink
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3. LEVEN, WONEN EN WERKEN IN EEN DUURZAAM EN
GROEN GRONINGEN
Hoe maken we de omgeving waarin we leven, wonen, werken, leren en ondernemen gezonder, groener en
mooier? Wat moeten we doen zodat we de Groningse dorpen, binnenstad, wijken en buurten groen, schoon en
duurzaam achterlaten voor toekomstige inwoners, ondernemers en bedrijven. D66 streeft naar een duurzame
kwaliteit van leven voor nu en voor later. Daarom heeft het bestrijden van de huidige wooncrisis voor ons de
hoogste prioriteit. Zo willen we de nieuwbouw versnellen en de woningmarkt eerlijker en rechtvaardiger maken.
Ook willen we onze omgeving groen en schoon te houden. Dat betekent dat we hard aan het werk moeten gaan om
onze omgeving groen en schoon te houden. We willen concreet bijdragen aan de energietransitie en het
terugdringen van de negatieve effecten van de klimaatverandering. Voor een groene, duurzame toekomst van
onze gemeente is het nodig dat we allemaal een bijdrage leveren.

Der Aa-kerk - Arend Jan Wonink 1
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3.1 Duurzaam en betaalbaar bouwen en wonen
Groningen is van iedereen. Met een stedelijk netwerk dat van groot belang is voor de sociaaleconomische
dynamiek van de hele regio en een onmisbare drager is van economische groei. Met dorpsgemeenschappen die
hun eigenheid willen behouden en de stad extra aantrekkelijk maken door hun kleinschaligheid en groene
omgeving. Maar door de wooncrisis staat het inclusieve karakter van onze hele samenleving onder druk. Krapte
in alle sectoren en een te eenzijdig aanbod zorgt voor hoge prijzen. En daar wil D66 op ingrijpen. Door veel meer
te bouwen, dit voor de juiste doelgroep te doen met meer diversiteit in type woningen én door de woningmarkt
beter te beschermen tegen partijen die misbruik maken van de situatie.
Maak huur en koop weer betaalbaar
Vanwege de huidige wooncrisis moet de gemeente haast maken met een realistisch woonbeleid. We moeten de ambities
met de nieuwbouw van sociale huur zeker doorzetten. Tegelijkertijd is het een feit dat de meeste mensen niet in
aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Daarom willen wij dat de focus ook komt te liggen op de nieuwbouw van
middenhuur- en betaalbare koopwoningen. Deze nieuwbouw mag niet in handen vallen van beleggers. De afgelopen jaren
was het aanbod van nieuwe woningen nogal eenzijdig en bestond voornamelijk uit studio’s en appartementen. Wij willen
dat er meer vaart wordt gemaakt met een gevarieerd aanbod van betaalbare woningen. Verder willen we met behulp van
doelgroepenverordeningen en grondovereenkomsten veel meer sturen op betaalbaarheid dan nu het geval is. Deze aanpak
leidt tot meer doorstroming en dat heeft weer een positief effect op de andere segmenten van de woningmarkt. We
moedigen corporaties aan om ook voor het middensegment te bouwen. Wonen is nu meestal een kwestie van markt of
overheid, maar D66 wil mensen de ruimte geven zelf hun gewenste woonvorm gezamenlijk op te zetten in een Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De gemeente moet dit regelen bij het uitgeven van grondposities en het maken van
afspraken met ontwikkelaars. Ook willen we een middengrondprijstarief invoeren, zodat het voor ontwikkelaars en
woningcorporaties financieel draaglijker wordt om woningen in de middencategorie te bouwen.
Zet in op de Compacte Stad
Om het landschap te sparen, maar ook om gebruik te kunnen maken van bestaande voorzieningen en mobiliteitssystemen,
kiest D66 primair voor inbreiden. De beste inbreidingsplekken zijn die in de buurt van OV-knooppunten. De bestaande
stad breiden we ook uit, maar niet verder dan de al geplande grote ontwikkelgebieden De Held3, Suikerzijde,
Eemskanaalzone en Stadshavens. Deze nieuwe wijken krijgen niet alleen woningen, maar ook sport- en sociale
voorzieningen en kleine winkelcentra. De gemeente heeft de afgelopen jaren het beleid van de Compacte Stad uitgevoerd
en dat is wat betreft D66 een goede zaak geweest. Maar we zijn nog niet klaar, er is nog voldoende ruimte om te groeien
binnen deze ingezette strategie. Er moet daarbij goed nagedacht worden over hoe we willen dat dat eruit gaat zien, hoe we
met meer mensen kunnen wonen op eenzelfde oppervlak. Hierover willen wij het gesprek aangaan met de inwoners van
onze gemeente. In dit kader wil D66 een visie laten maken waarbij hoogbouw ook onderdeel van gesprek is.
Maak vaart met nieuwbouw
Met het Deltaplan voor het Noorden wordt onderzocht hoe de Lelylijn het noorden beter kan ontsluiten in combinatie met
nieuwbouw. Wij gaan vol voor de Lelylijn en voor nieuwe woningen, maar dan wel op een manier die past bij de vraag
naar nieuwe woningen, ingepast in ons landschap. Dit betekent echter wel dat de gemeente vaart moet zetten achter de
nieuwbouwplannen. De nieuwbouw gaat namelijk al jaren veel te traag, ondanks het animo en de initiatieven van
woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en investeerders. Intensieve samenwerking tussen ál deze partijen is nodig want
de gemeente kan het niet alleen. Ga dus zo snel mogelijk aan de slag in samenwerking met alle betrokkenen en geef als
gemeente het goede voorbeeld. Neem zelf de leiding over deze grootscheepse nieuwbouwopgave, betrek de inwoners
actief bij het proces vanaf het prille begin van de planvorming en laat het initiatief niet alleen over aan de markt. Leg
glasheldere kaders vast wat betreft ruimtelijke ordening, gemeentelijke stedenbouw en maak visies voor deelgebieden.
Zorg er ook voor dat de gemeentelijke diensten genoeg capaciteit krijgen om nieuwbouwplannen in behandeling te nemen
en initiatieven te ondersteunen.
Streef naar natuurinclusieve nieuwbouw
Grootscheepse nieuwbouw mag niet ten koste gaan van onze natuur en groenvoorzieningen. We staan pal voor het behoud
van de groene buffers tussen de verschillende dorpen in de nieuwe gemeente. Ontsluiting doen we primair per fiets, we
passen OV in, gaan voor een treinstation op Suikerzijde en de afwikkeling van autoverkeer doen we via de ringweg en niet
door bestaande wijken. Voor de ontsluiting van de grote nieuwe wijken moet samengewerkt worden met andere
overheden om de benodigde rijksfinanciering te krijgen. Ook is het de bedoeling om de omgeving van de nieuwbouw
groener te maken. Dankzij onze inzet is de gemeente verplicht tot groene nieuwbouw, bijvoorbeeld door gevels te
vergroenen, nestkasten voor vogels en vleermuizen te plaatsen of een groen dak te plaatsen. De eis tot vergroenen is
gekoppeld aan de bouwvergunning: geen groen, dan geen bouw. Zo willen we dat nieuwbouw meer in balans wordt
gebracht met de natuur. Ook willen we de binnenstad verder vergroenen: een groene leefomgeving is gezond en voorkomt
dat we last krijgen van hittestress en wateroverlast.
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Maak woonwijken divers en levendig
Samen leven, wonen en opgroeien bevordert de sociale cohesie en voorkomt dat mensen langs elkaar heen leven. Wij
willen dat al onze inwoners – ongeacht hun achtergrond – elkaar kunnen ontmoeten in hun wijk of dorp, op de sportclub
of op school. Daarom streven we naar gemengde wijken en dorpen en willen segregatie tussen groepen mensen
verminderen en het liefst voorkomen. Ondertussen zit de woningmarkt muurvast en stijgen huur- en koopprijzen hard,
waardoor een ongewenste spreiding van mensen met hogere en lagere inkomens en verschillende achtergronden dreigt.
Tegelijkertijd groeit het aandeel ouderen, eenpersoonshuishoudens en (internationale) studenten. We moeten daarom
niet alleen bouwen voor de vraag van vandaag, maar ook en vooral voor de vraag van morgen. Laat daarbij meer over aan
de creativiteit van mensen zelf en maak vooral geen regels uit angst voor de komst van studenten of jongeren. Bovenal
willen wij investeren in een grotere variatie van aanbod, zowel in woningbouw als in voorzieningen en
levensloopbestendige woningen.
Breid de studentenhuisvesting uit
Studenten en jongeren vormen een belangrijke groep inwoners in de gemeente. Spreiding en diversificatie is van belang.
We hebben zowel straten met een erg hoog percentage studenten, zoals in de Schildersbuurt, als plekken met juist meer
ruimte, zoals de Zernike Campus. We willen verder dat de gemeente kritisch kijkt naar de ‘shortstay’ huurcontracten die
verhuurders met studenten afsluiten, waardoor deze studenten geen huurbescherming genieten. Ook de snel toenemende
verhuur van studio’s en studentenkamers door huisjesmelkers voor exorbitant hoge huren baart ons grote zorgen. Deze
ontwikkeling willen wij tegengaan. De studenten hebben vaak huursubsidie, maar daardoor wordt de prikkel versterkt om
met overheidsgeld nog meer dure studio’s te verhuren. De reguliere studentenkamer, met gemeenschappelijke ruimtes,
moet weer op de agenda. Verder willen we dat onderwijsinstellingen en gemeente samen de verantwoordelijkheid nemen
voor de huisvesting van internationale studenten. Gemeente en instellingen moeten samen concrete stappen zetten om
voldoende huisvesting te realiseren. Voldoende, kwalitatief goede studentenhuisvesting voor alle studenten moet er ook
voor zorgen dat bedenkelijke briefjes met de tekst ‘Dutch only’ verleden tijd worden.

Linnaeusborg - Arend Jan Wonink
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Wat wil D66 concreet?
● Maak van het realiseren van betaalbare woningen prioriteit nummer één.
● Zorg dat sociale huurwoningen weer primair beschikbaar komen voor mensen die anders geen betaalbare woning
kunnen vinden.
● Wijs woningen passend toe: geef gezinswoningen aan gezinnen, spreid statushouders over de gemeente en laat
ouderen doorstromen zonder huurstijging.
● Ga misstanden in de verhuur, zoals exorbitante huurprijzen en buitensporig gedrag van verhuurders, actief tegen.
● Wijs woningen toe aan mensen met cruciale beroepen, zoals leraren en zorgmedewerkers, die lokaal moeten
wonen, maar er nu niet tussen komen.
● Bouw niet alleen sociaal en voor het hoogste segment, maar maak van het realiseren van betaalbare huur- en
koopwoningen het vertrekpunt en streef naar 50%.
● Realiseer een ambitieus gedifferentieerd bouwquotum per doelgroep, om te voorkomen dat er vooral studio’s en
kleine appartementen bij komen.
● Haal drempels en barrières voor ontwikkelaars weg, denk aan te stringente stedenbouwkundige eisen of
welstand.
● Houd beleggers buiten de deur met een opkoopverbod, antispeculatiebeding en woonplicht.
● Stel samen met bewoners eisen aan projectontwikkelaars op het gebied van betaalbaarheid, inclusiviteit,
duurzaamheid, toegankelijkheid en leefbaarheid.
● Introduceer lagere leges voor duurzame bouw om ontwikkeling te stimuleren.
● Maak nieuwe wijken aantrekkelijk om te wonen en leven en zorg ervoor dat er vanaf het begin ook culturele,
sport- en sociale voorzieningen en kleine winkelcentra komen en begin als eerste met het planten van bomen.
● Maak het gemakkelijker voor mensen om elkaar te ontmoeten en in de buitenlucht te ontspannen door
bijvoorbeeld meer bankjes in de openbare ruimte te plaatsen.
● Maak samen met de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, de SSH, ondernemers en
studenten, een concreet plan om meer geschikte huisvesting te realiseren voor alle studenten, dus ook voor de
internationale studenten en betrek daar ook de stadjers bij.
Wat hebben we bereikt?
✔ Nieuwe plannen voor grootschalige nieuwbouw op Suikerzijde, in De Held 3, de Eemskanaalzone en Meerstad
zitten in de pijplijn.
✔ Er is afgesproken dat er veel meer betaalbare nieuwbouw voor het middensegment moet komen.
✔ Wonen op de Zernike Campus is mogelijk gemaakt.
