
 

Pronkjewail én golden raand 
 

Verkiezingsprogramma  
  

Groningen 2019-2022 



Groningen: Pronkjewail én golden raand 

2 

   
Groningen, Haren en Ten Boer zijn prachtige gemeenten. Onze drie gemeenten 
worden één en het is van groot belang om dat op een goede manier vorm te geven. 
Het CDA is ervan overtuigd dat mensen uit die oude gemeenten zich in de oude 
situatie niet veel van de gemeentegrenzen hebben aangetrokken. Dat zullen ze ook in 
de nieuwe situatie niet doen. Niet een lijn op de kaart is belangrijk,  maar hoe je je 
voelt in je straat, zijn er voorzieningen in de buurt en het allerbelangrijkst, zijn jij en 
je geliefden gezond.   

De overheid heeft hier zeker een rol. Waar anderen ervan uitgaan dat de samenleving 
alleen sterker kan worden met een grotere overheid, waardoor het eigen initiatief van 
mensen wordt ontmoedigd, wil het CDA  de komende jaren juist  het maatschappelijk 
initiatief centraal stellen. Voor het CDA begint politiek namelijk met de erkenning 
van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, 
moskeeën, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de 
samenleving. De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te 
doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen 
wat zij moet doen. Vertrouwen is het sleutelwoord. Niet alles hoeft volgens regels en 
wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen 
geregeld moeten worden. 

We doen een nadrukkelijke oproep, een appèl, om de individualisering tegen te gaan. 
Je leeft niet alleen, maar vooral ook in relatie tot een ander. Daar past een gemeente 
bij die ruimte laat voor initiatieven. Wij kiezen bewust partij voor de samenleving. 
Wij geloven in het oplossend vermogen van mensen en organisaties zelf.  
 
Het CDA baseert zich op christelijke normen en waarden die hun kracht en waarde 
hebben bewezen. We zorgen voor elkaar, we gaan verstandig om met wat ons gegeven 
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is, we pakken onrecht en asociaal gedrag aan en rekenen erop dat iedereen doet wat 
hij kan en niemand achterover leunt. We verzetten ons tegen zaken die de 
samenleving aantasten, zoals hufterig gedrag en drugsmisbruik. We maken ons 
zorgen om vereenzaming, een ingrijpend probleem dat onder oud en jong speelt en 
grondig aangepakt moet worden. Tegelijkertijd maken we ons sterk voor dingen die 
de samenleving versterken zoals een goed ondernemersklimaat en faciliteiten in 
dorpen, wijken en straten. Verenigingen en families vormen de ruggengraat voor de 
samenleving die wij voor ogen hebben.  
 
En dan bepaalt het gemeentebestuur niet in zijn eentje wat het beste is, maar dat 
doen we wat het CDA betreft in gezamenlijkheid. Ook als partij hebben we dat gedaan 

door het organiseren van de CDA100. Tijdens de CDA100 hebben zowel 
CDA-leden als niet-leden 6 punten aangedragen voor ons 
verkiezingsprogramma. U kunt de CDA100-punten herkennen aan het 

CDA100-logo in de kantlijn.   
 
 De gemeente moet wat ons betreft continu de samenwerking zoeken met bewoners, 
met verenigingen, met ondernemers. Alleen op die manier kunnen we de komende 
jaren de gemeente, met al haar prachtige dorpen en haar prachtige stad waar we zo 
trots op zijn, in stand houden. Met dit programma presenteren wij ons plan voor een 
betere gemeente. Een gemeente die luistert naar haar inwoners, initiatieven 
ondersteunt, en een vangnet biedt als dat nodig is. Een gemeente, midden tussen de 
mensen.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Groningen: Een gemeente met Pronkjewail én golden raand!  
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Ain Pronkjewail in golden raand is Grönnen, Stad en Ommelaand.  
 
Het zijn de bekende woorden uit het Grönnens laid die tot op de dag van vandaag nog 
steeds actueel zijn. Een pronkjuweel én een gouden rand. De nieuwe gemeente 
Groningen is het vanaf 2019 namelijk beide. We hebben Stad, maar er zijn ook 
negentien dorpen en kernen. Het biedt de kans en tegelijkertijd de plicht voor de 
nieuwe gemeente om de leefbaarheid en de eigenheid van de dorpen intact te houden. 
Dat vraagt om een actief beleid.  
 

Het CDA heeft zich hier de afgelopen jaren stevig voor 
ingezet en die inzet is ook in de komende vier jaar nodig. 
We hebben er mede voor gezorgd dat de gemeenteloketten 
in Hoogkerk en Lewenborg zijn opengebleven. We hebben 
ons ingezet om de wijken in de stad op een hoger 
onderhoudsniveau te krijgen. De fractie heeft samen met 
de bewoners ervoor gezorgd dat de kleine school in 
Engelbert niet alleen behouden blijft, maar ook nieuw kan 

bouwen. Dat is cruciaal voor de leefbaarheid en de toekomst van het dorp.  
 
Onze stelling dat Groningen méér is dan de vierkante kilometer binnen de 
Diepenring, wordt in de nieuwe gemeente alleen maar krachtiger. Het dorp, de wijk, 
maar vooral ook de eigen straat van mensen moet veilig, leefbaar en schoon zijn. Met 
voorzieningen als scholen, winkels, gezondheidscentra en sportvelden zo mogelijk in 
de buurt. Dan voelen bewoners zich thuis en blijven dorpen leefbaar.  
 
