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Beste Groningers,
Op woensdag 21 november 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats voor de nieuwe 
gemeente Groningen. Het worden historische verkiezingen: vanwege de gemeentelijke her-
indelingen, waarbij Ten Boer en Haren ook tot onze gemeente behoren, mochten er nog nooit 
zoveel Groningers tegelijkertijd naar de stembus om samen te bepalen wie de komende vier 
jaar de 45 raadszetels gaan bekleden.

Liever lokaal

100% Groningen is een nieuwe, frisse, 100% lokale partij, die ook nu al vertegenwoordigd wordt in de gemeen-
teraad. Inmiddels zijn wij er helemaal klaar voor om stappen te zetten naar een nieuwe vorm van lokale demo-
cratie - met het liefst zoveel mogelijk collega’s.

100% Groningen is nodig in de gemeenteraad!

De lokale democratie staat voor een grote uitdaging: hoe krijgen we weer meer bewoners betrokken bij de 
ontwikkelingen binnen hun eigen stad of woonomgeving? Opkomstcijfers bij lokale verkiezingen liggen helaas 
nog altijd dicht bij slechts de helft van de stemgerechtigden en daarnaast is het imago van lokale politici bij 
een groot gedeelte van onze bevolking ronduit slecht. Om het tij te keren, moeten we de lokale politiek kritisch 
onder de loep durven nemen, experimenteren en vernieuwen. Onze belangrijkste agendapunt voor de komen-
de vier jaar zal daarom democratische vernieuwing zijn. Wij willen het lokale politieke systeem van binnenuit 
veranderen veranderen, door middel van een frisse blik waarbij ‘daadkrachtig, divers en dichtbij’ onze kenmer-
ken zijn en blijven.

Dichtbij

Wij streven ernaar om voor iedere Groninger de afstand tot het stadhuis te verkleinen met nieuwe vormen van 
democratie die het systeem verfrissen en daarnaast laagdrempeliger en praktischer maken.  Geen ellenlange 
verslagen in onleesbare vaktaal, maar heldere, eerlijke en begrijpelijke informatie.  Jij hebt het recht om te we-
ten wat er in jouw gemeente gebeurt en wij zullen ervoor blijven zorgen dat jij zoveel mogelijk invloed krijgt bij 
welke beslissing dan ook.  Of je nu in de Wijert, Haren, Beijum of Vinkhuizen  woont: jouw mening telt en jouw 
behoeften zijn belangrijk. Wij praten niet over jou, zonder mét jou te praten en we zullen niemand aan zijn lot 
overlaten. Wij willen namelijk zorgzaam zijn; voor iedereen.

Daadkrachtig

Als lokale partij is het onze taak ervoor te zorgen dat jij waar krijgt voor je belastinggeld; dat jouw vuilnis wordt 
opgehaald, dat jouw straat wordt schoongeveegd, en dat er zorg op maat wordt geleverd als jij of iemand in je 



omgeving dat nodig heeft.  Jij zit helemaal niet te wachten op raadsleden die hier in de gemeenteraad van Gro-
ningen een beetje ‘Den Haag’ gaan zitten spelen. Jij hebt behoefte aan een gemeente die goed en rechtvaardig 
wordt bestuurd, waarbij het belang van de gewone Groninger voorop staat.
 
Wij streven daarom naar een gemeenteraad met minder ideologie. Een gemeenteraad die meer vanuit een 
praktisch oogpunt handelt. Minder politiek, meer handen uit de mouwen. Wij willen geen politici zijn die om 
de hete brij heen draaien, wij zijn oprechte volksvertegenwoordigers die zeggen waar het op staat en die boven 
alles betrouwbaar willen zijn. Wij zullen kritisch zijn waar het moet, en positief waar het kan.

Divers

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich vertegenwoordigd voelt in de nieuwe raad. Daarom is 100% Gro-
ningen ván en vóór alle Groningers. Dat betekent dat onze toekomstige volksvertegenwoordigers, net zoals jij, 
gewone Groningers zijn. Onze kandidatenlijst bestaat uit Groningers van alle leeftijden en achtergronden. Van 
marktkoopman tot verpleegkundige, van Haren tot Ten Boer, 100% Groningen is altijd dichtbij jou! Ons verkie-
zingsprogramma is opgesteld voor het belang van iedereen, zodat ook jij verbonden voelt met ons. Van studen-
ten tot ouderen en van ondernemers tot werknemers, ook jij vindt vast en zeker terug in ons programma waar 
jij dagelijks mee te maken heeft. Dat maakt ons de meest diverse partij van Groningen.

Jouw stem telt!

Genoeg redenen om ervoor te zorgen dat 100% Groningen ruim vertegenwoordigd gaat worden in de gemeen-
teraad. 100% Groningen wil een eerlijker, laagdrempeliger en socialer beleid: mét Groningers, vóór Groningers 
en dóór Groningers. Groningen verdient een lokale partij met hart voor haar inwoners, die een frisse wind laat 
waaien door het huidige systeem. Groningen verdient 100% Groningen. ‘Wat van ver komt is lekker’ gaat mis-
schien wel op voor tropisch fruit maar je lokale politiek haal je liever om de hoek. Zien wij jou ook op 21 novem-
ber in het stemhokje?

Marjet Woldhuis
Lijsttrekker



Leeswijzer voor dit verkiezingsprogramma:
In deel 1 geven wij kort en krachtig onze belangrijkste gedachten en standpunten voor de ko-

mende vier jaar weer. Voor meer verdieping per onderwerp is er een deel 2.
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1. Voldoende woningen bijbouwen

De gemeente Groningen groeit en zal na de herindelin-
gen de vijfde stad van Nederland worden, als het om 
het aantal inwoners gaat (235.000). Groningen is een 
fijne stad om in te wonen en te werken en dat moet 
behouden blijven. Wij zijn daarom een voorstander 
van diversiteit qua inwoners in de wijk en geloven dat 
dit het woongenot ten goede komt.

De woningmarkt in de gemeente Groningen is over-
spannen. Op alle fronten zijn er tekorten: studenten-
huisvesting, sociale huur, starters- en koopwoningen. 
Daardoor worden huizenprijzen enorm omhoog 
gedreven. Groningen mag geen stad worden die alleen 
maar beschikbaar is voor de elite.

De gemeente moet daarom blijven investeren in een 
prettig en veilig woonklimaat voor iedereen en moet 
voor voldoende woningen blijven zorgen. Bijbouwen 
zal daarom een van onze hoogste prioriteiten de ko-
mende tijd zijn.

2. Schoonste stad van Nederland

Iedere Groninger heeft recht op een schone leefomge-
ving. Wanneer de straten er rommelig uitzien, doet dit 
een afbreuk aan de uitstraling van de gemeente.

De onvrede over de staat van de openbare ruimte 
groeit. Daarom willen wij inzetten op meer fietsen-
rekken, minder weesfietsen en het gratis ophalen van 
grofvuil. De schilwijken, die nu veel te lijden hebben 
onder een rommelig straatbeeld, omdat vuil ook vuil 
aantrekt, willen wij helpen met steun vanuit de ge-
meente.

Daarnaast hebben wij samen met bewoners een actie-
plan opgesteld om zwerfvuil tegen te gaan. Dit kan de 
gemeente niet alleen. Samen met bewoners en organi-
saties willen wij de schouders eronder zetten, zodat wij 
over vier jaar kunnen zeggen dat Groningen de schoon-
ste stad van Nederland is.

3. Voor ouderen en kwetsbaren 
blijven zorgen

De bezuinigingen in de zorg hebben grote gevolgen. 
De zorg wordt voor mensen minder toegankelijk en 
zieken moeten steeds meer zelf betalen.

Waar de overheveling van taken tot minder verspilling 
en minder bureaucratie zou moeten leiden, zie je nu 
dat de zorgbudgetten nog steeds worden overschreden 
en dat de zorg minder menselijk is geworden.

De gemeente praat teveel over geld en te weinig over 
kwaliteit. Steeds meer mensen maken zich zorgen 
over de zorg en daarom moet dit op lokaal niveau veel 
aandacht krijgen. Wij willen daarom marktwerking in 
de zorg tegengaan, meer inzetten op preventie en de 
bureaucratie verminderen.

4. Woonlasten moeten omlaag

De economie trekt weer aan maar de Groningers mer-
ken daar nog te weinig van in hun portemonnee. De 
gemeentelijke lasten, zoals de rioolheffing, gemeente-
lijke onroerendezaakbelasting (OZB) en de afvalstof-
fenheffing zijn voor inwoners van Groningen relatief 
hoog.

De hondenbelasting kent zelfs het hoogste tarief van 
heel Nederland! Dat moet anders. Lokale lasten mo-
gen niet gebruikt worden als melkkoe van de gemeen-
te. Wij willen daarom dat de woonlasten omlaag gaan, 
zodat de individuele Groninger er minder inkomen aan 
kwijt is.

 
5. Goede bereikbaarheid naar 
Zernike, centrum en Randstad

Een bereikbare stad is belangrijk. Daarom zijn goede 
busverbindingen en betere trein- en busverbindin-
gen tussen de Ommelanden en de stad, maar ook 
een snellere verbinding tussen Stad en de Randstad 
heel belangrijk. Groningen moet bereikbaar zijn voor 
Groningers én niet-Groningers, ook tijdens werkzaam-
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heden.
Er is momenteel een lange reistijd tussen onze stad 
en de Randstad. Als de reistijd van Groningen naar de 
Randstad of van Groningen naar Hamburg zal halve-
ren door kortere verbindingen en minder overstap-
plaatsen, kan Groningen zich verder ontwikkelen als 
de motor van Noord-Nederland. Dit is goed voor de 
werkgelegenheid en de economie en daar profiteert 
heel Groningen van. Ook willen wij inzetten op een 
treinverbinding richting Zernike.

6. Onze dorpen verdienen aandacht

De Tweede Kamer heeft besloten tot een samengaan 
van de gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen. Wij 
beseffen dat er belangrijke, nieuwe aandachtspunten 
op ons pad zullen komen.

In onze nieuwe gemeente mag er geen sprake zijn 
van een overheersing door de stad Groningen over 
de dorpen. Die hebben een eigen, uniek karakter en 
specifieke wensen waar aandacht voor moet zijn, altijd 
en overal.