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3.2 Groene ruimte en klimaatadaptatie
Een groene omgeving is belangrijk voor de luchtkwaliteit en de biodiversiteit. Groen stimuleert beweging en geeft
energie. D66 wil onze gemeente groen, leefbaar en gezond houden. Daarom is het van belang om door te gaan met
investeren in groene dorpen, wijken en binnenstad. Een groene omgeving helpt bovendien om klimaateffecten te
dempen, zoals wateroverlast en hittestress.
Gezond groen
Inzetten op duurzaamheid en groen helpt om onze gemeente mooier, prettiger en schoner te maken. Dat is fijn voor
inwoners en bezoekers en maakt onze gemeente aantrekkelijk voor nieuwkomers en bedrijven. Groen is ook gezond: meer
groen in de omgeving zorgt ervoor dat we sneller een ommetje maken of een stukje gaan fietsen. Wij willen daarom het
groene ommetje bevorderen. Zorg ervoor dat alle inwoners van de gemeente binnen vijf tot tien minuten een groenstrook
kunnen vinden voor een groene wandeling. Plant bomen langs fiets- en wandelpaden en zorg voor levendige bermen en
insectenrijke gewassen. Zorg in de binnenstad voor prettige wandelroutes, onder andere door meer plekken in te richten
naar voorbeeld van de Diepenring. Bied ruimte op gemeentegrond voor pluktuinen en -parken, die door buurten ingericht
en beheerd worden, samen met de scholen in de wijk.
Demp klimaateffecten
De klimaatveranderingen kunnen wij als gemeente niet tegenhouden, maar we kunnen de effecten ervan lokaal wel
dempen. Meer groen vangt hitte en water op, zorgt voor betere CO2-opvang en draagt bij aan schonere lucht in de hele
omgeving. Groene tunnels – wandelpaden overdekt door groen – koelen de binnenstad in de zomer af en groene tuinen in
dorpen en buitenwijken zorgen ervoor dat het overvloedige regenwater weg kan stromen. En zijn ook nog eens goed voor
de biodiversiteit. Groene gevels en daken houden de lucht schoon en het vergroenen van kale terreinen bevordert het
waterbeheer. Dit zijn allemaal maatregelen die de gemeente kan nemen om stad, wijken en dorpen groen en leefbaar te
houden. Ook wil D66 dat de gemeente actief inwoners in alle wijken uitnodigt om met ideeën te komen om hun wijk of
straat leefbaar te houden bij grote hitte en veel neerslag. Uiteraard moet de gemeente zelf doorgaan met het planten van
extra bomen en struiken.
Bouw en woon duurzaam
Tal van woningen in onze gemeente zijn onvoldoende geïsoleerd en voldoen nog lang niet aan de eisen van een groen
energielabel. Daarom is het van groot belang dat de gemeente het verduurzamen van de bestaande woningen verder
aanjaagt en duurzaamheidseisen stelt voor nieuwbouw. Verduurzaming vereist dat de gemeente nauw gaat samenwerken
met woningbouwcorporaties, huiseigenaren, vakmensen en energiecoöperaties. Moedig bewoners van buurten en straten
om samen een plan te maken voor het isoleren van huizen en het aanschaffen van zonnepanelen. We vinden dan ook dat
financiële prikkels om actie te ondernemen onderzocht moeten worden, zoals bijvoorbeeld een differentiatie in OZB voor
eigenaren van energetisch goed presterende woningen. Ga in gesprek met woningbouwverenigingen om sociale
huurwoningen te verduurzamen. Als de gemeente in 2050 energieneutraal wil zijn, is het hoog tijd om de handen uit de
mouwen te steken en werk te maken van de verduurzaming van het huidige en nieuwe woningbestand.
Borg landschapskwaliteit
Groningen heeft houtwallen in de gemeente, moerasgebieden, oude zandwegen, waterlopen, prachtige bossen maar ook
veenontginningen. Landschappen die bepalend zijn voor onze identiteit en die onze geschiedenis vertellen. Wij willen hier
goed voor zorgen en vinden dat deze elementen de kaders vormen voor stedelijke groei. Bij ruimtelijke discussies over
wonen, werken, mobiliteit of energie moet deze door D66 per motie gevraagde landschapsvisie het vertrekpunt zijn. De
karakteristieke houtwallen in de voormalige gemeente Haren, de slootjespatronen in Ten Boer maar ook de omgeving van
Leegkerk zijn parels waar trots op mogen zijn en die we moeten koesteren.
Maak werk van de landschapsvisie
De landschapsvisie die in de zomer van 2021 is aangenomen door de gemeenteraad geldt nu als uitgangspunt voor alle
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Deze visie, die er dankzij een motie van D66 is gekomen, moet ervoor zorgen dat er in
het groen meer ruimte komt voor recreatie, met bankjes, afvalbakken en groene ruimte waar dieren met rust worden
gelaten. Verbeter het beheer van lokaal groen in dorpen en aan de randen van wijken, bijvoorbeeld door deze groene
randen beter toegankelijk te maken en door ze te voorzien van goede paden, afvalbakken en bankjes. Verder willen we dat
de gemeente bestaande landschappen beter borgt en gebieden met veel dieren beter beschermd. Het kapbeleid moet veel
strenger worden, zodat we monumentale bomen kunnen behouden. Verder willen we dat we onze parken en
natuurgebieden beter benutten: nu is het vooral druk in het Noorderplantsoen. Wij willen dat de gemeente de
aantrekkelijkheid van andere parken verder vergroot, zoals nu al gebeurt in het Stadspark.
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Koester ons cultureel erfgoed in stad en ommeland
Groningen is een stad met een rijke geschiedenis én tegelijkertijd innovatief met de blik vooruit. De zichtbare lagen van
verschillende tijden maakt de stad aantrekkelijk. In de grote bouwopgave moet meer aandacht zijn voor behoud van
cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed vertelt het verhaal van ons verleden, onze omgeving en is een inspiratiebron voor het
heden. Om onze geschiedenis levend en actueel te houden, is het belangrijk dat we ons erfgoed op moderne wijze
behouden en onderhouden. Door de aardbevingsproblematiek staat een deel van ons erfgoed onder druk. D66 wil dat er
meer maatregelen worden genomen om ons erfgoed, zoals karakteristieke gebouwen, te beschermen. Het duurzaam en
bevingsbestendig maken van deze gebouwen is één van onze prioriteiten, zodat deze ook voor toekomstige generaties
toegankelijk blijven.
Wat wil D66 concreet?
● Stel via wijkgericht werken en wijk- of dorpsbudgetten specifiek geld voor vergroening beschikbaar, waarbinnen
inwoners zelf kunnen kiezen
● Creëer groene tunnels in de binnenstad en groene pleinen in wijken en dorpen, gericht op ontmoetingen en samen
zijn.
● Leg meer sportvoorzieningen aan in de groene ruimte, zoals wandel- en fietspaden en routes om te joggen, skaten
en bootcampen.
● Leg in de hele gemeente ‘tiny parks’ aan.
● Lanceer de Green Mile: iedereen moet vanuit huis binnen een kilometer een rondje in het groen kunnen lopen.
● Stimuleer bloemrijke akkerranden en bermen in het landelijk gebied en voorkom verdroging, verzuring en
vermesting van de bodem.
● Bied inwoners de ruimte en de faciliteiten om zelf gemeenschapstuinen aan te leggen en bied de mogelijkheid om
zelf het groenbeheer over te nemen.
● Pak de waterwegen in de gemeente aan, zodat vijvers en sloten weer schoon worden en we kunnen zwemmen in
de grachten.
● Beperk autoverkeer door ervoor te zorgen dat voorzieningen voor inwoners binnen twintig minuten fietsen
bereikbaar zijn.
● Gebruik het land verstandig en richt industriële zones, zoals de Eemskanaalzone, duurzaam en groen in.
● Bevorder duurzame houtbouw bij nieuwbouwprojecten.
● Stimuleer het gebruik van lokale materialen, zoals hempcrete en stimuleer experimenten op dit gebied.
● Bouw natuurinclusief en neem bijvoorbeeld neststenen en bijenhotels mee in woningen
● Bescherm karakteristiek cultureel erfgoed in het bevingsgebied en sta niet toe dat dorpsgezichten op grote schaal
worden aangetast.
Wat hebben we bereikt?
✔ Uitwerking nieuwe mobiliteitsvisie met focus op meer leefruimte en het duurzaam ontsluiten van populaire
woonplekken.
✔ Via motie klimaatadaptatie is een boost gegeven aan groen, biodiversiteit en duurzaam bouwen.
✔ De Diepenring wordt uitgebouwd tot groene recreatiezone.
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3.3 Mobiliteit
Verbinding tussen wijken en binnenstad, dorpen en buurten, inwoners en bezoekers. Door de mobiliteit binnen
de gemeente goed te organiseren, stimuleren we een de duurzame ontwikkeling en brengen we inwoners,
bezoekers en ondernemers met elkaar in contact. Voor je nieuwe plannen ontwikkelt en uitvoert, moet je eerst de
mobiliteit op orde brengen, niet andersom, zoals in het verleden vaak gebeurde. Dat is geen eenvoudige opgave,
want wat voor een verbinding voor de een kan een barrière opwerpen voor de ander. D66 zet de voetganger en de
fiets op een, gevolgd door OV en mobiliteit. Zo houden we Groningen optimaal bereikbaar én leefbaar. Daar
moeten we samen dus goed over nadenken.
Groningen fietst door!
D66 heeft de fiets op 1 gezet en daar willen we mee doorgaan door het fietsen nog meer te stimuleren. We willen niet
alleen dat mensen meer gaan fietsen binnen de gemeente, maar ook erbuiten en streven daarom naar een forse stijging
van het fietsgebruik voor woon-werkritten. Binnen vijftien kilometer rondom onze gemeente is nog veel te bereiken qua
fietsverkeersbewegingen van en naar Bedum, Hoogezand, Leek, Eelde en Zuidhorn. Zo willen we de snelfietspaden naar de
omliggende dorpen verder uitbreiden en verbeteren. Binnen de stad en de dorpen willen we meer groene golven en vaker
voorrang voor fietsers realiseren. Verder willen we meer fietstunnels en fietsstraten laten aanleggen, waar de auto te gast
is. Door het toenemende aantal e-bikes staat de veiligheid op de fietspaden echter onder druk. De verschillen in snelheid
zijn te groot. Daarom vinden wij dat de huidige fietspaden moeten worden verbreed. Binnen de bebouwde kom en op
smalle fietsstraten willen wij de snelheid van e-bikes beperken. Voor de verkeersveiligheid willen we alle scooters naar de
rijbaan verplaatsen en voor de gezondheid willen we alleen nog elektrische scooters toestaan in de binnenstad.
Verbeter de bereikbaarheid per spoor
Voor de verdere ontwikkeling van Groningen, inclusief de enorme woningbouwopgave, zijn goede spoorverbindingen
onmisbaar. Daarom staat D66 nog steeds achter de uitbreiding van het aantal treinen naar de Randstad, Leeuwarden en
Bremen-Hamburg. Ook zijn we voor de aanleg van de Lelylijn, waarmee de reistijd tussen Groningen en de Randstad
wordt teruggebracht tot maximaal anderhalf uur n. Verder willen we dat de Wunderlinie en de Nedersaksenlijn er
eindelijk komen. Voor deze plannen zijn meer stations nodig: aan de Suikerzijde, zodat inwoners uit Hoogkerk en De Held
hier ook van kunnen profiteren en op de drukbezochte Zernike Campus.
Zorg voor veilige verbindingen
Verkeersstromen bepalen in sterke mate de toegankelijkheid van wijken en dorpen voor zowel kinderen als senioren en
mensen met een beperking. Wat voor de automobilist een verbinding is, ervaren veel anderen als een barrière. Hetzelfde
speelt bij de scheepvaart. De vaarsnelweg die het Van Starkenborgh is voor het rijk, is een barrière voor onze inwoners.
D66 zet zich in voor een goede inpassing van de nieuwe Gerrit Krol en Paddepoelsterbrug. Ook willen we blijven inzetten
op autoluwe woonstraten en centra in onze wijken en dorpen. Verder is het van belang om te werken aan de
verkeersveiligheid, vooral rondom scholen. Zo stimuleren we onze jongste inwoners vanaf dag één om op de fiets of
lopend naar school te gaan. Dat is veiliger voor iedereen, ontlast de straten, is gezond, stimuleert bewegen en bevordert de
luchtkwaliteit.