Voor deze nieuwe en de huidige dorpen in onze ge-
meente vinden wij het belangrijk dat zij hun eigen 
identiteit kunnen behouden en door de herindeling 
geen voorzieningen verliezen. Daarom strijden wij 
voor het behoud van onder andere buurthuizen, het 
gemeenteloket, sportvoorzieningen en de bibliothe-
ken.

Daarnaast willen wij dat er absoluut niet gebouwd 
gaat worden op de overgangszone tussen Groningen 
en Haren en Ten Boer, ook niet in de Groene Long. De 
groene stroken tussen de stad en de dorpen zijn van 
cruciaal belang voor het dorpse karakter van Haren en 
Ten Boer.

7. Uitbannen van armoede en gaan 
voor bestaanszekerheid

De werkgelegenheid in Groningen groeit. Werk is be-
langrijk omdat het inkomen biedt, en voor veel men-

sen een doel in het leven. Iemand met werk doet mee 
in de samenleving. Langdurige werkloosheid is een 
groot probleem, daar niet iedereen de mogelijkheden 
tot werken heeft of ziet.
Er is veel ongenoegen over de huidige flexibele ar-
beidsmarkt, die niet meer garant staat voor inkomens-
zekerheid. Het lijkt erop dat een basisinkomen voor 
een minimaal leefpatroon een individueel probleem 
is geworden, en niet meer van ons allen. Daardoor 
komen mensen steeds meer in de schulden en groeit 
de ongelijkheid in kansen en inkomen.

Teveel gezinnen in Groningen moeten langdurig rond-
komen van een laag inkomen en we kennen steeds 
meer werkenden die het financieel zwaar hebben. 
Groningen telt ongeveer 10.000 bijstandsgerechtig-
den. Sommige mensen hebben structureel geld tekort, 
ook wel armoede genoemd. Als gevolg heeft Gronin-
gen een aantal voedselbanken. Steeds meer mensen 
hebben schulden.

Ongeveer de helft van de mensen die langdurig arm 
zijn, bestaat uit werkenden. Deze groepen leven in veel 
spanning en onzekerheid. Wij willen de samenhang 
tussen schulden, armoede, onzekerheid en gezond-
heidsproblemen blijvend in kaart brengen, wat moet 
leiden tot een beleid dat er voor zorgt dat mensen be-
staanszekerheid hebben. Wijkinitiatieven zijn hierbij 
onmisbaar.
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8. Verfrissing lokale democratie

Wij zijn een vooruitstrevende partij 
die graag praktisch, behulpzaam en 

persoonlijk te werk gaat.

Wij zijn een eerlijke en open partij met vernieuwing 
als constante factor. Wij willen in dienst staan van de 
inwoners. We praten dan ook niet óver onze inwoners 
maar mét onze inwoners.

We kijken met een open blik naar iedere kans, ieder 
thema en elk probleem dat op ons pad komt. Onze 
creativiteit en houding onderscheiden ons van de rest!

Geen tandeloze tijgers meer.

Raadsleden lezen veel, vergaderen vaak en dat alle-
maal voor de lokale democratie. De gemeenteraad is 
het hoogste bestuursorgaan van de stad. Het kan op 
papier zo zijn, maar zo werkt het in de praktijk niet 
altijd.

Belangrijke besluiten krijgen doorgaans steun van een 
zeer grote raadsmeerderheid. Ook beslissingen die op 
het eerste oog voer voor debat zijn. Verregaande
besluiten die de gemeentebegroting vaak voor langere 
termijn beïnvloeden. Ze stuiten vaak nauwelijks op 
tegenstemmen. Daardoor staat de oppositie bekend 
als een tandeloze tijger.

Daar willen wij verandering in brengen door meer 
zaken te agenderen, mensen ter verantwoording te 
roepen en misstanden aan de kaak stellen. Ook willen 
wij inzetten op meer onafhankelijke expertise zodat 
we echt kritisch kunnen zijn naar het college.

Wijk/dorpambassadeurs.

Wij staan dicht bij de inwoners van de gemeente Gro-
ningen en staan voor een directe vorm van democratie. 
Wij doen dat op verschillende, moderne en toeganke-
lijke manieren.

Eén van die manieren is de inzet van wijkambassa-
deurs. Hij of zij laat ons zien wat er speelt in de wijk 
en wat er goed gaat, maar ook wat beter kan. Ook 
organiseert de wijkambassadeur bijeenkomsten waar 
inwoners van de wijk kunnen discussiëren over onder-
werpen die spelen in de wijk. 

Bij problemen als geluidsoverlast, hondenpoep op 
straat en te hard rijden in de wijk kunnen ze met bewo-
ners in gesprek gaan. 

De wijkambassadeurs hebben een netwerk van bewo-
ners, organisaties, zorginstellingen en andere spelers 
in ‘hun’ wijk. Ze helpen de wensen en problemen uit 
hun netwerk te vertalen naar ons.

Burgerinitiatieven. (burgerfonds)

Initiatieven van bewoners moedigen wij aan omdat wij 
graag vanuit onderop willen werken. Wij willen een 
speciaal fonds voor burgerinitiatieven. Iedereen kan 
een aanvraag indienen. Het moet gaan om initiatieven 
die door inwoners van de gemeente Groningen zonder 
winstoogmerk worden ingediend.

Het Fonds Burgerinitiatief is tevens bedoeld om men-
sen uit verschillende buurten, wijken en dorpen met 
elkaar in contact te brengen om de onderlinge betrok-
kenheid te vergroten.
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Community.

Niet één keer per vier jaar een verkiezingsprogramma, 
maar een nieuwe vorm van democratie. Wij zijn een 
politieke partij met een vernieuwende community, 
waar ruimte is voor iedereen die zich wil inzetten voor 
Groningen.

Eén van de doelen van de community is het vergro-
ten van het draagvlak voor de politieke besluitvor-
ming. Kernwoorden daarbij zijn: geloofwaardigheid, 
transparantie en  communicatie. Mensen willen zich 
gehoord voelen en betrokken worden bij besluiten die 
hen aangaan.

Om dat te realiseren willen we in 2018 onze communi-
ty online zetten. Een platform waar je jouw ideeën om 
de buurt te verbeteren direct te kunnen delen, draag-
vlak te scheppen, en de voortgang kunt controleren.

Minder bureaucratie zorgt voor minder regels. De 
afgelopen tijd heeft de overheid bij elke maatschap-
pelijke groep en voor elke situatie aparte
regels, in de vorm van protocollen en eisenpakketten, 
gemaakt.

Wantrouwen en regelzucht zijn daardoor leidraad ge-
worden in al het gemeentelijke beleid. De zorg is veel 
te complex geworden en kennen een enorme bureau-
cratie. Wij willen een zaag zetten in het ondoordring-
bare woud aan regels en uitzonderingen. 

Dat betekent dat we meer willen uitgaan van vertrou-
wen in mensen, en inzetten op blockchaintechnologie 
en e-democracy. 
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Deel 2 -
De Verdieping
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1. Wonen

De gemeente Groningen groeit en zal na de herinde-
lingen de vijfde stad van Nederland worden als het om 
het aantal inwoners gaat (235.000). Groningen is een 
fijne stad om in te wonen en te werken en dat moet 
behouden blijven.

100% Groningen is een voorstander van diversiteit qua 
inwoners in de wijk en gelooft dat dit het woongenot 
ten goede komt. De woningmarkt in de gemeente 
Groningen is overspannen. Op alle fronten zijn er 
tekorten: studentenhuisvesting, sociale huur, starters- 
en koopwoningen. Daardoor worden huizenprijzen 
enorm omhoog gedreven.

Groningen mag geen stad worden die alleen maar 
beschikbaar is voor de elite. De gemeente moet blijven 
investeren in een prettig en veilig woonklimaat voor 
iedereen.

Daarom willen wij voor jou:

Focus op het bijbouwen van sociale huurwoningen.

Omdat wonen een basisbehoefte is moet dit betaal-
baar blijven. Veel mensen doen een beroep op een 
sociale huurwoning. In Groningen is de wachttijd voor 
een goede huurwoning meer dan 5 jaar.

Dat is wat ons betreft veel te lang. Wij willen het aantal 
sociale huurwoningen verhogen en doorstroming 
bevorderen. 100% Groningen zet zich in om betaalbaar 
wonen bereikbaar te houden voor iedereen.

Onze woningvoorraad moet verduurzamen.

100% Groningen wil de woningvoorraad verduurza-
men. Wanneer de energielasten dalen, zullen woon-
lasten dat ook doen. Goed voor de portemonnee en het 
milieu. Wij willen daarom dat alle nieuwbouw vanaf 
heden energieneutraal gebouwd gaat worden, en dat 
onze sociale woningvoorraad wordt verduurzaamd. 
Daarnaast zijn de woonlasten voor veel mensen met 

een kleine beurs hoog en hebben sommige bewoners 
in hun woning last van tocht, vocht, schimmel en kou.

Deze problemen moeten zo snel mogelijk worden 
opgelost. Iedereen verdient een schone en gezonde 
omgeving. Meer starterswoningen en betere jongeren-
huisvesting. (Ik vind gemakkelijk mijn eerste koopwo-
ning in Groningen) Groningen telt 35.000 studenten 
die in onze stad wonen.

Zonder studenten, geen Groningen. Wij willen daarom 
betaalbare kamers en voldoende aanbod van studio’s. 
De schilwijken en onze binnenstad zijn behoorlijk 
volgebouwd. Jongerenhuisvesting zal daarom bijge-
bouwd moeten worden op terreinen zoals Zernike, 
zodat Campus Groningen zich oprecht een Campus 
mag noemen.

Starters hebben het moeilijk in Groningen. De woning-
voorraad is beperkt en de vraag naar woonruimte is 
groot. Daardoor stijgen de prijzen van deze woningen
razendsnel. Er moet bijgebouwd worden op plekken 
waar nog voldoende ruimte is. Daarnaast willen
wij starters blijven helpen met de financiering van een 
woning, wanneer dit bij een bank onmogelijk blijkt.

De voorraad van gezinswoningen vergroten.

De gemeente Groningen heeft in het verleden te 
weinig aandacht besteed aan huizenbouw ten behoeve 
van de hoeksteen van de samenleving, het gezin. Daar-
door kunnen weinig gezinnen betaalbare woningen 
vinden die passen bij hun wensen.

Wij zien Meerstad en Reitdiep als succesvolle ontwik-
kellocaties en we hopen voor het Suikerunieterrein 
op een even snelle en gunstige ontwikkeling. 100% 
Groningen is ook 100% voor het gezin.

8



2. Afval

Groningen moet de schoonste stad 
van Nederland worden.

Het schoonhouden van de stad is een primaire taak van 
de gemeente, die bovendien het welzijn van bewoners 
direct beïnvloedt. Daarom heeft het bij ons voorrang. 

De afgelopen jaren is onze stad er niet schoner op ge-
worden. Daarover heerst er veel ontevredenheid. We 
hebben samen met onze inwoners een actieplan ge-
maakt en wij willen de deskundigheid en inzet van hen 
gebruiken om onze afvalproblematiek op te pakken.

Dit zijn de punten waar wij mee aan de slag willen:

Voorlopig geen Diftar.

Diftar (betalen per zak) is voor ons niet de oplossing 
voor het huidige afvalprobleem. Zolang het probleem 
van zwerfafval op straat niet is opgelost komt er wat 
ons betreft geen Diftar.

Wij willen wel dat afval meer gerecycled wordt door te 
investeren in betere technologie in verwerkingsfabrie-
ken.

Zwerfafval moet aangepakt worden.

Wij willen samen met de buurten het hierboven
genoemde actieplan toepassen en uitbreiden om zwer-
fafval tegen te gaan.

Het ophalen van afval moet zo efficiënt mogelijk 
verlopen.

Ook in de weekenden moet er afval opgehaald worden. 
Wij willen geen volle afvalbakken meer.

Fleurige containers tegen zwerfvuil.

Als gemeente willen wij positief gedrag stimuleren 
zodat er minder afval op de grond belandt. Het afval-
probleem gaat iedereen aan.

Fleur de grijze bakken op en verleid inwoners tot het 
weggooien van afval in de daarvoor bestemde bak-
ken. Proeven in Rotterdam hebben al bewezen dat dit 
werkt.

Afval dumpen moet tegengegaan worden.

Wij willen meer inzetten op handhaving en bewust-
wording. Afvaldumping moet streng aangepakt 
worden.

De afvalpas moet beschikbaar worden voor meerdere 
afvalpunten.

De informatieverstrekking over afval moet veel beter 
en duidelijker worden opgezet door de gemeente.

Buurtconciërges en buurtpreventie zijn heel waarde-
volle initiatieven.

Zij moeten alle waardering krijgen van de gemeente 
en moeten uitbreiding kunnen krijgen op meerdere 
plekken in de stad.

●Voorzieningen in de wijken moeten beter.

Vaak kunnen (oudere)mensen hun papier en glas niet 
dichtbij in de buurt in een afvalbak kwijt. Dit moet 
anders worden opgezet.

●’Lentekriebels’ is een heel goed initiatief.

100% Groningen ziet mogelijkheden voor uitbreiding 
naar Najaarskriebels.
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Het ophalen van grofvuil moet weer gratis worden.

Het is niet rechtvaardig dat mensen met een auto gra-
tis hun afval weg kunnen brengen en mensen zonder 
geld moeten betalen voor het ophalen van hun grof-
vuil.

Milieustraten zijn succesvol.

Deze moeten meer gefaciliteerd en gestimuleerd 
worden.

Beheer van de openbare ruimte.

De binnenstad ligt er vaak als een pareltje bij en wordt 
twee keer per dag schoongemaakt. De wijken in de 
buitenring hebben die luxe helaas niet.

De afgelopen vier jaar is er gesneden in de kosten voor 
beheer in de wijken. 100% Groningen wil dat terug-
draaien. Bewoners buiten de ring hebben ook recht op 
een schone leefomgeving.

Recycling: Wij zijn voor statiegeld op blikjes en fles-
sen.

Voorlichting over het scheiden van afval blijft nodig. 
Hergebruik stimuleren we door voorstander te zijn 
van verkooppunten van tweedehands goederen en het 
kunnen ophalen van gebruikt materiaal op afvalde-
pots.

Picknickkleedjes voor recreanten in het Noorder-
plantsoen houden het plantsoen schoon.

Dit idee van Marjet is inmiddels overgenomen en gere-
aliseerd. Geef de vervuiler meer verantwoordelijkheid. 
Laat grote bedrijven meedenken over hun afval, zij zijn 
tenslotte de grootste vervuiler van de stad.

3. Zorg

De bezuinigingen in de zorg hebben grote gevolgen. 
De zorg wordt voor mensen minder toegankelijk en 
zieken moeten steeds meer zelf betalen. Waar de 
overheveling van taken tot minder verspilling en min-
der bureaucratie zou moeten leiden, zie je nu dat de 
zorgbudgetten nog steeds worden overschreden en dat 
de zorg minder menselijk is geworden.

De gemeente praat teveel over geld en te weinig over 
kwaliteit. Steeds meer mensen maken zich zorgen 
over de zorg en daarom moet dit op lokaal niveau veel 
aandacht krijgen.

Daarom willen wij voor jou:

De marktwerking in de zorg aanpakken.

100% Groningen is heel kritisch over de marktwerking 
in de zorg. 

Wij vinden dat winstoogmerk niet de juiste prikkel is 
om goede zorg te leveren. Daardoor wordt de focus van 
een bedrijf te veel op indicaties en uurtarieven bepaald 
en blijft er gekeken worden naar hoe de zorg zo goed-
koop mogelijk ingezet kan worden, in plaats van zoveel 
mogelijk kwaliteit te leveren.

100% Groningen gaat op lokaal niveau een actieplan 
maken. Ons huidige zorgstelsel is veel te complex ge-
worden. Dat betekent dat er een kloof ontstaat tussen 
mensen die zichzelf kunnen redden bij het verkrijgen 
van zorg en mensen die minder mondig zijn.

Aandacht voor schulden door zorgkosten.

De groep die in de schulden terecht komt omdat zij de 
rekeningen voor zorg niet kan betalen, groeit.

Dit komt omdat het rijk de zorgkosten heeft verhoogd, 
iets dat juist de armen en zieken treft, onder andere 
door de meerkostenregeling voor chronisch zieken en 
gehandicapten.

10



Het aantal mensen dat geen gebruik maakt van nood-
zakelijke zorg, wordt steeds groter. Ook het aantal 
verwarde personen groeit. Een zorgsysteem moet 
gebaseerd zijn op het maken van slimme keuzes en het 
belonen van gezond gedrag.

100% Groningen wil op lokaal niveau een actieplan 
maken om dit probleem aan te pakken.

Problemen voorkomen in plaats van verplaatsen. 

Zelfredzaamheid is het toverwoord van gemeentelijk 
zorgbeleid.

Er is volgens 100% Groningen een te rooskleurig beeld 
neergezet. Het lijkt nu alsof iedereen met beperkte 
steun zich prima kan redden. Dat iedereen altijd goed 
de eigen zorgbehoefte kan bepalen, en aan de bel trekt 
als het zover is dat hulp nodig is. Dat is niet het geval 
en de gevolgen zijn op tal van terreinen merkbaar.

Huisartsen, wijkverpleegkundigen en medewerkers 
van ziekenhuizen zien hun werk steeds drukker
worden en veranderen. Wij zien als oplossing dat er 
meer ingezet moet worden op preventie en meer thuis-
zorg beschikbaar moet worden gesteld voor ouderen.

We willen ook nieuwe een nieuwe vorm van zorghuis 
laten ontwikkelen, zodat problemen eerder gesigna-
leerd en verholpen kunnen worden.

Ondersteuning bieden waar dat nodig is.

Veel mensen maken gebruik van voorzieningen van de 
gemeente zoals een scootmobiel, huishoudelijke hulp 
of traplift. Flexibiliteit, snelheid en een vertrouwd ge-
zicht van een vaste begeleider zijn voor ons drie pijlers 
die wij belangrijk vinden bij deze ondersteuning.

Wij willen investeren in sociale zorg in plaats van 
bezuinigen, omdat het welzijn van mensen van het 
grootste belang is.

De zorgverlener aan zet

Zorgverleners moeten steeds meer registreren en kun-
nen als gevolg minder zorg verlenen. Daardoor neemt 
de werkdruk toe en zijn er meer zorgmedewerkers 
nodig. 100% Groningen vindt dat dit anders kan.

Kwaliteit van zorg gaat over mensen helpen met 
persoonlijke aandacht in ruim bemeten tijd. Daarom 
moet de minutenregistratie afgeschaft worden en 
moet de menselijke maat in de zorg terug komen.

Daarnaast wil 100% Groningen met de zorgafnemers 
in gesprek, zodat beleid niet over maar mét de cliënt 
wordt gemaakt. 100% Groningen wil daar intern een 
speciale werkgroep voor oprichten.

Ondersteun mantelzorgers.

Één op de vier Nederlanders verricht mantelzorgtaken 
en in Groningen zijn 3000 mantelzorgers aangemeld.

Veel mantelzorgers zijn niet bekend met de ondersteu-
ningsmogelijkheden die de gemeente nu al biedt en 
worden onvoldoende ontlast.

100% Groningen wil hen gratis OV aanbieden, een gra-
tis parkeervergunning beschikbaar stellen en hen beter 
informeren over alle mogelijkheden bij gemeente en 
verzekeraars.
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4. Woonlasten

De economie trekt weer aan maar de Groningers mer-
ken daar nog te weinig van in hun portemonnee. 

De gemeentelijke lasten,  zoals de rioolheffing, ge-
meentelijke onroerendezaakbelasting (OZB) en de 
afvalstoffenheffing in Groningen relatief hoog. De 
hondenbelasting kent zelfs het hoogste tarief van heel 
Nederland. In 147 gemeenten is er geen hondenbelas-
ting. Dat moet dus anders.

Hondenbelasting is onredelijk.