Voorkom files en opstoppingen
Wij hebben ook oog voor het belang dat veel van onze inwoners hechten aan hun auto. Ook zien we dat centrumfunctie
van de stad veel autoverkeer aantrekt. We willen de toename van autoverkeer beperken door meer duurzaam vervoer in
te zetten. Ook willen we dat de gemeente maatregelen neemt om het autoverkeer te laten afvloeien naar de (nieuwe)
ringweg. Sluipwegen via woonwijken en de binnenstad moeten we tegengaan. Door gerichte maatregelen te nemen,
straten minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer en betere voorlichting willen we het sluipverkeer op
termijn volledig weren uit de wijken en de binnenstad.
Los onveilige verkeerssituaties op
Als gevolg van de vele wegwerkzaamheden in de stad en de dorpen zijn verschillende onveilige verkeerssituaties ontstaan,
die vaak te lang aanhouden. Zo is de situatie rondom de nieuwe tunnel aan de Helperbrink voor fietsers al meer dan een
jaar zeer onveilig. In Paddepoel zorgt de fietsoversteekplaats aan de Eikenlaan ook voor gevaarlijke situaties. Hoewel de
werkzaamheden van tijdelijke aard zijn, vinden we het onacceptabel dat er zoveel gevaarlijke verkeerssituaties in de stad
voorkomen. Wij willen dat de gemeente maatregelen neemt om voetgangers en fietsers te beschermen. Veiligheid en
toegankelijkheid moeten wat ons betreft ook tijdens ingrijpende wegwerkzaamheden voorop blijven staan. Een mogelijke
oplossing is de inzet van verkeersregelaars op de gevaarlijkste punten tijdens drukke momenten.
Houd de gemeente schoon en leefbaar
Dankzij allerlei maatregelen de afgelopen periode is de luchtkwaliteit van in de stad Groningen aanzienlijk verbeterd. Om
de hoeveelheid fijnstof te reduceren willen we het totaal aantal verkeersbewegingen per auto nog verder terugbrengen. Zo
realiseren we een fijne, leefbare stad voor iedereen en dragen we bij aan de doelstelling om de binnenstad in 2025
emissievrij te maken. Wij geven prioriteit aan schoon vervoer die nóg vaker voorrang krijgt boven vervuilende vormen
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van vervoer. Denk aan elektrische scooters, het gemeentelijk wagenpark op waterstof of elektriciteit en samen met het OVbureau het verduurzamen van bussen en treinen. Tegelijkertijd is het van belang om beter te meten wat deze
inspanningen bijdragen aan onze lucht. Niet alleen met de twee meetpunten van het RIVM, maar ook locatie-specifiek. Tot
slot willen we dat er een verbeterplan komt dat ook rekening houdt met (ultra)fijnstof.
Ga voor een autovrije binnenstad
De binnenstad is al autoluw, maar wij streven naar een autovrij centrum. We willen het straatparkeren weren, kades waar
mogelijk autovrij maken en buurtstallingen en P+R-terreinen stimuleren. Verder is er een nieuwe fietsparkeergarage
nodig in de binnenstad, bij voorkeur aan de westelijke kant. We willen de binnenstad toegankelijk houden voor iedereen,
dus er moeten slimme transportmogelijkheden komen voor mensen die niet in staat zijn om zelf de stad in te lopen of te
fietsen. Verder willen wij de binnenstad gezond houden door vervuilende scooters te weren.
Zet in op groener parkeren
Samen met onze inwoners willen we het straatparkeren verder terugbrengen en het aantal laadpalen in de hele gemeente
verhogen. Zo stimuleren we het delen van auto’s en het vergroenen van straten en pleinen. We willen inwoners hierbij
betrekken door ze te vragen om zelf met slimme oplossingen te komen om hun eigen omgeving leefbaarder te maken. We
willen verder een experiment starten in straten waarbij parkeren alleen in de avond is toegestaan, zodat er overdag meer
ruimte is voor spelen en ontmoeting. Ook willen we ondernemers de kans bieden om vrijgekomen parkeerplaatsen te
gebruiken als terras. Per locatie bepalen we hoeveel parkeerplaatsen ontwikkelaars mogen bouwen, afhankelijk van de
types woningen en de nabijheid van het openbaar vervoer. Parkeernormen kunnen we pas verlagen, als de infrastructuur
voor fiets en OV goed op orde is.
Wat wil D66 concreet?
● Creëer betere oost-westverbindingen in de stad, via bijvoorbeeld een groene golf op de Van Iddekingeweg of een
nieuw fietspad.
● Verplaats scooters naar de rijbaan en verban scooters met verbrandingsmotoren uit de binnenstad.
● Maak een tunnel voor de snelfietsroute naar Zernike, onder de Eikenlaan door.
● Bouw een nieuwe fietsparkeergarage in de binnenstad, bij voorkeur aan de westelijke kant en in ieder geval in de
buurt van de Vismarkt.
● De norm in alle woonwijken wordt 30 kilometer per uur en streef naar autoluwe woonstraten in de wijken en
dorpen.
● Stel een samenhangend netwerk van looproutes samen die voor iedereen toegankelijk zijn
● Breid het aantal treinen naar de Randstad, Leeuwarden en Bremen-Hamburg verder uit, leg de Lelylijn aan, maak
werk van de Wunderlinie en de Nedersaksenlijn en laat stations bouwen aan de Suikerzijde en op de Zernike
Campus.
● Verhoog het aantal laadpalen in de gemeente en voeg ze toe aan lantaarnpalen in nieuwbouwwijken, naar het
voorbeeld van Arnhem.
● Vergroen het voor- en achterplein van het vernieuwde hoofdstation.
● Ga met alle scholen in gesprek zodat het verkeersexamen overal weer terugkeert.
● Maak een aanvalsplan voor het terugdringen van files met behulp van de fiets en neem daarin routes vanuit met
name Ten Boer, Haren, Leek/Roden en de fietssnelweg naar Assen mee.
● Stimuleer ouders en kinderen om lopend of op de fiets naar school te gaan.
● Introduceer elektrische cargobikes die de binnenstad en andere winkelcentra bevoorraden, zodat we het
vrachtverkeer in het centrum beperken, maar voorkom overlast van transportscooters in de binnenstad.
● Beperk het aantal vervoersbewegingen van busjes in wijken en buurten door het bezorgen en ontvangen van
postpakketten anders te organiseren, bijvoorbeeld via dorpshuizen, wijkcentra en andere opties in de wijken zelf.
Wat hebben we bereikt?
✔ We hebben meer doorfietsroutes laten aanleggen en we geven fietsers en voetgangers de ruimte in de binnenstad.
✔ Alle stadsbussen rijden sinds 2020 elektrisch.
✔ Er komt een groene verbinding tussen de Oosterpoort en Groningen-Zuid.
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3.4 Kies voor schone energie
Juist in Groningen zijn we ons bewust van het belang om de stap te zetten naar een samenleving waar we niet
langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Wij willen meer energie besparen, schone energie opwekken en
de uitstoot van CO2 en stikstof sterk terugdringen. Die transitie willen we samen zetten: met onze inwoners en
met bedrijven en instellingen. Om de energietransitie te realiseren is draagvlak nodig. Juist omdat de
energietransitie een vraagstuk is van ons allemaal, wil D66 samen met de inwoners en bedrijven van Groningen
werken aan een duurzame toekomst en een samenleving waar we klimaatongelijkheid en energie-armoede
tegengaan.
Begin met besparen door te isoleren
Wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Bedrijven en instellingen, huiseigenaren en woningbouwcorporaties
kunnen besparen op energie door woningen en gebouwen beter te isoleren. Hier valt nog veel winst te halen. Daarom
roepen we de gemeente om het isoleren van woningen en gebouwen te stimuleren. Iedereen moet mee kunnen doen, ook
woningeigenaren met een kleine beurs. Samen met kennisinstellingen kunnen we onderzoeken zien welke maatregelen
bijdragen aan het besparen van energie in huis, in de straat, op het werk en in het dorp of de wijk. Maatregelen die
betaalbaar zijn voor iedereen en die ook echt iets opleveren in de portemonnee. De gemeente kan hierbij zelf het goede
voorbeeld geven door de eigen gebouwen beter te isoleren en energie duurzaam in te kopen. Ook kan de gemeente meer
voorlichting geven en ondersteuning bieden aan woningeigenaren met een smalle beurs, zodat ook zij hun huis kunnen
verduurzamen.
Op termijn overstappen op gasloos wonen
We willen af van het Groningse gas en daarom is het essentieel dat we op termijn overstappen op gasloos wonen. Zo willen
we dat nieuwbouw gasloos en zoveel mogelijk energieneutraal plaatsvindt. Het gasloos maken van bestaande woningen is
lastiger, omdat lang niet alle huizen daarvoor geschikt zijn. Mensen weten vaak ook niet goed hoeveel deze overstap gaat
kosten en wat de alternatieven zijn. Het draagvlak is daardoor niet groot. Verder zien we dat mensen in de problemen
raken door de stijgende energieprijzen. Wij willen deze situatie tegengaan. Daarom leggen we de focus eerst op
toegankelijke manieren om energie te besparen door middel van isolatie en door schone energie op te wekken. Pas daarna
kunnen we de omslag naar gasloos wonen maken en daarvoor is het essentieel dat de gevolgen voor inwoners glashelder
zijn en er ook echt draagvlak voor bestaat.
Meer schone energie opwekken
Voor het opwekken van schone energie kijken we het eerst naar zonnepanelen op daken waarvan we er steeds meer zien
binnen onze gemeente. Een goede ontwikkeling die we graag willen voortzetten. Zo vragen we de gemeente om zelf het
goede voorbeeld te geven door meer panelen op de eigen gebouwen te leggen. Ook willen we dat de gemeente het gebruik
van daken voor zonne-energie door vastgoed-eigenaren en particulieren zoveel mogelijk stimuleert. Verder vragen we de
gemeente om initiatieven van energiecoöperaties die inwoners zelf opzetten te ondersteunen. Stimuleer
huurdersorganisaties om zelf met initiatieven te komen voor dergelijke coöperaties. Denk daarbij ook aan boeren en
landeigenaren: ook zij kunnen bijdragen aan de energietransitie door bijvoorbeeld windmolens op hun land te plaatsen of
hun daken ter beschikking te stellen voor zonnepanelen. Het plannen van windparken en zonneparken moet uiteraard
vanaf het begin worden besproken met de direct omwonenden. Zij hebben het recht om als eerste van de lokale opwek te
profiteren. Leg ook vooraf vast dat windmolens en zonneweides op afstand worden gepland van dorpskernen en
woonwijken en de groene ruimte erom heen groen blijft.
Ga door met investeren in duurzaam vervoer
Een essentieel onderdeel van de energietransitie is de overgang van benzine, diesel en gas naar elektriciteit. Om het
elektrisch rijden te bevorderen zijn er meer laadpalen nodig in de gemeente en dan bij voorkeur publieke laadpalen op
zonne-energie: palen voor auto’s, maar ook voor elektrische scooters en e-bikes. We willen dat mensen zonder eigen oprit
gemakkelijk een laadpunt kunnen regelen als zij een elektrische auto aanschaffen. Verder staan we open voor
experimenten met duurzame vormen van logistiek. Daarbij moeten we wel letten op de inpassing in de omgeving. Het is
niet de bedoeling dat straten, trottoirs en fietspaden worden geblokkeerd door elektrische scooters, bakfietsen en busjes
van nieuwe bezorgdiensten.
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Wat wil D66 concreet?
● Stimuleer het isoleren van woningen en gebouwen actief.
● Kijk eerst naar de kansen van duurzame opwek op daken en langs infrastructuur en pas daarna naar het landelijk
gebied.
● Nieuwbouw is gasloos en zo energieneutraal mogelijk.
● Bij grotere energieprojecten moeten eerst de omwonenden profiteren van de opbrengst. Als er lasten zijn, dan
horen daar ook lusten bij.
● Er is meer dan markt of overheid: we maken ruim baan voor energiecoöperaties en initiatieven die inwoners zelf
opzetten.
● Stel extra middelen beschikbaar voor duurzaamheidseducatie aan kinderen en volwassenen.
● Zoek binnen de gemeente naar verstandige oplossingen voor kleinschalige windenergie en zon op daken, maar
voorkom verrommeling van het landschap.
● Neem obstakels weg die uitbreiding van de elektriciteitscapaciteit in de weg staan.
● Plaats meer publieke laadpalen voor auto’s, scooters en fietsen en reserveer meer parkeerplaatsen voor
elektrische vervoermiddelen.
● Weer vervoersmiddelen op benzine, diesel en gas uit de binnenstad.
● Zet samen met kennisinstellingen hard in op een fijnmazig meetnetwerk luchtkwaliteit, ook voor fijnstof.
● Breidt het warmtenet alleen uit als je zekerheid hebt van duurzame bronnen.
Wat hebben we bereikt?
✔ We hebben de eerste elektrische en waterstofbussen in Groningen gerealiseerd en per 2020 rijden alle bussen op
de hoofdlijnen elektrisch.
✔ Met de geplande molens bij Roodehaan en het zonnepark Lageland hebben we een fors deel van onze
energiedoelen al bereikt.
✔ Er is financiering geregeld voor een isolatieprogramma voor huishoudens, mede om energiearmoede tegen te
gaan.

Der Aa-kerk - Arend Jan Wonink 1
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3.5 Leven met gaswinning en mijnbouw
Ons aardgas verwarmt Nederlandse huizen en versterkt de Nederlandse economie. Groningen heeft te maken met
de keerzijde: aardbevingen en scheuren in onze huizen. Wij zitten met de gevolgen. Wij voelen ons niet veilig. Bij
ons staat de woningmarkt op slot. Dat kan niet langer zo: mensen moeten zich weer veilig voelen op hun eigen
grond, in hun eigen huis. Dat geldt voor de Ommelanden maar ook voor de dorpen binnen de gemeente
Groningen.
Maak haast met het afhandelen van de schades
De aardbevingen die worden veroorzaakt door de gaswinning hebben grote gevolgen voor de inwoners van Groningen. In
de hele gemeente hebben inwoners te maken met schade aan hun woningen. Vooral in de dorpen Ten Boer, Garmerwolde,
Thesinge en Woltersum is de schade groot. De problematiek heeft ervoor gezorgd dat veel dorpsbewoners geen enkel
vertrouwen meer hebben in de overheid. Wij vinden al heel lang dat dit zo niet langer kan. Er moet veel meer vaart
worden gemaakt met het uitbetalen van de schade en het versterken van huizen. Onze inwoners moeten veel sneller
weten waar ze aan toe zijn en erop kunnen vertrouwen dat het goed komt. Inwoners moeten kunnen rekenen op
ruimhartige, rechtvaardige en voortvarende afhandeling van hun schade. Het heen en weer sturen van loket naar loket
moet absoluut stoppen.
Versnel de afgesproken versterkingsoperatie
Net als onze collega’s in de Provinciale Staten willen we dat de versterkingsoperatie en de herstelwerkzaamheden wordt
versneld, zoals eind 2020 is afgesproken in het bestuursakkoord. Ook de overige maatregelen uit dit akkoord moeten snel
zichtbaar worden. Het gaat dan samengevat om meer eigen regie voor inwoners, oplossingen voor boeren en mkb’ers,
verbeteringen in de communicatie en de regeling waarmee inwoners van het aardbevingsgebied middelen krijgen voor
verduurzaming van hun woningen. Verder willen we dat het Nationaal Programma Groningen zo snel mogelijk wordt
uitgevoerd.
Pak als gemeente zelf de regie
Als gemeente kunnen we zelf meer doen om de aardbevingsproblematiek binnen de gemeentegrenzen concreet aan te
pakken. Zo willen we dat er zo snel mogelijk wisselwoningen moeten worden gebouwd in de dorpen waar dat nodig is.
Pak de problemen van inwoners onmiddellijk aan en los ze voortvarend op. De Gemeenteraad moet scherp erop toezien
dat de gemeente niet verstrikt raakt in bestuurlijk drijfzand, maar de regie stevig in handen houdt. Het gaat om onze
inwoners en daar moet de gemeente slagvaardig en gericht voor opkomen.
Wat wil D66 concreet?
● Maak haast met het afhandelen van de schades.
● Zorg dat inwoners snel weten waar ze aan toe zijn.
● Maak haast met het versterken van huizen, publieke gebouwen en maatschappelijk vastgoed.
● Voer het Nationaal Programma Groningen voortvarend uit.
● Zorg dat we genoeg goed opgeleide vakmensen voor zowel schadeherstel en versterking als voor andere sectoren.
● Bouw genoeg wisselwoningen in de dorpen waar ze nodig zijn.
● Zie er scherp op toe dat de gemeente zelf de regie in handen houdt om inwoners zo snel en goed mogelijk te
kunnen helpen.
Wat hebben we bereikt?
✔ Inwoners mogen zelf bepalen hoe deze herstelgelden worden besteed.
✔ We hebben wisselwoningen laten bouwen.
✔ Er is een aardbevingsacademie opgericht.
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3.6 Binnenstad en dorpen
De gemeente Groningen is afwisselender dan ooit: binnen onze grenzen tellen we naast groene dorpen, een
bruisende binnenstad, oude en moderne buitenwijken met rondom de stad veel groen. Sinds de herindeling is het
nog belangrijker geworden om de verbinding tussen de stad, de wijken en de dorpen te versterken zonder de
groene ruimte ertussen aan te tasten. Verder hebben alle kernen in onze gemeente hun eigen functie en
aantrekkingskracht, zoals de kleinschaligheid van het centrum van Haren en de reuring van de binnenstad.
Eén ongedeelde binnenstad
Onze binnenstad floreert als nooit tevoren. Amper leegstand, meer groen en meer ruimte voor de voetganger en de fiets.
We zien al langer hoe de functie van de binnenstad verandert: steeds vaker komen bezoekers voor een langer verblijf, niet
alleen om een middag te winkelen of een nacht uit te gaan. Dit betekent dat de gemeente nog meer moet inzetten op het
verhogen van de verblijfskwaliteit. We willen dat er met de komst van het Forum en de Nieuwe Markt één grote
binnenstad ontstaat, van de Westerhaven tot en met het Kattendiep en van het nieuwe stationsgebied tot en met het
Noorderplantsoen. Een verruimde binnenstad waardoor meer mensen er kunnen wonen en kunnen genieten van de
dynamiek die er heerst. Door te snoeien in de ruimte voor bussen en auto’s creëren we nog meer ruimte voor groen,
bezoekers én ondernemers.
Doorgaan met grote projecten
We gaan volop door met projecten die we voor de binnenstad hebben gepland, zoals de nieuwe inrichting van de Grote
Markt met groen en water en breiden we het voetgangersgebied uit naar de noordkant van de binnenstad. Meer in het
algemeen willen we bestemmingsplannen flexibel kunnen aanpassen als winkeliers en horecaondernemers in de
binnenstad daar behoefte aan hebben. We moeten meegaan met de tijd en veranderingen faciliteren. Maar altijd wel met
oog op de verhoudingen tussen mens, groen en ruimte.
Zet vaart achter de aanpassing van de Diepenring
Dankzij een motie van D66 is de gemeente begonnen om de Diepenring op een andere manier in te richten: niet als
parkeerplaats maar als een aantrekkelijk, levendig gebied. Parkeerplaatsen maken plaats voor groen, bankjes, terrasjes,
speeltoestellen of een boulevard. Dudok aan het Water is een goed voorbeeld van een project dat beter gebruik maakt van
het water, waardoor de een integraal onderdeel wordt van de binnenstad. Wat D66 betreft, mag het allemaal sneller en
voortvarender gebeuren, zodat we een mooie connectie maken tussen Diepenring en Noorderplantsoen. Ook langs de
kades van de Noorderhaven wil D66 meer maken voor verblijfsfuncties en groen en minder voor auto’s.
Maak de binnenstad en de dorpsharten woonvriendelijk en autoluw
Een centrum met alleen maar horeca, winkels en kantoren is geen levendig geheel. Wij willen in alle centra binnen onze
gemeente de woonfunctie versterken. Als er meer mensen in de binnenstad en het dorpshart wonen, en dan niet alleen
studenten, maar ook gezinnen, alleenstaanden en ouderen, verandert de sfeer aanzienlijk. Dan is er sprake van
levendigheid op alle uren van de dag en dit bevordert ook het gevoel van veiligheid. Om met name de binnenstad
aantrekkelijker te maken, willen we meer groen aanleggen en openbare ontmoetingsplaatsen realiseren. Zorg voor
bankjes, beschutte speelplaatsen en natuurlijk fonteinen op de Grote Markt en de Nieuwe Markt. Verder willen we het
autoverkeer zo veel mogelijk uitbannen in de binnenstad en in de dorpsharten. Geef ruimte aan voetgangers en fietsers en
bied voldoende parkeermogelijkheden op loopafstand. Voor mensen die slecht ter been zijn moeten milieuvriendelijke, bij
voorkeur elektrische transportmiddelen komen. Verder wil D66 meer aandacht in de openbare ruimte voor een logische
ordening in bijvoorbeeld uitstallingen, (fiets)parkeren en terrassen. Bij een toegankelijke binnenstad en prettig dorpshart
horen ook schone, veilige, openbare toiletten en aandacht voor belijning, rubbertegels en stoepranden. Toegankelijkheid
moet in onze hele gemeente de norm worden.
Hoofdstation als entree van de stad
In de loop van 2022 hebben we een totaal vernieuwd stationsgebied, dat bezoekers aan Groningen welkom heet in de stad.
Mede op initiatief van D66 wordt het hele gebied aangepakt. Zo ontstaat een prachtig verblijfsgebied, waar niet alleen
mensen aankomen en vertrekken, maar ook kunnen wonen en recreëren. Daarom willen we dat er meer horeca-, woon- en
winkelvoorzieningen komen met een bijzondere functie voor het nieuwe muziekcentrum. Bezoekers moeten een warm
gevoel krijgen als ze aankomen en op weg gaan naar de stad. We benadrukken nogmaals dat gebied ook duurzaam en
groen moet worden, met voldoende plaatsen voor het parkeren van fietsen en elektrische auto’s.
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Veilige en toegankelijke openbare ruimte
In onze hele gemeente moeten we aandacht besteden aan hoe we de openbare ruimte inrichten. We willen dat iedereen
zich er thuis kan voelen en veilig over straat kan gaan. Om dat te bereiken is het van belang om bij de ontwikkeling van de
openbare ruimte in wijken, dorpen en binnenstad goed na te denken over de sociale veiligheid. Uit tal van onderzoeken is
gebleken dat gebieden waar sprake is van functiemenging prettiger zijn om in te vertoeven dan plekken waar alleen
kantoren, bedrijfspanden en winkels aanwezig zijn. Vooral na sluitingstijd geven homogene gebieden zonder woonfunctie
veel mensen een onveilig gevoel. Wij zijn voor het zoveel mogelijk mengen van wonen en werken, winkelen en recreëren.
Bij het ontwikkelen van nieuwe gebieden en het renoveren van bestaande locaties in onze hele gemeente moet dit
uitgangspunt wat ons betreft altijd voorop staan.
Hortus en Biotoop behouden en versterken
De gemeente is bezig om de grond aan te kopen waar nu de Hortus en de Biotoop van Haren gevestigd zijn. In de Biotoop
is een bloeiende broedplaats ontwikkeld, waar ondernemers en kunstenaars prachtige activiteiten ontwikkelen. In de
Hortus is een levendige vrijwilligersclub actief. D66 wil dit prachtige, cultuurhistorische gebied graag behouden voor de
toekomst. Daarom willen we dat de gemeente na aankoop van de grond een toekomstbestendig plan maakt voor dit gebied
met behoud van de cultuurhistorische rijkdom. Zo was de Chinese Tuin ooit een geschenk van China aan de gemeente
Groningen. Wij zien graag dat deze tuin, die uniek is in de wereld, in de oude glorie wordt hersteld en als publieke
voorziening wordt teruggegeven aan de inwoners van de gemeente. Wat betreft de Biotoop zien we graag dat de
broedplaats die er nu is gevestigd wordt gecombineerd met de ontwikkeling van de ruimte met de bouw van woningen
met nadruk op woonvoorzieningen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Wat betreft de Hortus willen we in
samenspraak en samenwerking met de huidige vrijwilligers de mogelijkheden voor recreatie, natuurbeleving en
natuuronderwijs verder vergroten.
Wat wil D66 concreet?
● Vernieuw de binnenstad samen met inwoners en ondernemers en versterk de woonfunctie.
● Maak er een ongedeelde binnenstad van met logische verbindingen en veel ruimte voor ontmoeting.