De hondenbelasting in Groningen is de hoogste van 
heel Nederland. De hondenbezitter in Groningen be-
taalt 120 euro per jaar voor een hond en maar liefst 300 
euro voor twee honden. Hij krijgt daar bijna niets voor 
terug in de vorm van voorzieningen voor honden.

100% Groningen vindt dat de inkomsten uit deze 
belasting daar juist voor bedoeld zijn. Maar vooral dat 
deze belasting een heel stuk omlaag moet.

100 % Groningen erkent dat het hebben van een 
hond een enorm maatschappelijk doel dient. De hond 
brengt mensen in beweging, draagt bij aan het aan-
gaan en onderhouden van sociale contacten en voor-
komt eenzaamheid.

Toeristenbelasting mag omhoog.

Groningen staat ten opzichte van andere grote steden 
vrij laag als het om toerismebelasting gaat. Wij pleit-
ten daarom ervoor om de toerismebelasting te verho-
gen. Dat heeft meedere voordelen: het treft de gewone 
Groninger niet en doordat wij meer geld willen inves-
teren in citymarketing zullen er ook meer toeristen 
komen naar de stad.

5 . Dorpen, wijken en herindeling

100% Groningen is er voor jou en alle andere inwoners 
van onze mooie gemeente.

Groningen is niet overal hetzelfde: onze mooie dorpen, 
stadsdelen en wijken verschillen van elkaar op gebied 
van inwoners, uitdagingen en kansen. Wij zien als 
geen ander die verschillen en de behoeftes die daarbij 
horen. De gemeente Groningen wordt een stukje volle-
diger door de aansluiting van de nieuwe dorpen.

100% Groningen zal ervoor waken dat de Stad de dor-
pen niet zal overvleugelen. Voor deze nieuwe en huidi-
ge dorpen in onze gemeente vinden wij het belangrijk 
dat zij hun eigen identiteit kunnen behouden en door 
de herindeling geen voorzieningen verliezen. 

Daarom gaan wij voor het behoud van onder andere 
buurthuizen, het gemeenteloket, sportvoorzieningen 
en de bibliotheken.

Daarnaast willen wij dat er absoluut niet gebouwd 
gaat worden op de overgangszone tussen Groningen 
en Haren en Ten Boer, ook niet in de Groene Long. De 
groene stroken tussen de stad en de dorpen zijn van 
cruciaal belang voor het dorpse karakter van Haren en 
Ten Boer. 

De huidige gemeente Ten Boer verdient daarbij speci-
fieke aandacht voor de aardbevingsproblematiek.

Aandacht voor de buitenwijken.

De binnenstad wordt wel eens het visitekaartje van 
de stad genoemd. Het is daardoor begrijpelijk dat het 
onderhoudsniveau van de binnenstad het hoogst is.

Maar de verschillen kunnen ook te groot worden. Wij 
willen dat het onderhoudsniveau in de schil- en buiten-
wijken omhoog gaat.

Ook vinden we dat problemen met betrekking tot 
bijvoorbeeld parkeren, vandalisme, huisvesting en 
verkeer in de schil- en buitenwijken meer aandacht 
moeten krijgen dan nu het geval is.
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6. Openbare ruimte
(parkeren,fietsers, straatbeeld) 

Groningen is een compacte stad waar de inwoners 
dicht opeen leven, maar in een gemoedelijke sfeer.

In het centrum is het nooit stil op straat en de druk 
op de openbare ruimte wordt steeds groter. Bereik-
baarheid, toegankelijkheid en overlast zullen vaak 
het onderwerp van gesprek zijn. De gemeente heeft 
komende tijd de grote uitdaging om iedere straat, wijk 
of dorp leefbaar te houden.

Iedere Groninger verdient een fijne woonomgeving 
met voldoende ruimte, parkeerplaatsen en
groen.

Daarom willen wij voor jou:

De verloedering van de wijken tegengaan.

Iedere Groninger heeft recht op een schone leefomge-
ving. Wanneer de straten er rommelig uitzien, doet dit 
een afbreuk aan de uitstraling van de gemeente.

De onvrede over de staat van de openbare ruimte 
groeit. Daarom willen wij inzetten op meer fietsen-
rekken, minder weesfietsen en het gratis ophalen van 
grofvuil.

 De schilwijken, die nu veel te lijden hebben onder een 
rommelig straatbeeld, omdat vuil ook vuil aantrekt, 
willen wij helpen met steun vanuit de gemeente. 

Daarnaast hebben wij samen met bewoners een actie-
plan opgesteld om zwerfvuil tegen te gaan. Dit kan de 
gemeente niet alleen, samen met bewoners en organi-
saties willen wij de schouders eronder zetten zodat wij 
over vier jaar kunnen zeggen dat Groningen de schoon-
ste stad van Nederland is!

Bomen toevoegen en minder bomen kappen.

De grote kaalslag van bomen in de gemeente zal ieder-
een zijn opgevallen en ook het aantal monumentale 
bomen is de afgelopen jaren afgenomen.

100% Groningen wil zoveel mogelijk bomen behouden 
en vindt het kwalijk dat de bomen op het A-kerkhof 
worden gekapt. Op dit moment geldt er een 1 op 1 
compensatie voor iedere boom, maar dat vinden wij 
niet afdoende. Bij het kappen van een boom mag de 
CO2-reductie niet afnemen en moet er derhalve zoveel 
mogelijk bestaande natuur behouden worden. Groene 
daken vinden wij een waardevolle toevoeging aan de 
stad. Wij willen de subsidie voor groene daken blijven 
hanteren en daar meer aandacht voor generen.

De fietsvoorzieningen meer organiseren en 
structureren.

Groningen is fietsstad nummer één. Veel bestemmin-
gen liggen op fietsafstand en het woon- en werkver-
keer op de fiets neemt toe

 Door de opmars van de elektrische fiets neemt ook de 
druk op het fietsnetwerk toe. Voor de veiligheid van 
onze fietsers willen wij gescheiden wegen, brede fiets-
paden en de brommer het liefst op de gewone weg. 
Daarom willen wij van de 50 km wegen in stedelijk 
gebied zoveel mogelijk 30 km wegen maken.

Stallingsruimte voor fietsen is een belangrijk onder-
deel voor de inrichting van de openbare ruimte.
Een fiets moet goed gestald kunnen worden om dief-
stal te voorkomen en het straatbeeld minder
rommelig te laten lijken. Hiertoe zouden bewaakte 
fietsenstallingen een oplossing kunnen bieden.

Ook moet er aandacht zijn voor het gedrag van de 
fietser. 100% Groningen wil asociaal verkeersgedrag 
aanpakken door de inzet van verkeersregelaars en het 
meer uitdelen van boetes. 

Meer aandacht voor toegankelijkheid.

Groningen wil een gastvrije stad zijn voor iedereen. 
Dat stelt eisen aan de bereikbaarheid van de stad en de 
inrichting van de openbare ruimte. Iedereen moet de 
openbare ruimte op een zelfstandige, gelijkwaardige 
en zo onafhankelijk mogelijke manier kunnen gebrui-
ken.
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Auto’s horen ook in een stad.

Wij onderkennen het belang van autobezit. Parkeer-
voorzieningen horen bij het wonen in de stad, of het 
nou voor de fiets of de auto is. Als er een parkeerplaats 
weggaat bij een verbouwing van de openbare ruimte, 
moet er altijd een realistisch en goed alternatief ko-
men, ook in het centrum.

Er kan een onderzoek plaatsvinden ter verbetering 
van de uitstraling van de Diepenring. Mogelijk kunnen 
sommige parkeerplaatsen verwijderd worden. Auto’s 
van bewoners zouden tegen gereduceerd tarief in 
buurtgarages geparkeerd kunnen worden.

Park+Ride: De parkeerlocaties zijn bedoeld om de 
stad beter bereikbaar te maken voor automobilisten 
die naar het centrum willen, maar er is nog veel winst 
te behalen. Zo willen we de komende tijd een groter 
aantal laadpalen voor elektrische auto’s realiseren, 
meer OV-of deelfietsen ter beschikking stellen en de 
buslijnen optimaliseren.

Minder problemen bij grote verkeersprojecten.

De stad gaat de komende jaren flink op de schop. Door 
de ring Zuid, Oosterhamriktracé en het stationsgebied 
zal Groningen de komende tijd een bouwput worden. 
In bijna alle wijken in Groningen zal er merkbare ver-
keershinder zijn.

100% Groningen wil daarom:
• een meldpunt voor problemen tijdens de projec-

ten;
• goede schadeafhandeling voor ondernemers en 

huiseigenaren;
• duidelijk overleg over diverse projecten;
• sluipverkeer voorkomen.

Routes naar de binnenstad aantrekkelijker maken.

De rode looproutes naar de binnenstad kunnen aan-
trekkelijker worden gemaakt. De looproutes van
het UMCG, Damsterplein en het station verdienen 
verbetering wat betreft uiterlijk en inrichting,
zodat het aantrekkelijker wordt gemaakt om naar de 
binnenstad te lopen.  

Meer zitgelegenheden in de binnenstad.

Er is maar weinig niet-commerciële zitgelegenheid in 
de binnenstad. Ook al weten wij dat de openbare ruim-
te schaars is, doordat de trappen op de grote markt 
(het huidige en tijdelijke VVVkantoor) gaan verdwij-
nen, willen wij onderzoek doen naar nieuwe plek met 
een soortgelijke functie.
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7. Veiligheid

Van de grootste gemeenten van Nederland, is Gronin-
gen één van de veiligste. Toch blijkt dat steeds meer 
Groningers te maken hebben met overlast, vandalisme 
en agressie.

Groningen moet blijven investeren in veiligheid. Een 
onveilig gevoel bij iedere stadjer en student moet 
serieus worden genomen, om zo tot een verbeterde 
situatie te komen.

Daarom willen wij voor jou:

De veiligheid op straat vergroten.

De wijkagenten, BOA’s en buurtwachten moeten meer 
zichtbaar zijn in de wijk. Zij kennen de buurt en bewo-
ners en kunnen direct ingrijpen waar dat nodig is.

100% Groningen wil meer wijkagenten en preventie-
teams, zodat onveilige plekken kunnen worden aan-
gepakt en de politie sneller op de hoogte is van wat er 
speelt. Dan pas kunnen problemen voorkomen wor-
den. Een breder informeel netwerk is daarbij onmis-
baar.