● Zet vaart met het vergroenen en verfraaien van de Diepenring.
● Vervang waar mogelijk, zoals bij de Noorderhaven, parkeerplaatsen door terrassen, groen en
ontmoetingsplekken.
● Zorg ervoor dat toegankelijkheid de norm is voor de binnenstad en alle dorpscentra in onze gemeente.
● Kijk of niet alleen de binnenstad maar ook wijkcentra meer autoluw kunnen worden, zoals Paddepoel.
● Creëer meer speelplekken zodat de binnenstad nog geschikter wordt voor gezinnen.
● Leg een hardlooproute aan door de binnenstad.
● Realiseer duizenden extra fietsparkeerplekken, zowel in stallingen met oplaadmogelijkheid als op rustigere
plekken in de openbare ruimte.
● Zorg voor extra openbare toiletten die voor iedereen toegankelijk zijn.
● Garandeer het voortbestaan van gehandicaptenparkeerplaatsen.
● Zorg voor voldoende oplaadmogelijkheden in de parkeergarage voor elektrische auto’s, scooters en fietsen.
● Onderzoek of er een waterstoftankinstallatie in het gebied kan komen.
● Zorg voor voldoend ruime en veilige fietsenstallingen.
● Besteed meer aandacht aan het mengen van functies om de sociale veiligheid te verbeteren.
● Ontwikkel het gebied rondom de Biotoop in Haren woonvoorzieningen voor zelfstandig wonende ouderen en
creëer bijvoorbeeld mogelijkheden om hier een ‘krasse knarrenhof’ te realiseren.
● Herstel de Chinese Tuin in oude glorie.
Wat hebben we bereikt?
✔ Een investeringsagenda voor de complete binnenstad, van Diepenring tot Zuiderdiep en van Westerhaven tot
Schuitendiep.
✔ Minder verkeer waardoor het voetgangersgebied met 20% wordt vergroot.
✔ Na jaren van discussie is het ons gelukt om de renovatie van het Raadhuisplein in Haren te realiseren met ruimte
voor de lokale detailhandel.
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3.7 Leven in vrijheid in een veilige gemeente
Leven in vrijheid vraagt om een veilige leefomgeving. Wij willen dat alle inwoners en bezoekers van onze
gemeente zich veilig voelen om zichzelf te kunnen zijn en in vrijheid te kunnen leven. Veiligheid is niet alleen de
verantwoordelijkheid van de gemeente of de politie, maar van ons allemaal. Als inwoners Groningen kunnen we
zelf bijdragen aan een veilige stad, dorp en buurt, zodat we in vrijheid kunnen genieten wat deze gemeente ons te
bieden heeft. Helaas komt er ook bij ons criminaliteit voor waardoor niet iedereen zich veilig en vrij voelt. D66
staat voor handhaving waar dat nodig en mogelijk is en een effectieve en doelgerichte aanpak van de veiligheid.
Daarbij moeten we ook altijd goed kijken naar de achtergronden en oorzaken van problematiek die leidt tot
onveiligheid met het doel herhaling te voorkomen.
Gedeelde verantwoordelijkheid
Wijkagenten en Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) spelen een steeds grotere rol in de signalering van
problemen en het handhaven van de regels. D66 vindt dat inwoners, wijkagenten en BOA’s actiever betrokken moeten
worden bij de inzet in wijken en dorpen. Hun informatie moet leidend zijn bij het vaststellen van prioriteiten op
buurtniveau. Inwoners moeten op een laagdrempelige manier ergens naartoe kunnen als ze er niet mee naar de politie
durven of willen stappen. Meldpunten zijn hiervoor een nuttig instrument en wij willen dan ook dat deze meer onder de
aandacht worden gebracht. Daarmee kunnen we in kaart brengen in hoeverre relatief nieuwe maatschappelijke
problemen in onze gemeente spelen zoals straatintimidatie en radicalisering.
Voorkom jeugdproblematiek
De afgelopen jaren is de problematiek van bepaalde jeugdgroepen verergerd. Net als in andere grote steden dragen te veel
jongeren messen bij zich met alle risico’s van dien. Ook zien we steeds vaker dat jongeren worden verleid om hun
bankrekening als ‘geldezel’ uit te lenen aan criminelen. Verder heeft onze gemeente te maken met jongeren die zich
schuldig maken aan geweldpleging, inbraken en illegale drugshandel. Het is essentieel dat gemeente, politie, jeugdzorg,
scholen en welzijnsinstellingen nauw met elkaar samenwerken om jeugdcriminaliteit op te sporen en vooral te
voorkomen. Wij roepen de gemeente dan ook met klem op om structureel budget vrij te maken om jongerenproblematiek
effectief aan te pakken.
Bestrijd de verwevenheid tussen boven- en onderwereld
Om de verwevenheid tussen de boven- en onderwereld effectief te bestrijden kan de gemeente specifieke maatregelen
treffen. Zo kan de burgemeester woningen en panden sluiten en vergunningen voor ondernemingen intrekken. D66 vindt
dat deze instrumenten alleen ingezet mogen worden als bewezen is dat het hier om criminele activiteiten gaat. Pas ervoor
op dat er onwenselijke situaties ontstaan, bijvoorbeeld onwetende medebewoners dakloos worden door sluiting van
complexen of dat sociale huurwoningen lange tijd niet beschikbaar zijn. Houd dus altijd rekening met het grote geheel en
onbedoelde neveneffecten bij bestuurlijke maatregelen.
Ontwikkel een tech-visie
De gemeente en de politie werken in toenemende mate datagestuurd, waardoor het mogelijk is om op basis van social
media en algoritmes eerder in te grijpen. Verder maakt de gemeente al langer gebruik van cameratoezicht en bodycams.
Hoewel deze middelen de gemeente niet per se veiliger maken, doen ze een forse inbreuk vormt op de privacy van
inwoners. Ook blijkt dat de inzet van deze middelen vaak leidt tot etnisch profileren. Dat vinden wij onacceptabel. Daarom
vinden wij dat de gemeente uiterst terughoudend om moet gaan met de inzet van dit soort middelen. Zo willen we
cameratoezicht alleen toestaan als tijdelijk middel om overlast in een beperkt gebied effectief tegen te kunnen gaan. Pas
als straat- en persoonsgerichte aanpak van problemen niet werkt, is tijdelijk cameratoezicht voor ons de laatste optie,
tenzij het probleem daardoor verplaatst wordt. De gemeenteraad heeft altijd het laatste woord. We willen verder dat de
gemeente een tech-visie ontwikkelt om de technologische middelen op het gebied van veiligheid te onderzoeken en het
ethische gebruik ervan in de gemeente vast te stellen.
Veilige nachtcultuur
De binnenstad van Groningen staat landelijk bekend vanwege de levendige nachtcultuur. Die cultuur willen allemaal zo
prettig en veilig houden. D66 vindt het van belang dat de gemeente daarbij samenwerkt met de nachtraad. Zo willen we
samen met de nachtraad een nachtstadhuis opzetten voor het testen van drugs en het geven van voorlichting. Verder zijn
we absoluut tegen preventief fouilleren. Wat ons betreft hoort die maatregel niet thuis in de gemeentewet en mag het
alleen bij hoge uitzondering worden ingezet.
Straatinitmidatie tegengaan
Net als in veel andere steden hebben vrouwen en leden van de LGBTQ+ Community ook in Groningen in de openbare
ruimte in toenemende mate last van allerlei onwenselijke vormen van straatintimidatie, zoals uitschelden of uitjouwen,
intimiderende of aanstootgevende gebaren, geluiden en ook gedragingen. De gevoelens van onveiligheid die deze
intimidatie op straat oproept heeft het effect dat vrouwen en leden van de LGBTQ+ Community zich beperkt voelen in hun
bewegingsvrijheid en gedrag. Zo mijden ze bepaalde plekken of passen hun kledingstijl aan. Ook leidt straatintimidatie tot
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hinder en overlast in de openbare ruimte. Wij zijn van mening dat alle inwoners en bezoekers van onze gemeente zich
veilig horen te voelen om zichzelf te kunnen zijn en in vrijheid te kunnen leven, ongeacht wie je bent. Daarom vinden wij
dat de gemeente Groningen straatintimidatie in welke vorm dan ook actief moet tegengaan. Zo pleiten wij voor het
verkennen van de juridische mogelijkheden om straatintimidatie ook strafbaar te stellen via een toevoeging aan de APV
van de gemeente Groningen, voor het voeren van campagne tegen straatintimidatie om de bewustwording binnen onze
gemeente te creëren en vergroten, voor het ondersteunen van programma’s voor voorlichting en trainingen op scholen en
het faciliteren van weerbaarheidsworkshops voor jongeren op scholen.
Gereguleerde wietteelt
Op initiatief van D66 gaat de gemeente meedoen aan het experiment op gereguleerde wietteelt mogelijk te maken. Het
beleid van Nederland ten aanzien van wiet is al jaren uit balans: je mag wiet niet telen en vervoeren, maar wel verkopen in
de coffeeshops. Het experiment is bedoeld om een gesloten keten te maken, zodat wiet legaal kan worden geteeld en
verkocht. Het experiment moet uitwijzen wat zo’n gesloten keten betekent voor de volksgezondheid, de criminaliteit, de
veiligheid en eventuele overlast. Door wietteelt te reguleren weet de koper dat het product veilig en legaal is en staat de
criminaliteit buitenspel. Dat is beter voor de volksgezondheid en gaat de criminaliteit tegen. Daarom is D66 er voorstander
van om volop door te gaan met de regulering van wiet in Groningen.
Geef sekswerkers de regie terug
De afgelopen periode heeft de gemeente veel gedaan aan om de overlast door prostitutiebezoek te beperken. Zo is de
raamprostitutie in de binnenstad geconcentreerd in Nieuwstad en is de tippelzone aan de Bornholmstraat gesloten. Wij
vinden het van belang dat prostitutie in het legale circuit plaatsvindt en dat de sekswerkers zelf de regie hebben over hun
werk. Sekswerk is gewoon werk en om het veilig te houden en te voorkomen dat het in de illegaliteit verdwijnt, speelt
raamprostitutie net als andere vergunde vormen een belangrijke rol. Daarom vinden we dat de gemeente samen met
maatschappelijke organisaties nog meer kan doen om sekswerkers te ondersteunen. Bijvoorbeeld als ze uit de prostitutie
willen stappen en om hun veiligheid te waarborgen. Ook dienen gemeente en politie alert te blijven op het voorkomen en
aanpakken van mensenhandel.
Stoppen met knalvuurwerk
Het afsteken van vuurwerk rond oudejaarsavond veroorzaakt nog altijd veel problemen. Huisdieren raken ervan in de
stress en vele inwoners moeten zich melden bij de Eerste Hulp met kleine tot zeer ernstige verwondingen. Ook leidt het
afsteken van vuurwerk op oudejaarsavond geregeld tot ontoelaatbare agressie richting hulpverleners. Groningen heeft
daarom het aantal vuurwerkvrije zones flink uitgebreid. Wij willen inwoners de kans geven om te laten zien dat we de
jaarwisseling kunnen vieren zonder knallen. Daarnaast zijn wij voor het gebruik van legaal, plasticvrij siervuurwerk. Als
het lukt om de jaarwisseling te vieren zonder knalvuurwerk en met milieuvriendelijk siervuurwerk, dan hoeft de
gemeente niet vooruit te lopen op een landelijk totaalverbod, ook omdat we de handhavingscapaciteit niet hebben. Wel
willen we de komende jaarwisseling evalueren of dit beleid effectief is. Zo niet, dan kunnen we altijd nog een totaalverbod
invoeren.
Vrijheid om je te uiten
Het demonstratierecht is een essentieel onderdeel van een democratische samenleving. Iedereen moet het recht hebben
om zich te uiten. Toch hebben we de afgelopen jaren gezien dat het demonstratierecht soms schuurt met de vrijheid en
veiligheid van onze inwoners. De coronademonstraties zijn daar een goed voorbeeld van, evenals de discussie over het
demonstratierecht van antiabortusactivisten bij de abortuskliniek. D66 vindt dat het demonstratierecht ten alle tijden
moet worden beschermd. In hoge uitzondering kan de burgemeester demonstraties verbieden en dan alleen als de
veiligheid, gezondheid of vrijheid van specifieke groepen erdoor in gevaar komen, zoals bij de abortuskliniek het geval
was. Verder wil D66 dat de gemeente Shelter City, waar buitenlandse mensenrechtenactivisten de kans krijgen om op
adem te komen, in ere herstelt. Niet alleen om deze mensen te helpen, maar ook omdat zij door hun kennis en ervaring
onze inwoners veel te bieden hebben.
Wat wil D66 concreet?
● Zorg voor meer verbinding tussen inwoners met wijkagenten en BOA’s.
● Werk samen met scholen, politie, jeugdzorg en andere instellingen om jeugdproblematiek te bestrijden en vooral
te voorkomen.
● Houd in het kader van overlast of criminele activiteiten gesloten woningen beschikbaar voor sociale huur.
● Roze in blauw: betrek ook ervaringsdeskundigen vanuit de instanties bij aangiften en dergelijke.
● Wees zeer terughoudend met de inzet van digitale middelen in verband met de inbreuk op de privacy en voorkom
etnisch profileren.
● Wees uiterst terughoudend met cameratoezicht en voorzichtig bodycams en alleen als tijdelijk middel.
● Zet het experiment van de regulering van de wietteelt door.
● Ga alle vormen van straatintimidatie actief tegen.
● Schrap preventief fouilleren uit het bevoegdheidspakket van de burgemeester.
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Zet samen met de nachtraad een nachtstadhuis op voor het testen van drugs en het geven van voorlichting over
drugs en alcohol, maar ook bij het ervaren van seksuele intimidatie.
Bied club- en barpersoneel cursussen aan signalen en situaties aangaande drugsgebruik, seksueel overschrijdend
gedrag of andere vormen van agressie te herkennen en ermee om te gaan.
Bied sekswerkers in samenwerking met maatschappelijke organisaties uitstapprogramma’s aan, bescherm de
privacy en erken dat het sekswerk werk is. Criminaliseren is onwenselijk.
Breid in overleg met de omwonenden vuurwerkvrije zones verder uit en handhaaf het landelijke beleid dat
knalvuurwerk en vuurpijlen verbiedt.
Evalueer hoe de komende jaarwisseling verloopt en overweeg op basis daarvan pas een totaalverbod op
vuurwerk.
Zet het initiatief van Shelter City voort.
Koester het demonstratierecht en zorg dat demonstraties niet onnodig worden ingeperkt.

Wat hebben we bereikt?
✔ De tippelzone is gesloten, met goede nazorg voor de sekswerkers.
✔ Het gebruik van lachgas is gereguleerd zonder over te gaan op een totaalverbod.
✔ De gemeente heeft geïnvesteerd in digitale veiligheid en de bestrijding van cybercrime.
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4. GRONINGSE GROEI
De Groninger economie veert terug na een lastige periode. De werkloosheid daalt en de bedrijvigheid neemt weer
toe. Hoewel er in onze gemeente ook ondernemers zijn die hebben geleden onder de gevolgen van de
coronapandemie. Veel bedrijven in Groningen hebben gebruik kunnen maken van overheidssteun. Toch zijn er
ontslagen gevallen en contracten niet verlengd, enkele bedrijven in de gemeente hebben moeten besluiten de
deuren te sluiten. Maar de Groningers geven niet zomaar op. Kop d’r veur en weer door om de Groningse groei
waar te maken.
De Groninger economie is nauw verbonden met thema’s als verkeer & mobiliteit, kunst & cultuur en duurzaamheid &
energie. Samen met het bedrijfsleven, het onderwijsveld en de wetenschap vormt de economie een waardevolle
kennisdriehoek, waardoor de gemeente aantrekkelijk is en blijft als vestigingsplaats voor veelbelovende wetenschappers,
jonge, creatieve ondernemers en innovatieve bedrijven. De aanhoudende groei van de bedrijvigheid op de Zernike Campus
is hiervan een goed voorbeeld, waarbij Groningen vooral aantrekkelijk blijkt te zijn voor de gaming & IT-sector en
bedrijven die zich specialiseren in energie en duurzaamheid en Healthy Ageing. D66 ziet graag dat deze positieve
ontwikkeling zich voortzet en dat de gemeente de komst van kennisintensieve bedrijven en werkgevers voor praktisch
geschoolden bevordert. Als nooit tevoren is het daarom van belang om samen met het bedrijfsleven en de
kennisinstellingen te investeren in broedplaatsen, waar ondernemers en studenten elkaar stimuleren om te komen tot
nieuwe, innovatieve ideeën, plannen en concepten.

Bloem in Stad - Arend Jan Wonink
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4.1 Werk en inkomen
De staat van de Groninger economie is hoopgevend, want een krachtige economie creëert kansen voor inwoners
en ondernemers om hun dromen en ideeën voor de toekomst waar te maken. D66 wil het bedrijfsleven de kans
geven om te ondernemen en de productiviteit te verhogen door effectiever en efficiënter te werken. Zo behouden
we de werkgelegenheid voor huidige en toekomstige inwoners. Daarvoor zijn verbinding en sociale cohesie
essentieel, evenals als excellent onderwijs en respect voor elkaar. Wat kunnen bedrijven betekenen voor
Groningen en wat verwachten we van elkaar? Hoe kan de gemeente de bedrijven helpen om de productiviteit te
verhogen en de werkgelegenheid te verbeteren?
Omarm nieuwe arbeidsmarktontwikkelingen
Het aantal mensen dat een eigen bedrijf start of aan het werk gaat als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP’er) neemt nog
steeds toe. Ondernemers kiezen bewust voor een vrije manier van werken, vaak in samenwerking met anderen. Uit
onderzoek blijkt dat ZZP’ers die bewust hebben gekozen voor deze manier van werken geen baan in loondienst ambiëren,
maar zelfstandig willen blijven. Als ze niet uit huis willen werken, zoeken ze elkaar graag op, in verzamelgebouwen of
creatieve broedplaatsen waar ze elkaar kunnen stimuleren en inspireren. D66 wil dat de gemeente ZZP’ers blijft
stimuleren en faciliteren, onder andere door middel van een effectief broedplaatsenbeleid.
Bevorder hybride manieren van werken
Tijdens de lockdowns de afgelopen jaren zijn veel mensen gewend geraakt aan het werken vanuit huis, waarbij ze sterk
afhankelijk waren voor een goed werkend internet. Naar verwachting zullen veel mensen in de toekomst vaker kiezen
voor een combinatie van werken op kantoor en thuis. Ook lijkt het zo dat vergaderingen, evenementen en bijeenkomsten
vaker zowel online als fysiek zullen plaatsvinden. De voordelen hiervan zijn legio: mensen hoeven daardoor minder te
reizen en kunnen werk en privé zo beter op elkaar afstemmen. Goede faciliteiten om thuis te kunnen werken zijn daarom
geen pré maar een must. Om deze trend te bevorderen is het essentieel dat de gemeente in alle wijken en dorpen snel
internet van hoge kwaliteit laat aanleggen.
Maak de Groninger arbeidsmarkt aantrekkelijker voor jonge werkenden
Groningen telt een aantal prachtige onderwijsinstellingen die vele duizenden jongeren van binnen en buiten de gemeente
opleiden voor de arbeidsmarkt. Groningen is geliefd als studentenstad bij studenten uit het hele land en ook internationale
studenten weten Groningen te vinden. Na het behalen van hun bul of diploma wil een deel van deze studenten graag in
Groningen aan het werk. Om al deze hooggekwalificeerde jonge mensen te behouden voor de gemeente moeten we ervoor
zorgen dat we passende bedrijven aantrekken en een goed ondernemers- en vestigingsklimaat creëren zodat bestaande
bedrijven kunnen groeien. Ook de bereikbaarheid speelt hierbij een grote rol.
Creëer een inclusieve arbeidsmarkt
Van oudsher telt Groningen veel werkzoekenden die op grotere afstand van de arbeidsmarkt staan. Wij vinden dat
iedereen mee moet kunnen doen. Werken helpt mensen om aansluiting te houden met de samenleving en zelf regie te
nemen over hun leven. Daarom willen we dat de gemeente er alles aan doet om de arbeidsmarkt aantrekkelijk te maken
voor iedereen: voor pas afgestudeerde studenten en voor langdurig werklozen, voor mensen met een beperking en voor
ouderen. Meer hierover is te lezen in ons hoofdstuk 2.5 over inclusiviteit en diversiteit. Verder roepen we de gemeente op
om samen werkgevers in te zetten op geschikte werkplekken voor iedereen. We willen dat er hogere eisen worden gesteld
aan de aan de toegankelijkheid van werkplekken. Ook willen we dat er altijd voldoende beschutte werkplekken moeten
zijn voor mensen die echt niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen.
Wat wil D66 concreet?
● Faciliteer bedrijven en ZZP’ers die zich willen vestigen in de binnenstad, dorpen en woonwijken.
● Zorg voor broedplaatsenbeleid: het concentreren van creatievelingen en ondernemers zorgt voor prachtige
crossovers.
● Richt de gemeentelijke acquisitie meer op grote werkgevers die op de lange termijn voor structurele groei en
werkgelegenheid te zorgen.
● Faciliteer sectororganisaties voor bedrijven die lastig bij elkaar te brengen zijn, bijvoorbeeld in de creatieve
industrie.
● Stel de gemeente meer open als proeftuin voor innovaties van bijvoorbeeld het Universitair Medisch Centrum
Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen.
● Zorg voor voldoende beschutte werkplekken.
● Ga het gesprek aan met werkgevers over geschikte banen voor iedereen.
● Stel hogere eisen aan de toegankelijkheid van werkplekken en geef daarbij als gemeente zelf het goede voorbeeld.
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Wat hebben we bereikt?
✔ Nieuw beleid voor de markt van overnachting, retail en horeca.
✔ Een nieuwe vestigingskader en gezamenlijke agenda voor Zernike Campus.
✔ Een visie en investeringsplan voor Martini Trade Park en Hoendiep.
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4.2 Circulaire economie
D66 wil dat circulaire economie een speerpunt wordt van het economisch beleid. Een innovatieve omgeving die
een mindset van circulair denken en doen uitstraalt. In een circulaire economie gebruiken we zo min mogelijk
primaire grondstoffen. En als we dat wel doen, dan winnen we die grondstoffen op duurzame wijze. We gooien
niets weg, maar gebruiken afval als basis van nieuwe producten. Op die manier ontstaat een economisch systeem
waarbij we producten en grondstoffen telkens opnieuw gebruiken waardoor we onze ecologische voetafdruk
verkleinen. Dit levert banen op en versnelt de vergroening van de lokale economie. Daarnaast moet iedereen
kunnen meedoen in een circulaire economie. Denk aan het verduurzamen van onze afvalstroom, het aanjagen van
duurzaamheid in het onderwijs en het stimuleren van initiatieven die bijdragen aan de circulaire economie.
Ondersteun bedrijven bij de circulaire overstap
De gemeente heeft in de circulaire economie met name een faciliterende rol en biedt bedrijven die willen overschakelen
op deze manier van ondernemen kennis en ruimte. Om dit te bereiken moet je samenwerken in de hele keten. De
gemeente moet daarin het goede voorbeeld geven en middelen voor beschikbaar stellen. Dat is dan ook een grote wens
van D66. Zo willen we dat de gemeente in inkoop- en aanbestedingstrajecten eisen stelt aan zichzelf en in de mate waarin
aanbieders circulair werken en denken. Dit is voornamelijk van belang bij bouw- en infrastructuurprojecten binnen de
gemeente. Kijk daarbij als opdrachtgever ook niet alleen naar nieuwbouw maar ook naar revitalisatie van gebouwen,
daarmee maak je grote stappen in hergebruik van wat er al is. En werken we naar een wereld met energie-positieve
gebouwen.
Afvalstromen circulair verwerken
Afval bestaat niet in de circulaire economie. Dat geldt ook voor de afvalstromen binnen de gemeente. Op dit moment
wordt het afval in de gemeente op verschillende manieren opgehaald, verwerkt en betaald. De ene wijk heeft een systeem
van kliko’s, de andere beschikt over ondergrondse afvalbakken. De verschillen tussen Haren en Groningen zijn zelfs nog
groter: Haren maakte voor de herindeling gebruik van een ander systeem dan Groningen. Ons uitgangspunt is dat we
binnen de gemeente ons gezamenlijke afval op een zo milieuvriendelijke wijze mogelijk verzamelen en verwerken: dus
voor lage lasten, maar met maximale milieuwinst. Bij voorkeur zien we dat duurzaam leven loont. Wie minder vervuilt,
heeft lagere kosten. Zo willen we inwoners stimuleren om minder afval te produceren. Om in de hele gemeente de
afvalinname en verwerking op dezelfde, circulaire manier te organiseren, is een nieuw systeem nodig. Een systeem
waarbij we afval goed scheiden en inwoners de kans geven om hun afval zo bewust mogelijk aan te bieden. Groningen kan
hierbij leren van de gemeente Westerkwartier, waar inwoners hun afval thuis scheiden, waardoor de hoeveelheid
restafval per persoon nergens in de provincie zo laag is als in deze gemeente.