De veiligheid in het verkeer verbeteren.

Een drukke stad als Groningen kent gevaarlijke kruis-
punten en wegen. De komende jaren zullen wegen 
drukker worden en krijgen we te maken met steeds 
meer elektrische fietsen op de weg.

100% Groningen wil daarom gescheiden wegen, brede 
fietspaden en de brommer op de gewone weg. Voor 
verkeersonveilige situaties willen wij een meldpunt, en 
geld reserveren om verkeersproblemen op te kunnen 
lossen.

Bij verkeersveranderingen is 100% Groningen voor-
stander van inspraak van omwonenden. Zij kennen de 
situatie als geen ander en komen vaak tot de beste,
breed gedragen oplossingen. Asociaal gedrag in het 
verkeer neemt toe en moet aangepakt worden.

100% Groningen wil een proef starten waarbij ver-
keersregelaars ook de mogelijkheden krijgen om
boetes uit te delen.  

Meer aandacht voor een onveilig gevoel in de nacht.

Groningen kent een geweldig nachtleven, maar 
agressie of geweld vinden wij onacceptabel. Daarom 
moeten aangiftes in het uitgaansleven serieus worden 
opgepakt door de politie. Een aangifte moet leiden tot 
handelend optreden door hen.

●De cijfers van inbraak, overlast en vernielingen moe-
ten dalen.

De cijfers liegen er niet om. Groningen kent steeds 
meer incidenten en een groeiend aantal slachtoffers 
van overlast. Een gezamenlijke (preventieve) aanpak 
door gemeente, bewoners en politie zien wij hiervoor 
als de oplossing.

Fietsdiefstallen moeten voorkomen worden.

Wij vinden het niet aanvaardbaar dat het in Groningen 
veelvuldig voorkomt dat je fiets gestolen wordt. Door 
de komst van elektrische fietsen worden tweewielers 
roofgoed voor georganiseerde misdaad.

Bewaakte fietsstallingen en fietsenrekken waar je je 
fiets goed aan kunt vastzetten ziet 100% Groningen 
daarvoor als oplossing, ook in de binnenstad.

We voeren actie tegen de problemen van aardbevin-
gen.

Aan de vreselijke gevolgen van de gaswinning voor 
Groningen is jarenlang geen aandacht besteed door 
de nationale politiek. Complete dorpen en wijken zijn 
voor altijd beschadigd. Ook in de gemeente Groningen 
wordt veel aardbevingsschade gemeld.

100% Groningen vindt dat de overheid minder regels 
en rapporten moet optuigen bij de schadeafhandeling 
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en vanuit vertrouwen kordaat en duidelijk handelend 
moet optreden. Weg met de bureaucratie, terug naar 
de menselijke maat. Alleen dan kan het vertrouwen 
van de Groningers in de overheid worden terug gewon-
nen.

De gaskraan moet niet in 2030, maar per direct dicht.

100% Groningen zal voor onze inwoners aan de deu-
ren van de regering in Den Haag blijven aankloppen, 
totdat de schade aan de huizen is vergoed of die zijn 
versterkt. 

Dat geldt ook voor de emotionele schade. Alle nieu-
we woningen in Groningen moeten per direct zonder 
gasaansluiting worden afgeleverd. Ook bestaande 
woningen moeten zo snel mogelijk aan de gasaanslui-
ting af.

We blijven doorgaan totdat er naar de Groningers
geluisterd wordt en de overheid eerlijk met de getrof-
fenen omgaat. De herstelbetalingen zullen ruimhartig 
moeten zijn.

●100% Groningen gaat voor een modern softdrugsbe-
leid.

Het huidige softdrugsbeleid is ingewikkeld van opzet 
en leidt tot veel problemen. Daarom willen wij in Gro-
ningen een voorloper in Nederland zijn om een legaal 
inkoopbeleid te ontwikkelen.

Een modern softdrugsbeleid is beter voor gebruikers, 
verkopers en omwonenden en zorgt voor veel minder 
onduidelijkheden en overlast. 

8. Werk & Inkomen

De werkgelegenheid in Groningen groeit. Werk is be-
langrijk omdat het inkomen biedt, en voor veel men-
sen een doel in het leven. Iemand met werk doet mee 
in de samenleving. Langdurige werkloosheid is een 
groot probleem, daar niet iedereen de mogelijkheden 
tot werken heeft of ziet.

Er is veel onzekerheid over de huidige flexibele ar-
beidsmarkt, die niet meer garant staat voor inkomens-
zekerheid. Het lijkt erop dat een basisinkomen voor 
een minimaal leefpatroon een individueel probleem 
is geworden, en niet meer van ons allen. Daardoor 
komen mensen steeds meer in de schulden en groeit 
de ongelijkheid in kansen en inkomen.

Daarom willen wij voor jou:

Meer banen creëren voor jongeren bij de gemeente.

Banen voor hoger opgeleiden liggen in Groningen ze-
ker niet voor het oprapen. De gemeente moet daarom 
zijn steentje bijdragen om hoger opgeleiden hier te 
houden door meer stages te ontwikkelen met de mo-
gelijkheden voor een vast contract.

Het is niet alleen een goede maatregel ter voorkoming 
van jeugdwerkloosheid, het is ook goed voor de ge-
meente zelf.

Nieuwe vormen van stages ontwikkelen voor MBO.

Stages en scholing zouden niet alleen maar voor stu-
denten aan HBO en universiteit moeten zijn. Ook MBO 
studenten verdienen aandacht. Vooral in de ICT, bouw, 
onderwijs en zorgsector.

Om de enorme tekorten in deze sectoren voor te zijn 
willen wij samen met het bedrijfsleven en onderwijs 
MBO-traineeships ontwikkelen.
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50+ academie voor werkloosheid onder senioren.

50-Plussers die werkloos zijn hebben het moeilijk. Zij 
komen nauwelijks aan werk. Wij willen een 50+ Acade-
mie starten samen met bedrijven en organisaties in de 
regio.

Daarnaast willen wij ook ondernemerschap voor men-
sen met een uitkeringssituatie blijven stimuleren.

Ondersteuning in meedoen waar dat nodig is.

Iedereen wil graag meedoen, maar niet iedereen krijgt 
of ziet de mogelijkheden. We willen scholing aanbie-
den waar mensen ook daadwerkelijk iets aan hebben 
op de arbeidsmarkt.

100% Groningen wil meer werkplekken en begeleiding 
creëren speciaal voor langdurige werklozen. Verder 
zullen we moeten accepteren dat er een groep zal zijn 
die nooit een betaalde baan zal vinden. Voor hen is
een zinvolle dagbesteding erg belangrijk. Een be-
schermde, beschutte werkplek is voor deze groep
van belang.

Daarnaast wil 100% Groningen een pilot starten waar 
ervaringsdeskundigen hun netwerken kunnen aan-
bieden aan de gemeente. Voorts moet er aandacht 
besteed worden aan verdringing van betaald werk.

Armoede ontstaat niet, armoede 
wordt gemaakt.

Teveel gezinnen in Groningen moeten langdurig rond-
komen van een laag inkomen en we kennen steeds 
meer werkenden die het financieel zwaar hebben. Gro-
ningen telt ongeveer 10.000 bijstandsgerechtigden. 
Sommige mensen hebben structureel geld tekort, ook 
wel armoede genoemd.

Als gevolg heeft Groningen een aantal voedselbanken. 
Steeds meer mensen hebben schulden. Ongeveer de 
helft van de mensen die langdurig arm zijn, bestaat 
uit werkenden. Veertig procent van de huishoudens 

kampt met betalingsachterstanden. Gezinnen met 
twee kinderen op bijstandsniveau komen structureel 
50 euro per maand te kort om alle noodzakelijke uitga-
ven te
betalen. Deze groepen leven in veel spanning en onze-
kerheid.

Wij willen de samenhang tussen schulden, armoede, 
onzekerheid en gezondheidsproblemen blijvend in 
kaart brengen, wat moet leiden tot een beleid dat er-
voor zorgt dat mensen bestaanszekerheid hebben.

100% Uitbannen van armoede en 
gaan voor bestaanszekerheid.

Initiatieven die armoede wil uitbannen ondersteu-
nen.

De gemeente is aan zet om armoede uit te roeien. Wij 
erkennen dat de ingewikkelde regels van uitkerings- 
en schuldregelingen moeilijk te doorgronden zijn voor 
hen die hiermee te maken krijgen.

100% Groningen wil een duidelijk actieplan ontwikke-
len, waardoor armoede op langere termijn uitgeban-
nen gaat worden, met bestaanszekerheid als uitkomst.

Opgroeien in armoede, voor 1 op de 5 kinderen in 
Groningen is dit werkelijkheid.

Armoede creëert een ongelijkheid voor kinderen. Wij 
willen dat ieder kind met dezelfde kansen opgroeit. 
Geen kind mag zonder ontbijt naar school. Wij onder-
steunen alle initiatieven die kinderen een onbezorgde 
jeugd geven.

Wij zien het belang van de Stadjerspas, ook voor men-
sen die geen gebruik maken van inkomensondersteu-
ning door de gemeente. De bijzondere bijstand moet 
toegankelijker worden.
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Bureaucratie tegengaan.

Er zijn veel regels en administratieve lasten voor men-
sen die in aanmerking willen komen voor hulp of een 
regeling.

Wij willen een proef starten waarin ingewikkelde 
brieven zoveel mogelijk worden geschreven in gewone 
taal, voorzien van afbeeldingen en indien mogelijk 
ondersteuning via ICT, zodat iedereen begrijpt waar de 
brief over gaat.

Meer praten over geldproblemen.

Mensen krijgen steeds meer schulden en dat vinden 
wij zorgelijk. Praten over inkomen is een taboe. Een 
gesprek hierover kan echter tot ondersteuning bij 
schulden leiden.

Dit geldt ook voor schulden door zorgkosten, omdat de 
premie niet meer betaald kan worden. De eerste stap 
is het bespreekbaar te kunnen maken zodat er hulp 
ingezet kan worden.

9. Ondernemen en de binnenstad

100% blijven investeren in een geweldig vestigingskli-
maat.
Groningen, de economische motor van Noord Ne-
derland. We moeten ondanks de huidige groei blij-
ven werken aan een goed vestigingsklimaat. Er zijn 
nog steeds bedrijventerreinen en wijkwinkelcentra 
die sinds de jaren tachtig niet veel zijn veranderd en 
doorontwikkeld moeten worden. Doordat wij een 
investering hebben gedaan in vliegveld Eelde houdt 
Groningen ook goede verbindingen door de lucht. Dit 
is belangrijk voor bedrijven en werkgelegenheid.  
 

Daarom willen wij voor jou:

Broedplaats van talent ondersteunen. (City of talent)

Groningen is een broedplaats voor jong talent. Het is 
van groot belang dat wij dit talent behouden in onze 
stad. Groningen moet een aantrekkelijk vestigingskli-
maat hebben voor (startende) kleine en grote bedrij-
ven.

Wij zijn een moderne partij die kennis, blockchain 
technologie en ICT ondersteunt. Daarnaast willen wij 
ook ondernemerschap stimuleren voor mensen die in 
de bijstand zitten.

Koopzondagen met behoud van de vrijheid van on-
dernemers.

Het is in de stad mogelijk om op zondag te winkelen, 
maar wij willen dat ondernemers zelf kunnen beslissen 
of ze open gaan op zondag. Het moet geen verplichting 
worden. De winkeliersverenigingen (VVE) mogen geen 
misbruik maken van de mogelijkheden die de gemeen-
te biedt.
 
De beste plek voor jouw bedrijf moet in groningen zijn.
Ondanks de inzet van 100% Groningen is de ultieme 
startup-plek, the Big Building, er niet meer. Startup 
Communities zijn onmisbaar voor een stad en deze 
moeten gekoesterd en gestimuleerd worden.

Wij willen inzetten op het ontstaan van meer broed-
plaatsen voor Start Ups, hackathons en startups 
officers en we steunen initiatieven zoals Founded in 
Groningen. 

De binnenstad is van iedereen!

De binnenstad is het kloppend hart van onze provincie 
en daar zijn we trots op. Maar de binnenstad zal altijd 
in een beweging blijven. De binnenstad gaat ook op de 
schop. De komende tijd zal de bus uit de binnenstad 
verdwijnen en krijgen voetgangers en fietsers meer 
ruimte. 

Wij willen betere looproutes en betere plekken voor 
het stallen van fietsen. Ook willen we vanuit het water 
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bereikbaar zijn, openbare zitplekken, een fontein, 
openbare toiletten en verfraaiing van de noordwand. 
We willen de inwoners van de stad betrekken bij de 
stadsinrichting via onze online community. 

Meer geld voor city marketing.

Wij willen meer toeristen naar Groningen laten komen 
en willen daarom meer geld reserveren voor citymar-
keting.

Een marketingactie is pas succesvol wanneer deze 
daadwerkelijk tot resultaten leidt. Dat betekent dat 
je moet onderzoeken wat de wensen en eisen van je 
doelgroep zijn en dat willen wij doen samen bedrijven 
en ondernemers.

10. Openbaar vervoer en verkeer

Een bereikbare stad is belangrijk. Daarom zijn goede 
busverbindingen in de stad en betere trein- en busver-
bindingen tussen de Ommelanden en de stad, maar 
ook een snellere verbinding tussen Stad en de Rand-
stad heel belangrijk.

De trein naar de randstad moet sneller.

Groningen moet 100% bereikbaar zijn voor Groningers 
én niet-Groningers.  Prorail wil het mogelijk maken om 
met supersnelle treinen tussen Amsterdam en Gronin-
gen te rijden en wij zijn daar een voorstander van.

Dat betekent dat de trein nergens meer zal stoppen en 
sneller zal gaan rijden.  Daardoor kan Groningen zich 
verder ontwikkelen als motor van Noord-Nederland en 
daar profiteert heel de regio van.

Trein naar Hoogkerk en trein naar Zernike.

Groningen is een studentenstad, daar hoort een goede 
treinverbinding met Zernike bij. Dit verlicht de ver-
keersdruk in de stad, voorkomt overvolle bussen tussen 
het station en de campus én vermindert het voortdu-

rende tekort aan fietsenstallingen.

Ook op langer termijn willen wij alvast nadenken over 
een treinstation op het Suikerunieterrein en Hoogkerk.

Treinverbinding met Duitsland. Groningen moet een 
knooppunt worden.

Diezelfde treinverbinding zou moeten worden doorge-
trokken tot Bremen, Oldenburg en Hamburg. Gro-
ningen moet niet langer het eindstation zijn, maar op 
termijn een knooppunt. 

Bussen mogen niet uit de dorpen verdwijnen.

De stad zal de komende tijd minder goed bereikbaar 
zijn voor de auto. Busverbindingen vanuit de buiten-
liggende wijken en dorpen zijn onmisbaar voor de 
leefbaarheid.

We willen in de toekomst dat bussen en taxi’s zoveel 
mogelijk elektrisch gaan rijden. De bussen zullen uit de 
binnenstad verdwijnen. Er moet een goede oplossing 
komen om het hart van het centrum goed bereikbaar 
te houden voor iedereen, en specifiek voor mensen die 
slecht ter been zijn.

Watertaxi in Groningen.

Wij willen de mogelijkheden onderzoeken naar de 
inzet van watertaxi’s van en naar de binnenstad. Vanaf 
het Groninger Museum of het Damsterplein kunnen 
mensen via het water naar de plekken buiten het cen-
trum vervoerd worden waardoor de verkeersdruk naar 
de binnenstad afneemt. Daarnaast kan dit een leuke 
toeristische trekpleister worden.
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11. Duurzaamheid

100% Groningen wil een leefbare stad met een schone 
lucht, genoeg groenvoorzieningen en minder CO2-uit-
stoot. Een stad die is ingericht op een duurzame toe-
komst, waar je gemakkelijk kunt verplaatsen te voet, 
per fiets of met het openbaar vervoer. 

Groningen is een stad die denkt aan de volgende 
generatie.

Groningen loopt, als het gaat om duurzaamheid, 
voorop in Nederland. Wij hebben hiervoor een reeks 
aan ideeën en plannen op het gebied van energievoor-
ziening. Daarnaast willen we investeren in innovatieve 
ideeën. Maar wij zijn en zullen altijd kritisch blijven op 
grote duurzaamheidsprojecten. We moeten niet overal 
maar gaan investeren om maar duurzaam bezig te zijn.

Daarom willen wij voor jou:

Zet energieopwekkende geluidsschermen langs de 
snelwegen.

Er zijn in onze gemeente al meer dan 100.000 zonne-
panelen. 100% Groningen wil langs de ringweg ener-
gieopwekkende geluidsschermen neerzetten. 

Zonnepanelen op daken.

Op de daken horen zonnepanelen. Plaatsing van zon-
nepanelen en collectoren wil 100% blijvend stimule-
ren, ook bij sociale huurwoningen.

Windenergie niet op het land, maar op zee.

Windmolens zijn een duurzame bron van energie, 
maar leiden tot horizonvervuiling op land. Daarom wil 
100% Groningen dat er meer geïnvesteerd wordt in 
grote windmolenparken op de Noordzee in samenwer-
king met andere Groningse gemeenten, de provincie 
en het Rijk.

Aardgasloos bouwen, de nieuwe norm.

Het is logisch dat we bij nieuwbouw naar duurzame 
alternatieven voor de energievoorziening kijken in een 
gebied dat zoveel problemen kent door aardgaswin-
ning.

Alle nieuwe huizen in Groningen moeten opgeleverd 
worden zonder aardgasaansluiting. Bestaande wonin-
gen moeten zoveel mogelijk van het aardgas worden 
afgesloten. Landelijke subsidies hiervoor moeten 
worden aangevuld vanuit de gemeente.

Aandacht voor schone lucht.

Ongezonde lucht is slecht voor onze gezondheid. 
Luchtvervuiling veroorzaakt benauwdheid en long-
ziektes zoals longkanker. Gezonde lucht is niet altijd 
vanzelfsprekend en verdient vooral bij drukke autowe-
gen extra aandacht, ook bij de grote verkeersprojecten 
die gaan komen.

Ja/ja brievenbussticker in plaats van de nee/nee 
sticker:

Zonder brievenbus sticker ontvangen we gemiddeld 35 
folders van bedrijven per week in de brievenbus. Dat 
is 36 kilo per jaar. Burgers kunnen deze stroom folders 
beperken door een nee/nee sticker op hun brievenbus 
te plakken.

100% Groningen is voorstander van het plan om te 
kiezen voor ja/ja brievenbus stickers voor mensen die 
werkelijk folders willen ontvangen.
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12. Sport
100% Sportstad voor iedereen

Sport is van groot belang voor het welzijn en welbevin-
den en moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daar-
naast bevordert sporten gezond gedrag, met als gevolg 
een verminderde vraag naar zorg.

Uit veel onderzoeken blijkt dat met name de jeugd te 
passief is en veel bewegen nu juist essentieel is bij het 
voorkomen van ernstige aandoeningen, zoals hart- en 
vaatziektes.

Daarnaast biedt sport veel mogelijkheden om het 
samenleven (afspraken nakomen, anti-pestbeleid) te 
bevorderen. Clinics van topsportclubs dragen hieraan 
veel bij.

Daarom willen wij voor jou:

Sport betaalbaar houden.

Groningen kent een divers aanbod aan verenigings-
sporten en deze moeten betaalbaar blijven. Breed-
tesport en topsport zijn onherroepelijk met elkaar 
verbonden.

Inzetten op accommodatie en sterke verenigingen.

100% Groningen vindt dat er geïnvesteerd moet 
worden om sport toekomstbestendig te houden. Een 
mogelijkheid kan zijn het verenigingskader (bijv. oplei-
ding scheidsrechters, bestuurskader e.d.) te ondersteu-
nen door gemaakte scholingskosten te vergoeden. 

Voor de Groninger sportverenigingen moeten er 
voldoende accommodaties zijn om te kunnen trainen 
en wedstrijden te spelen. En om het aantal leden te 
kunnen laten groeien.

Betere sportaccommodaties.