Leer van anderen
De gemeente Groningen kan leren van Circulair Friesland: in onze buurprovincie is er sprake van een krachtig
samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. De
provincie is hierdoor circulair koploper en wil in 2025 de meest circulaire regio van Europa worden. D66 wil dat de
gemeente Groningen samen met de provincie en Groninger gemeenten werk maken van net zo’n krachtige circulaire
beweging.
Voorkom zwerfafval
Zwerfafval in onze straten, pleinen en parken is een groter ergernis. Hoe meer afval ergens ligt, hoe sneller er meer bij
wordt gegooid. Het voorkomen van zwerfafval is een taak van ons allemaal. De gemeente moet zorgen voor voldoende
afvalbakken die geregeld worden geleegd. Als inwoners en bezoekers moeten we ons afval mee naar huis nemen of netjes
weggooien. Sinds de invoering van statiegeld op kleine petflessen in 2021 door de staatssecretaris van D66,
aangezwengeld door de lobby vanuit Groningen, begint de overlast van zwerfafval af te nemen. Er liggen steeds minder
flesjes op straat. Maar dat kan nog beter: zo heeft het Noorderplantsoen na een mooie zomeravond veel weg van een
afvalberg. Wij willen dat de gemeente het voorkomen van zwerfafval actief bevordert door middel van voorlichting, extra
afvalbakken en projecten op school.
Wat wil D66 concreet?
● Cluster bedrijven die elkaars energievraag aanvullen, zodat bijvoorbeeld restwarmte meteen weer hergebruikt
wordt door een ander bedrijf.
● Stel eisen bij inkoop- en aanbestedingstrajecten aan de mate waarin aanbieders circulair werken en denken.
● Faciliteer bedrijven om over te stappen naar de circulaire economie door kennis en ruimte te bieden.
● Verruim de openingstijden van de afvalverwerkingsstations in de gemeente, zodat particulieren en bedrijven ook
buiten kantoortijden hun afval kunnen afleveren.
● Agendeer duurzaamheid en circulariteit als kernpunt bij elke aanbesteding van de gemeente, zodat markt en
overheid elkaar uitdagen.
● Eis dat afval dat in onze gemeente wordt ingezameld zo milieuvriendelijk mogelijk wordt verwerkt, dus voor lage
lasten, maar met maximale milieuwinst.
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Wie duurzaam leeft en weinig afval produceert, betaalt minder.
Zorg ervoor dat bomen die de gemeente moet kappen lokaal en circulair worden verwerkt en niet verdwijnen in
de versnipperaar.
Schakel over naar één systeem van afval scheiden, ophalen en verwerken, waarbij de vervuiler betaalt
(uitgezonderd minima).
Streef naar een afvalloze gemeente door in de binnenstad, wijken en dorpen meer afvalbakken neer te zetten en
deze tijdig te legen.
Stimuleer scholen om met leerlingen projecten te doen waarbij afval wordt hergebruikt.
Stimuleer inwoners om kleine apparaten, zoals scheerapparaten en elektrische tandenborstels, in te leveren bij
afvalbrengstations. Nu belanden deze nog te vaak, uit onwetendheid, in de kliko.

Groninger Forum - Arend Jan Wonink
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4.3 Ondernemerschap en innovatie
Voor een vitale gemeente als Groningen zijn ondernemerschap en innovatie sleutelwoorden. Hier hebben we een
sterke sectoren bijvoorbeeld ICT, zorg, horeca en cultuur en ruimte om bedrijven te beginnen. Ondernemers, en dan met
name het MKB, vormen al jaren de ruggengraat van een sterke gemeente. Met hun innovatieve ideeën, creatieve plannen
en toekomstgerichte projecten houden ze de gemeente vitaal, financieel gezond en toekomstbestendig. D66 wil dan ook
ondernemers binnen onze gemeentegrenzen stimuleren en werkgevers daarbuiten verleiden om zich hier te vestigen.
Zwengel samenwerking tussen ondernemers aan
Ondernemers in onze gemeente zijn veerkrachtig en hebben zich al tijdens de recente crisis weer volop gestort op nieuwe
plannen en projecten. D66 wil dat de gemeente ondernemers stimuleert om hun bedrijf verder uit te bouwen en
innovaties te realiseren. Door in de kennisdriehoek van ondernemers, onderwijs en wetenschap nauw samen te werken
kan het MKB forse stappen zetten. D66 vindt dat deze samenwerking nog niet in de volle breedte goed uit de verf komt.
Daarom willen we dat de gemeente als aanjager van ondernemerschap en innovatie deze samenwerking verder faciliteert
en aanmoedigt. Dat kan bijvoorbeeld door sessies te organiseren, netwerken nieuw leven in te blazen en ondernemers te
helpen met service en reductie van de regeldruk.
Maak Groningen aantrekkelijk voor bedrijvigheid
Groningen verwelkomt ondernemende pioniers en creatieve geesten om binnen de grenzen van onze gemeente hun
bedrijf te vestigen of straten. Als eenmanszaak of groot bedrijf. Als bewuste eenpitter of ambitieuze groeibriljant. In
samenwerking met organisaties als VNO-NCW MKB Noord, OTP, KVK, brancheorganisaties en lokale bedrijfsverenigingen
en kennisinstellingen kunnen we ondernemers ondersteunen bij de start en hun groei of als ze zich hier willen vestigen.
Dat kan door aanvragen voor vergunningen te vereenvoudigen en overbodige bureaucratische drempels weg te nemen.
Innovatie floreert als mensen elkaar inspireren en tot nieuwe creatieve ideeën komen. Geef ondernemend talent onder
bestaande en startende ondernemingen ruim baan. Stel de gemeente bijvoorbeeld veel meer open als proeftuin voor
innovaties, bijvoorbeeld in samenwerking met het MBO, de Hanzehogeschool, de RUG en het UMCG.
Geef ondernemers zelf de regie
Ondernemers zijn over het algemeen zeer zelfredzaam en hebben allerlei goede ideeën over de toekomst. Daarom willen
wij het MKB zelf de regie geven als het gaat om nieuwe plannen. Beter luisteren naar ondernemers is het devies. Laat
ondernemers merken dat ze welkom zijn, dat de gemeente open staat voor hun ideeën en bereid is om verder te denken.
Spreek van beide kanten uit wat je van elkaar verwacht en heb respect voor de positie van de ander. Samen kunnen
gemeente en ondernemers zich onderscheiden door vol overtuiging naar buiten te brengen waar innovatief Groningen
voor staat en zich onderscheidt van andere gemeenten.
Versterk de banden tussen onderwijs en ondernemers
Ondernemerschap verdient veel meer aandacht in het onderwijs. Jongeren van nu zijn het personeel en de jongeren van de
toekomst. Goed onderwijs, inspirerende begeleiding en interessante stages bereiden jongeren voor de arbeidsmarkt. Hoe
beter zij worden voorbereid en alvast kennis kunnen maken met de werkvloer, hoe beter hun aansluiting bij het werk en
groter de kans dat ze kiezen voor een richting die bij hun past. D66 wil dat de gemeente de banden tussen onderwijs en
arbeidsmarkt verder versterkt en ondernemers stimuleert om stagiaires de kneepjes van het vak te leren. De gemeente
kan daarbij zelf het goede voorbeeld geven.
Zet in op een duurzame economie
Ondernemers kunnen met hun innovatieve ideeën ook een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de
gemeente. Werk als gemeente samen met ondernemers om de circulaire economie verder vorm te geven en stimuleer het
nemen van duurzame beslissingen. Geef extra aandacht aan ondernemingen die niet alleen winst willen maken, maar een
duidelijk maatschappelijk doel nastreven. Ondersteun ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen en geef zelf het
goede voorbeeld als duurzame aanbesteder. Zo creëren we niet alleen kansen voor economische groei, innovatie en
duurzame werkgelegenheid.
Onderneem over de grenzen heen
Verder stopt ondernemerschap niet bij de gemeentegrenzen. Juist door actief samen te werken met andere regio’s, kunnen
we de economische potentie van het hele noorden versterken. Stimuleer ondernemers om over de gemeentegrenzen heen
te ondernemen en ondersteun activiteiten die samenwerking in het noorden bevorderen. Zo kan Groningen de contacten
met andere stedelijke regio’s in het noorden, zoals Leeuwarden, Emmen en Assen, verder versterken en uitbreiden. Ook
willen wij dat alle kansen in grote gezamenlijke programma’s zoals NPG, Groeifonds en JTF ten behoeve van onze
inwoners worden benut.
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Wat wil D66 concreet?
● Bevorder de samenwerking in de kennisdriehoek en versterk de banden tussen onderwijs, bedrijfsleven en
publieke sector.
● Geef ruimte aan diversificatie van het totaalaanbod en het vermengen van verschillende soorten dienstverlening
in bedrijven.
● Maak een actieplan met ondernemers om binnenstad en wijk/dorpswinkelcentra divers te houden, maar ook om
leegstand tegen te gaan.
● Laat ondernemers zelf hun openingstijden bepalen.
● Stel de gemeente vaker open als proeftuin voor innovaties van bijvoorbeeld het MBO, de Hanzehogeschool, het
UMCG en de RUG.
● Ondersteun en begeleid startende ondernemers bij hun start en verdere groei.
● Geef ondernemend talent onder bestaande en startende ondernemingen ruim baan.
● Geef startende ondernemers meer ondersteuning bij het opzetten van hun onderneming door toegang te bieden
tot cursussen in bijvoorbeeld het maken van een businessplan.
● Zoek ondernemers op met open vizier, luister naar hun ideeën en spreek verwachtingen naar elkaar uit.
● Continueer het Fonds Groningen, waarin ondernemersverenigingen zelf bepalen waaraan ze een deel van de
opslag op de onroerendezaakbelasting willen uitgeven.
● Stimuleer ondernemers om over de gemeentegrenzen heen te ondernemen.
● Ondersteun activiteiten die samenwerking in het noorden bevorderen.
● We herwinnen openbare ruimte in het centrum, kijk dan ook waar ondernemers meer ruimte kunnen krijgen
voor hun terras of andere activiteiten die zij ontplooien die de leefbaarheid bevorderen.
● Stimuleer ondernemers om over de gemeentegrenzen heen te ondernemen.
Wat hebben we bereikt?
✔ Impuls aan bedrijventerreinen zoals Westpoort met vestiging van nieuwe bedrijven
✔ Verbinden van Werk en Inkomen met Economische Zaken door middel van inzet Skills paspoort waarmee
competenties werkenden en werkzoekenden duidelijk worden voor een volgende loopbaanstap
✔ Ondernemers ondersteund tijdens de Coronaperiode met duidelijke regels, financiële bijdragen en lokale
initiatieven zoals van OTP.
✔ Realisatie van komst toekomstige innovaties en werkgelegenheid bijvoorbeeld de Hyperloop.
✔ Bijdragen namens Groningen aan Deltaplan voor het Noorden en JTF waarmee voor de visie en budgetten voor
komende jaren kunnen worden ingevuld.
✔ Groningen is uitgeroepen tot de MKB-vriendelijkste gemeente van de provincie in 2020-2021.

Plantsoen - Arend Jan Wonink
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4.4 De digitale samenleving
Digitalisering bepaalt meer dan ooit onze samenleving. Door digitalisering kunnen we vrijer zijn in hoe we leven
en werken. De digitale transformatie is onmisbaar om klimaatverandering aan te pakken en zorg betaalbaar te
houden. Ook is een snelle digitale transformatie van het bedrijfsleven een absolute voorwaarde voor een
slagvaardige en wendbare economie. In het onderwijs en op de werkvloer moeten we digitale vaardigheden
opbouwen op een toegankelijk manier. Tegelijkertijd moeten we de schaduwkanten van digitalisering, zoals
datalekken en privacy-schendingen beteugelen. Wij willen volle kracht vooruit, op beide fronten. De technologie
moet in dienst staan van mensen, op een te verantwoorden wijze.