Sommige sportaccommodaties zijn aan vervanging 
toe, daarbij moet rekening worden gehouden met de 
specifieke behoeftes van bepaalde sporten. Zo moet 
bijvoorbeeld een basketbalveld rondom uitloopruimte 
hebben, om botsingen met een muur te voorkomen.

Een sportvereniging is afhankelijk van vrijwilligers, een 
netwerk en voldoende financiële ondersteuning. Bij 
veel verenigingen knelt dit. Wij zijn bereid om meer 
middelen vrij te maken voor verenigingsondersteu-
ning.

Onderzoek naar topsporthal.

Topsport in Groningen kent als knelpunt dat accom-
modaties voor trainingen en wedstrijden niet per-
manent beschikbaar zijn. Komt er een Topsporthal, 
dan kunnen topclubs als Donar, Lycurgus en GIJS daar 
gebruik van kunnen maken en kan topsport naar een 
hoger niveau getild worden.

Wij zijn dan ook voorstander van een onderzoek, op 
korte termijn, naar de haalbaarheid van de realisering 
van een Topsporthal, die de stad Groningen ook op 
langere termijn op de landelijke en Europese kaart 
blijft zetten.

13. Cultuur
Cultuur is onmisbaar voor Groningen

Groningen scoort goed op cultureel gebied. Een bloei-
end cultureel leven is van essentieel belang voor onze 
stad. Het zorgt ervoor dat er meer mensen naar de stad 
komen voor een dagje uit of om zich hier te vestigen. 

Een sterke culturele sector draagt bij aan een prettig 
woonklimaat en cultuurtoerisme. De bezuinigingen 
op cultuur heeft de sector kwetsbaar gemaakt, vooral 
kleine initiatieven en organisaties hebben hier in Gro-
ningen last van. 
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Daarom willen wij voor jou:

Kleine cultuur in de wijk bevorderen.

Een belangrijk speerpunt van 100% Groningen is het 
bevorderen van ‘kleine’ cultuur in de wijken.

Te denken valt aan het ondersteunen van kleine 
(muziekfestivals met verschillende randactiviteiten, of 
projecten zoals ‘kunst in de wijk’, waarbij de bewoners 
actief worden betrokken bij het kiezen van een nieuw 
kunstwerk in hun wijk. Daarnaast willen we grotere 
organisaties stimuleren om meer in te zetten op multi-
disciplinaire projecten. 

Hierdoor wordt een ander publiek aangesproken, 
waardoor meer mensen kennis maken met verschillen-
de culturele instellingen.

Andere vormen van toekennen cultuurbudget.

In de vorige cultuurnota week de gemeente bij de helft 
van alle adviezen van de Kunstraad Groningen  die pro-
vincie en gemeente adviseert bij de besteding van het 
cultuurbudget- af. Dat betekent dat de bestaansrecht 
in twijfel kan worden getrokken. 100% wil kijken naar 
andere vormen voor het toekennen van cultuurgelden.

14. Onderwijs
 
Groningen is een onderwijsstad bij uitstek. Kennis is 
het grootste exportproduct van Groningen, dankzij 
onze universiteiten en hogescholen. Maar het huidi-
ge onderwijs is nog altijd erg gericht op het frontaal 
overbrengen en testen van kennis. Het onderwijs moet 
meer inspelen op de verschillen die er tussen studen-
ten bestaan.

Daarom willen wij voor jou:

Investeren in innovatie.

In het onderwijs moet er in de toekomst meer aan-

dacht zijn voor het ontplooien van creativiteit, maat-
schappelijke verantwoordelijkheid en ondernemer-
schap.

Tevens moet er aandacht zijn voor normen en waarden 
en hoe we respectvol omgaan met onderlinge verschil-
len. Dit alles in een omgeving die past bij een moderne 
tijd.

Met behulp van computerprogramma’s kan het pro-
bleem van laaggeletterdheid worden aangepakt. Daar-
om willen wij investeren in innovatie in het onderwijs.

Aandacht en investeren in laaggeletterdheid.

De groep die moeite heeft met taal wordt steeds 
groter. Ook in Groningen. Maar liefst één op de tien 
mensen heeft moeite met lezen en schrijven. Zij weten 
dikwijls niet goed hoe en waar zij hulp kunnen krijgen 
bij schulden, of in de gezondheidszorg.

Dit komt omdat de overheid steeds meer eigen regie 
vraagt van mensen, terwijl sommigen dit niet aankun-
nen. Wij willen een proef starten waarin ingewikkelde 
brieven zoveel mogelijk worden geschreven in gewone 
taal en voorzien van afbeeldingen, zodat iedereen 
begrijpt waar de brief over gaat.

Ook kan het probleem van laaggeletterdheid bij con-
sultatiebureaus reeds onder de aandacht van (aan-
staande) ouders worden gebracht.

Basisscholen in het dorp behouden.

Scholen zijn basisvoorzieningen in dorpen en wijken 
en daarom heeft 100% Groningen gestreden voor het 
voortbestaan van een school in Engelbert, met een 
positief resultaat.

Wij vinden dat scholen in dorpen onmisbaar zijn voor 
de leefbaarheid. Daarom: zonder school geen dorp. Ook in 
Ten Boer of Haren.
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15. Ouderen 

In een jonge gemeente als Groningen gaat er veel aan-
dacht uit naar studenten, terwijl meer dan 15% van de 
inwoners ouderen zijn. Tijd voor extra aandacht voor 
deze vergeten doelgroep.

Door de herindeling zal deze groep nog groter worden. 
Ook ouderen in Groningen moeten gezien en begrepen 
worden. Iedere oudere is anders.

Ouderen zijn steeds langer gezond, blijven langer thuis 
wonen en nemen actief deel aan de samenleving.

Daarom willen wij voor u:

Voldoende beschikbare woningen.

Groningen vergrijst en dat vraagt om speciale aan-
dacht voor ouderenwoningen. Dat betekent dat wij de 
komende tijd ons 100% willen inzetten om levensloop-
bestendige woningen te realiseren, die passen bij de 
woonwensen van ouderen.

Wij willen inzetten op gelijkvloerse woningen, of 
bovenwoningen met een lift en ruime badkamers. Ook 
de terugkeer van verzorgingshuizen is hierbij gewenst. 
Voor ouderen zonder financieel vermogen willen wij 
leningen beschikbaar stellen, zodat ook zij over goede 
woonruimte kunnen beschikken.

Daarnaast zullen er ook woningen bijgebouwd moeten 
worden en willen wij een ouderenwoning-manifest 
organiseren om nieuwe woonvormen te ontwikkelen.

Voorzieningen in de buurt.

Voorzieningen op loopafstand zijn essentieel. Een 
supermarkt, ontmoetingsplek en de nabijgelegen bus-
halte zijn onmisbaar om lang thuis te kunnen blijven 
wonen.

We moeten de banden aanhalen met corporaties en 
projectontwikkelaars en het overleg koesteren om tel-
kens de keuze van bouwlocatie voor ouderen de meest 

strategische te laten zijn. Zodat ouderen thuis kunnen 
blijven wonen. Vooral in de dorpen zal dit een belang-
rijk aandachtspunt zijn.

Ondersteuning bieden waar dat nodig is

Ouder worden vraagt om bepaalde maatregelen. 100% 
Groningen vindt dat ouderen er daarom nooit alleen 
voor mogen staan. Wij willen investeren in gratis ad-
vies om mensen te helpen die lang thuis willen blijven 
wonen.

Veel ouderen zijn afhankelijk van huishoudelijke hulp 
of andere voorzieningen zoals een scootmobiel of trap-
lift. Flexibiliteit, snelheid en een vertrouwd gezicht van 
een hulpverlener zijn voor ons drie pijlers van goede 
hulp aan ouderen.

Kansen zien tussen jong en oud.

De digitalisering van de maatschappij heeft als na-
deel dat veel ouderen die vernieuwing niet bij kunnen 
benen. Die worden buitengesloten als we niet op tijd 
ingrijpen.

100% Groningen is voorstander van hulp van studen-
ten aan ouderen op het gebied van wonen en werken 
en wil projecten daarin stimuleren.

Verder wil 100% Groningen een werkgroep oprichten 
voor ouderen zodat problemen en ideeën sneller de 
lokale politiek bereiken. 

Eenzaamheid écht bestrijden.

Er zijn veel organisaties en initiatieven in Groningen 
die eenzaamheid tegengaan. Allemaal goede initi-
atieven, maar vaak werkt dit alleen als een tijdelijke 
opkikker.

Eenzaamheid kan volgens 100% Groningen beter 
bestreden worden door een structurele aanpak waarbij 
gebruik gemaakt wordt van kennis en methodes die 
echt werken.
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Voorlichting en communicatie.

Ouderen houden de digitale overheid niet altijd bij. 
Zelfs ouderen met internet ervaren problemen. Als alle 
diensten via e-mail of internet worden aangeboden 
verwachten wij grote problemen.

100% Groningen wil daarom inzetten op een vangnet 
en blijft erop hameren dat er ook alternatieven worden 
geboden, zoals informatieverstrekking per brief en 
papieren aanvraagformulieren.

Verkeer en vervoer.

Wanneer ouderen zich beperkt voelen in mobiliteit of 
financiën kunnen zij geïsoleerd raken. Wij willen daar-
om ouderen met een minimuminkomen gratis met het 
openbaar vervoer laten reizen en vinden de WMO ook 
belangrijk.

Daarnaast wil 100% Groningen een project starten 
waarbij wij ouderen kennis laten maken met de OV 
chipkaart. Eerder is gebleken dat dit succesvol is, waar-
door ouderen weer met het openbaar vervoer durven 
gaan.

100% Groningen wil het onveilige gevoel dat oude-
ren hebben in het verkeer tegengaan door asociaal 
verkeersgedrag aan te pakken door verkeersregelaars 
meer bevoegdheden te geven. Daarnaast willen we 
aandacht voor een toegankelijke stad.

Nieuwe verzorgingshuizen ontwikkelen.

De afgelopen jaren zijn er veel verpleeg- en verzor-
gingshuizen gesloten door Rijksbeleid. 100% Gronin-
gen vindt dat geen goede ontwikkeling.

Huisartsen en wijkverpleegkundigen merken hoezeer 
ouderen deze voorzieningen missen en zo belanden 
sommige van hen tussen wal en schip, doordat zij fei-
telijk nergens terecht kunnen.

100% Groningen wil dit probleem onder de aandacht 
brengen en pleit ervoor de komende periode wooncon-
cepten te ontwikkelen, waar mensen terecht kunnen 
als ze niet thuis kunnen wonen of niet langer in het 
ziekenhuis kunnen verblijven.
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16. Studenten
Groningen is de leukste studenten-

stad van Nederland.

Studenten zorgen voor een bruisende stad en zijn goed 
voor de Groningse economie. De universiteit en de 
Hogescholen zijn belangrijke banenmotoren van het 
Noorden. Zonder studenten geen Groningen.

Toch maken ook studenten zich zorgen in Groningen. 
De banen liggen niet voor het oprapen, wonen wordt 
steeds duurder en door het huidige leenstelsel komen 
steeds meer studenten in de schulden. 

Daarom willen wij voor jou:

Blijven investeren in betaalbare kamers en studio’s.

Voor studenten is het moeilijk een leuke betaalbare 
kamer of studio te vinden. Zij willen vaker voor de hoge 
huur die zij betalen betere woonvoorzieningen, zoals 
een eigen badkamer of keuken.

Wij willen daarom het aanbod van studio’s vergro-
ten. De druk van teveel studentenhuisvesting in de 
schilwijken en onze binnenstad willen wij niet verder 
opvoeren, er moet een goede mix blijven van student 
en stadjer.

Wij willen daarom jongerenhuisvesting bijbouwen op 
terreinen zoals Zernike, zodat het terrein van Campus 
Groningen zich ook oprecht een Campus mag noemen. 

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ook buiten-
landse studenten huisvesting kunnen vinden in Gro-
ningen. 

Misstanden in de verhuur tegengaan.

De meeste kamers, maar liefst zo’n veertig procent, 
zijn in handen van particuliere bezitters die er een bron 
van inkomsten aan hebben.

Hierdoor is er te weinig grip vanuit de gemeente op de 

particuliere verhuur voor studenten en internationale 
studenten. Dit zorgt voor misstanden, torenhoge huur 
en te weinig kamers.

De komende tijd willen wij de excessen hard aanpak-
ken en goed verhuurders gedrag bevorderen. Samen-
werken met grote particuliere bezitters en coöperaties 
is daarbij onmisbaar.

Meer banen voor afgestudeerden.

Veel afgestudeerden vertrekken naar de Randstad 
omdat zij hier geen baan kunnen vinden. Anderen ko-
men in een uitkeringssituatie terecht. Groningen moet 
daarom meer banen ontwikkelen voor (startende) 
hogeropgeleiden.
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Wij zijn soms te bescheiden over alle kwaliteiten en 
het vestigingsklimaat van Groningen, waardoor onvol-
doende bedrijven zich hier vestigen.

Naast Google en IBM willen wij nog meer grote bedrij-
ven verleiden om zich in Groningen te komen vestigen. 
Daarnaast willen wij gaan voor verjonging van de 
gemeente door meer studenten aan te nemen met een 
mogelijkheid tot een vast contract.

Een bruisend uitgaansleven behouden.

Het Groningse uitgaansleven is het uithangbord van 
Groningen en dat moet zo blijven. 100% Groningen wil 
nieuwe concepten blijven stimuleren om het uitgaans-
aanbod voor oudere studenten te vergroten. 

Speciale aandacht voor het voorkomen van burn-
outs.

Onze maatschappij kent een torenhoge prestatiedruk 
en een kwart van onze studenten kampt met burn-out-
klachten.

100% Groningen wil samen met scholen, studenten, 
psychologen en organisaties een actieplan ontwikke-
len om tussentijds uitvallen tegen te gaan.

Aandacht voor oplopende studieschulden.

Studeren is veel duurder geworden en vaak hebben 
studenten bij de start van hun eerste baan een flinke 
studieschuld opgebouwd.

Studenten doen steeds vaker beroep op schuldhulp-
verlening en het aantal gedwongen uitschrijvingen 
wordt steeds hoger. Wij zijn daarom geen voorstander 
van het huidige leenstelsel en zullen dit in Den Haag 
bekend maken.

Daarnaast willen wij met organisaties, scholen en 
studenten kijken naar preventieve oplossingen om 
schulden te voorkomen.

17. Verfrissing lokale democratie
Mensen maken de democratie

Nieuwe manier van politiek bedrijven.

Wij zijn een vooruitstrevende partij die graag prak-
tisch, behulpzaam en persoonlijk te werk gaat. Wij zijn 
een eerlijke en open partij met vernieuwing als con-
stante factor.

Wij willen in dienst staan van de inwoners. We praten 
dan ook niet óver onze inwoners maar mét onze inwo-
ners. We kijken met een open blik naar iedere kans, 
ieder thema en elk probleem dat op ons pad komt.

Onze creativiteit en houding onderscheidt ons van de 
rest! 

Daarom willen wij voor jou:

Betere raadpleging.

Lokale politiek gaat over thema’s die de mensen van 
dichtbij raken. 100% Groningen vindt het niet meer 
dan logisch dat bewoners hier invloed op hebben.

Over onderwerpen als afval, parkeren en nieuwbouw is 
de mening van de inwoner gemakkelijk te krijgen via 
een lokale raadpleging.

Meer inspraak.

De gemeente Groningen is er voor haar burgers en 
moet dus altijd om inspraak vragen. Belangrijker nog: 
die inspraak moet op inhoud worden gewaardeerd en 
niet puur symbolisch zijn, zoals nu vaak het geval is.

100% Groningen vindt het belangrijk om meer te 
experimenteren met inspraak tijdens de raads- en 
commissievergaderingen. Bijvoorbeeld door te kijken 
of uitgebreidere inspraakmomenten aangeboden 
kunnen worden voorafgaand aan de commissieverga-
deringen. 
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100% naar een ander vergadermodel.

Raadsleden lezen veel, vergaderen vaak en dat alle-
maal voor de lokale democratie. De gemeenteraad is 
het hoogste bestuursorgaan van de stad. Het kan op 
papier zo zijn, maar zo werkt het in de praktijk niet 
altijd.

Belangrijke besluiten krijgen doorgaans steun van een 
zeer grote raadsmeerderheid. Ook beslissingen die 
op het eerste oog voer voor debat zijn. Verregaande 
besluiten die de gemeentebegroting vaak voor langere 
termijn beïnvloeden. Ze stuiten vaak nauwelijks op 
tegenstemmen. Daardoor staat de oppositie bekend 
als een tandeloze tijger.

Daar willen wij verandering in brengen door meer 
zaken te agenderen, mensen ter verantwoording roe-
pen en misstanden aan de kaak stellen. Ook willen wij 
inzetten op meer onafhankelijke expertise zodat we 
echt kritisch kunnen zijn naar het college.

Betere communicatie / toegankelijkheid.

De gemeente moet benaderbaar zijn en helder com-
municeren naar inwoners toe. Voor inwoners is het ge-
regeld lastig om in contact te komen met ambtenaren. 
Als er eenmaal contact is, is dit vaak ontoereikend. 

Bewoners voelen zich letterlijk te weinig gehoord. Dat 
kan en móet anders. Communicatie moet intensiever, 
directer en duidelijker.

100% Wijk/dorp-ambassadeurs.

Wij staan dicht bij de inwoners van de gemeente Gro-
ningen en staan voor een directe vorm van democratie. 

Wij doen dat op verschillende, moderne en toeganke-
lijke manieren. Eén van die manieren is de inzet van 
wijkambassadeurs. Hij of zij laat ons zien wat er speelt 
in de wijk en wat er goed gaat, maar ook wat beter kan. 

Ook organiseert de wijkambassadeur bijeenkomsten 
waar inwoners van de wijk kunnen discussiëren over 
onderwerpen die spelen in de wijk.

Bij problemen als geluidsoverlast, hondenpoep op 
straat en te hard rijden in de wijk kunnen ze met bewo-
ners in gesprek gaan. 

De wijkambassadeurs hebben een netwerk van bewo-
ners, organisaties, zorginstellingen en andere spelers 
in hun wijk. Ze helpen de wensen en problemen uit 
hun netwerk naar ons  te vertalen. 

Stimulatie van burgerinitiatieven. (burgerfonds)

Initiatieven van bewoners moedigen wij aan omdat wij 
graag vanuit onderop willen werken. Wij willen een 
speciaal fonds voor burgerinitiatieven. Iedereen kan 
een aanvraag indienen. Het moet gaan om initiatieven 
die door inwoners van de gemeente Groningen zonder 
winstoogmerk worden ingediend.

Het Fonds Burgerinitiatief is bedoeld om mensen uit 
verschillende buurten, wijken en dorpen met elkaar in 
contact te brengen om zo de onderlinge betrokkenheid 
te vergroten.
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Community.

Niet één keer per vier jaar een verkiezingsprogramma, 
maar een nieuwe vorm van democratie. Wij zijn een 
politieke partij met een vernieuwende community 
waar ruimte is voor iedereen die zich wil inzetten voor 
Groningen.

Eén van de doelen van de community is het draagvlak 
voor de politieke besluitvorming te vergroten. Kern-
woorden daarbij zijn: geloofwaardigheid, transparan-
tie en communicatie. Mensen willen zich gehoord voe-
len en betrokken worden bij besluitendie hen aangaan.

Om dat te realiseren zetten we een community op.

Minder bureaucratie zorgt voor minder regels.

De afgelopen tijd heeft de overheid bij elke maat-
schappelijke groep en voor elke situatie aparte re-
gels, in de vorm van protocollen en eisenpakketten, 
gemaakt. Wantrouwen en regelzucht zijn daardoor 
leidraad geworden in alle gemeentelijke beleid.

De zorg is veel te complex geworden en kennen wij een 
enorme bureaucratie. Wij willen een zaag zetten in 
ondoordringbare woud aan regels en uitzonderingen. 
Dat betekent dat we meer willen uitgaan van vertrou-
wen in mensen, en inzetten op blockchaintechnologie 
en e-democracy.
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