Benut de kansen van big data
Big data worden steeds belangrijker voor alle aspecten van de economie. Gezien de snelle ontwikkelingen is het de vraag
of alle bedrijven in Groningen kunnen meekomen met de grote tech-bedrijven. Wij vinden dat de gemeente het MKB
hierbij moet ondersteunen door een faciliterende en verbindende rol aan te nemen. Bedrijven die hier al ver mee zijn
kunnen andere ondernemers daarbij helpen. Laat het noordelijke bedrijfsleven de krachten op het gebied van data en ICT
bundelen. De gemeente kan deze samenwerking actief stimuleren en faciliteren door partijen bij elkaar te brengen. Zo
dragen we bij aan een veerkrachtige economie.
Verbeter de digitale toegankelijkheid
De kloof tussen groepen die wel en niet meekomen in digitale vaardigheden groeit. We willen dat iedereen kan meedoen
in de digitale samenleving. Daarom willen we dat alle onderwijsinstellingen snelle internetverbindingen krijgen en dat de
gemeente de ontwikkeling van open leerplatformen stimuleert, zodat onderwijsinstellingen niet afhankelijk zijn van één of
twee commerciële aanbieders. Digitale vaardigheden aanleren kan niet vroeg genoeg gebeuren. Wij vinden dat het basisen middelbaar onderwijs de taak heeft om kinderen en jongeren wegwijs te maken in de digitale samenleving, zodat ze
leren om te gaan met internet, privacy, veiligheid, beoordelen betrouwbare informatie, online pesten en digitale ethiek.
Ook de bibliotheken spelen hierbij een grote rol. Verder willen we dat volksvertegenwoordigers, bestuurders en
ambtenaren worden geschoold in digitale vaardigheden. Er is meer kennis nodig over hoe de digitalisering in de
samenleving functioneert en hoe bijbehorende technologie ingezet kan worden.
Versterk de online democratie
Met een goede inzet van digitale middelen kunnen we de lokale democratie enorm verbreden. De democratische
experimenten, zoals de Stem van Groningen, het Wijkpanel en de Coöperatieve Wijkraad die D66 de afgelopen periode
heeft geïnitieerd, hebben veel kennis opgeleverd. Hieruit blijkt hoe onontbeerlijk digitale middelen zijn voor de lokale
democratie, bijvoorbeeld voor het functioneren van een wijkpanel en online stemmingen. Zo kunnen we meer mensen
actief betrekken bij het beleid in hun stad, wijk en dorp. Via online platforms in buurten en dorpen is het mogelijk om
meer mensen te bereiken, informeren en betrekken bij ontwikkelingen in hun omgeving. D66 wil dat de gemeente zowel
fysieke als online communicatie samen blijft inzetten om alle inwoners goed te informeren.
Privacy en transparantie
Digitale producten die de gemeente gebruikt en aanbiedt aan inwoners moeten toegankelijk zijn voor iedereen en vrij van
algoritmes die risicoprofielen gebruiken. D66 staat voor inclusie en non-discriminatie ook op dit vlak. Algoritmes zijn
nuttig inzetbaar, maar we willen een negatieve impact voorkomen. Zo willen we meer inzicht in de relevante data en
algoritmische toepassingen die de gemeente op dit moment verzamelt en die een grote invloed heeft op het dagelijks leven
van onze inwoners. De gemeente moet hier zorgvuldig mee omgaan en er transparant over communiceren en uitleggen
waar algoritmes worden toegepast, hoe en waarom. Ook moeten alle inwoners in onze gemeente hun eigen online
burgerdossier kunnen inzien. Iedereen heeft het recht om te weten welke informatie de gemeente over hen heeft
verzameld.
Richt een ethische commissie op
Als gemeente moet je transparant kunnen uitleggen wat je doet, dus moet je ook kunnen uitleggen hoe de algoritmes van
je digitale producten en diensten zijn opgebouwd en worden toegepast. Wees transparant en neem de inwoners mee in
wat je doet. Juist omdat wij de privacy en rechtsbescherming van inwoners zo belangrijk vinden, pleiten we voor de
oprichting van een ethische commissie, waaraan naast de functionaris gegevensbescherming ook inwoners en externe
experts in gaan zitten. De commissie houdt toezicht op de digitale diensten en producenten van de gemeente en kijkt mee
bij het ontwerpen van nieuwe diensten en producten. Verder toetst de commissie of deze voor iedereen te vinden en te
begrijpen zijn, of er voldoende rekening met de privacy wordt gehouden en of ze vrij zijn van discriminatie en van
algoritmes die risicoprofielen gebruiken. Deze aanpak gaat niet alleen over systemen maar ook over hoe ambtenaren
ermee omgaan. De gemeente rapporteert aan de onafhankelijke ethische commissie, die jaarlijks advies uitbrengt aan de
gemeenteraad.
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Neem bestaande systemen onder de loep
D66 pleit voor een onderzoek naar de huidige ICT-systemen die de gemeente Groningen gebruikt. Onderzoek welke
algoritmes nu al worden met het oog op privacy en discriminatie. We willen weten of er mogelijk onethische situaties
voorkomen, waar wat aan gedaan kan worden, om mogelijke misstanden in de gemeente tijdig te ontdekken en in de
toekomst te voorkomen. Belangrijk aspect hierbij is om bewoners het vertrouwen te geven dat we dit in Groningen serieus
nemen. Het is niet altijd onwil als er iets fout gaat, het blijft mensenwerk en mensen maken fouten. Door beter toezicht uit
te oefenen en transparant te zijn willen we voorkomen dat knelpunten worden opgelost en misstanden niet uit de hand
kunnen lopen
Wat wil D66 concreet?
● Blijf investeren in digitale veiligheid en de bestrijding van cybercrime.
● Ontwikkel een samenhangende tech-visie met aandacht voor digitale vormen van democratie.
● Blijf fysieke en online communicatie inzetten om alle inwoners goed te informeren.
● Zorg ervoor dat alle digitale producten van de gemeente toegankelijk zijn voor iedereen en vrij zijn algoritmes die
risicoprofielen gebruiken.
● Alle inwoners meten hun eigen online burgerdossier kunnen inzien.
● Richt een onafhankelijke ethische commissie op die nieuwe technologieën toetst op bescherming van privacy en
voorkomen van discriminatie met ook inwoners en externe experts als deelnemers.
● Publiceer een algoritmeregister waarin alle relevante algoritmische toepassingen in de gemeentelijke
dienstverlening worden uitgelegd.
● Doe onderzoek naar de huidige ICT-systemen die de gemeente Groningen gebruikt en zoek uit welke algoritmes
nu al worden met het oog op privacy en discriminatie.
Wat hebben we bereikt?
✔ Er is een pilot uitgevoerd waarbij inwoners hun persoonlijke online burgerdossier konden inzien.
✔ Er is een reeks open data beschikbaar gesteld op een nieuw portaal.
✔ Het online participatieplatform de Stem van Groningen is live.

Werkmantoren - Arend Jan Wonink
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5. FINANCIËN
Jaarlijks mag de gemeente ruim een miljard gemeenschapsgeld uitgeven. Dat is een grote verantwoordelijkheid
die wij serieus nemen. We willen geen rekening neerleggen bij toekomstige generaties en daarom vinden we een
stevig financieel fundament van essentieel belang. We moeten zorgvuldig omgaan met het geld van de
gemeenschap en we willen onze inwoners hierover meer zeggenschap geven.

De Martinitoren - Arend Jan Wonink
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5.1 Groningen is financieel gezond
Een stevig financieel fundament
Al in de vorige periode is de reserve van de gemeente op ons aandringen teruggebracht naar een veilig niveau en dat is
nog steeds het geval. D66 vindt het essentieel om dit stevige financiële fundament goed te onderhouden, zodat
toekomstige generaties niet de wrange vruchten plukken van ons gedrag. Daarom kijkt D66 altijd goed naar wat de
gemeente zelf moet doen en op welk moment private partijen mee laten investeren. Besparen op ambtelijke uitgaven is
niet nodig. Wel willen we dat de gemeente consequent oog blijft houden voor mogelijkheden om efficiënter te werken.
Zet gemeenschapsgeld effectiever in
De experimenten die de gemeente op aandringen van D66 heeft uitgevoerd met nieuwe werkwijzen hebben waardevolle
inzichten opgeleverd. D66 wil dat de gemeente de komende jaren meer investeert in het vergroten van de effectiviteit van
gemeentelijk beleid
Wisselende inkomsten en kosten beter opvangen
De afgelopen jaren is de gemeente afhankelijker geworden van wisselende bijdragen van het Rijk. Dit leidt tot onnodige
zekerheid bij inwoners en instellingen die afhankelijk zijn van de gemeente. Wij vinden dat een ongewenste situatie en
daarom zet D66 zich al meerdere raadsperiodes succesvol in voor stabiele gemeentefinanciën. Omdat we nog langer te
maken hebben met de coronagevolgen, is het van groot belang dat de gemeente ervoor zorgt dat de financiële buffers
voldoende hoog blijven om onverwachte klappen te kunnen opvangen. De coronapandemie heeft ons geleerd hoe snel de
wereld kan veranderen en hoe groot de gevolgen daarvan kunnen zijn. Daarom willen we blijven inzetten op effectief
financieel meerjarenbeleid.
Redelijke belastingtarieven voor inwoners en ondernemers
De afgelopen periode heeft de gemeente, mede als gevolg van tekortschietende middelen vanuit de rijksoverheid voor met
name de zorgtaken, de onroerendezaakbelasting in balans gebracht met de stijgende woningwaarde. D66 wil dat bij
toekomstige financiële tegenvallers eerst gekeken wordt naar de uitgaven en dat er bij structurele meevallers wordt
gekeken naar lastenverlichting.
Meer zeggenschap over de besteding van gemeenschapsgeld
Dankzij D66 is transparanter geworden waar gemeenschapsgeld naartoe gaat. Zo kunnen inwoners tegenwoordig het
volledige subsidieregister van de gemeente online raadplegen en hebben alle wijken eigen wijkbudgetten gekregen om
zelf uit te geven. Inwoners lopen er nog wél tegenaan, dat zij geen helder overzicht hebben van gemeente-uitgaven in hun
wijk. D66 wil dit transparant maken. Dit stelt buurtbewoners in staat om veel meer samen te bepalen of er een nieuwe
speeltuin komt, wie het groen onderhoudt en hoe overlast wordt aangepakt. De begroting van de toekomst wordt wat D66
betreft niet gemaakt door ambtenaren op het stadhuis, maar samen met en door inwoners. Wij willen de right to challenge
uitbreiden.

De Apenrots - Arend Jan Wonink
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Wat wil D66 concreet?
● Voer geen taken uit die anderen beter en/of goedkoper kunnen uitvoeren.
● Kijk bij aanschaf van diensten en goederen niet alleen naar de aanschafkosten, maar ook naar de kosten op de
lange termijn en de maatschappelijke kosten en baten.
● Spreek af dat de gemeente periodiek onderzoek doet naar de maatschappelijke kosten en baten van bestaand
gemeentelijk beleid op korte én op lange termijn.
● Blijf beleid verbeteren door te experimenteren met nieuwe werkwijzen.
● Ga door met het onderhouden van een gemeentelijke buffer om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen.
● Dring aan bij het Rijk om tijdiger inzicht te geven in de hoogte van de Rijksuitkeringen en blijf lobbyen voor
voldoende middelen.
● Als het Rijk voldoende middelen beschikbaar stelt voor de zorgtaken van de gemeente, moeten we zo snel
mogelijk de lokale belastingen weer verlagen.
● Maak per wijk en dorp voor inwoners inzichtelijk waaraan gemeenschapsgeld wordt besteed, bijvoorbeeld via een
website waarop inwoners eenvoudig op een kaart kunnen zien welke uitgaven de gemeente in hun wijk of dorp
doet.
● Wij zijn voorstander van simpele en handhaafbare belastingen, tenzij we ermee kunnen vergroenen.
● We willen de gedifferentieerde logiesbelasting afschaffen en ook andere belastingen waar mogelijk versimpelen.
Wat hebben we bereikt?
✔ De hondenbelasting is afgeschaft.
✔ Inwoners hebben toegang gekregen die ze nodig hebben om de gemeente te kunnen uitdagen (right to challenge)
en om burgerbegrotingen op te stellen.
✔ Bewoners hebben meer zeggenschap gekregen over de besteding van gemeenschapsgeld in hun wijk of dorp.
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Een nieuw begin - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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