 
 
 

‘Groningen is 
meer dan de 
vierkante 
kilometer binnen 
de diepenring’  

1. Een schitterend  Groningen 
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De groene gebieden tussen Helpman en Haren en Groningen en tussen Garmerwolde 
dienen in stand te blijven. Aanwezige voorzieningen zoals bibliotheken, 
cultuurcentra, sportaccommodaties en dorpshuizen blijven behouden. Samen met de 
ondernemers in  de dorpen houden we de kernen leefbaar.  
 
Er is de laatste jaren teveel aandacht gegaan naar de binnenstad. Het is tijd om het 
onderhoudsniveau van de wijken en dorpen naar een hoger niveau te brengen.  
 
Het CDA wil dat de gemeentelijke diensten in de dorpen aanwezig blijven. De 
gemeenteloketten moeten open blijven voor documenten, vergunningen, trouwen en 
aangifte. Bij voorkeur worden hiervoor de bestaande gemeentehuizen van Haren en 
Ten Boer gebruikt. De vrijwillige brandweer en de gemeentewerf in Haren blijven 
waar ze zijn: dichtbij de mensen.  
 
Er moet ruimte komen voor een gekozen dorpsraad, die 
ervoor zorgt dat besluiten zo dicht mogelijk in eigen 
straat en dorp worden genomen. De verschillende 
dorpsvisies moeten ook van onderop tot stand komen. 

Bovendien wil het CDA een wethouder voor de 
dorpen, die in samenspraak met de dorps- en 
gemeenteraad beslist over hetgeen op de dorpen betrekking heeft. De 

gebiedsregisseur, die als ambtenaar dicht bij bevolking staat maar ook een korte lijn 
heeft met het gemeentebestuur, speelt hierin dan ook een belangrijke rol.  
 
De gemeente Ten Boer ligt midden in het bevingsgebied. Het CDA wil dat de 
gemeente zich sterk maakt voor de bewoners en ondernemers, waar het gaat om 
veiligheid, schade, preventie en uiteraard de aanpak van de versterkingsopgave voor 
de beschadigde gebouwen en woningen. Met het CDA staan we voor de Stad en voor 
alle dorpskernen die de nieuwe gemeente straks rijk is!  
 
Thesinge 
 
Ten Boer 
 
Wittewierum 
 
Garmerwolde 
 
Ten Post 
 
Lellens 
 
Woltersum 
 
Sint Annen 
 
Kröddeburen 
 
Winneweer 
 

Onnen 
 

Haren 
 

Glimmen 
 

Noordlaren 
 

Groningen 
 

Hoogkerk 
 

Dorkwerd 
 

Engelbert 
 

Middelbert 
 

Meerstad 

1.1 We willen… 

Het CDA wil een 
gekozen dorpsraad en 
een wethouder voor 
de dorpen. 



 
Sport en bewegen zijn van cruciaal belang, voor de gezondheid en voor de verbinding 
tussen mensen. Dat komt met name naar voren bij de vele sportclubs die Groningen 
rijk is. Vrijwilligers zijn daarbij cruciaal. De afgelopen jaren heeft de sport onder druk 
gestaan. Het is het CDA, samen met de Sportkoepel, gelukt om de geplande 
tariefsverhoging tegen te houden. Daarnaast is op ons initiatief een Investeringsfonds 
Sport ingericht waardoor er flexibeler geïnvesteerd kan worden. Er is nu een solide 
basis en het CDA wil de samenwerking met de Sportkoepel blijven zoeken en 
intensiveren. Juist de combinatie met verenigingen is waardevol. Het gaat immers 
niet alleen om bewegen, maar ook om de sociale aspecten die een vereniging als mini-
samenleving in zich heeft. In Ten Boer heeft voetbalclub V.V. Omlandia, mede 
dankzij het CDA, een nieuw kunstgrasveld gekregen. 
 

 
 
De komende jaren is het zaak om de sportbasis uit 
te bouwen en substantieel te investeren in de sport 
in Groningen. Zo kunnen we sterke verenigingen 
behouden met betaalbare tarieven en met 
accommodaties die genoeg ruimte bieden, nu en 
voor de toekomst. Investeren doet het CDA ook in de jeugd. Jong geleerd is oud 
gedaan en dat geldt zeker voor sporten. Het is van belang zoveel mogelijk kinderen te 
laten bewegen en sporten. Vakdocenten op school dragen daaraan bij, maar ook een 
goede samenwerking tussen scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke 
partners horen daarbij. Het uitbreiden van de Sporthopper is daarvoor ook een 
uitstekend middel. Naast het goud dat Groningen in handen heeft in de amateursport 
is er ook een steeds sterker wordend topsportklimaat. Kampioenschappen van 
Lycurgus, GIJS Groningen en Donar volgen elkaar op. Bij een goed topsportklimaat 
hoort ook een passende accommodatie. Bij voorkeur een hal die voor meerdere 

2.1 We willen… 

2. Een sportief  Groningen 

‘Bij een goed topsport- 
klimaat hoort ook een 
topsporthal ‘ 
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sporten en evenementen kan worden gebruikt. Een multifunctionele topsporthal kan 
de topsport in Groningen een extra zetje geven en ook haar vruchten afwerpen voor 
de breedtesport. Daarnaast is het een economische impuls voor de gemeente. 
 
Verenigingssport moet betaalbaar blijven voor alle Groningers. Daarnaast moeten er 
voor de Groninger sportverenigingen voldoende accommodaties zijn voor hun leden 
en groeiambities. De sportverenigingen dienen gezond genoeg te zijn om de eigen 
leden goed te kunnen bedienen. 

 
De lichamelijke en sociale ontwikkeling van kinderen is gebaat bij sporten in 
verenigingsverband. We willen daarom basisschoolkinderen zoveel mogelijk laten 
sporten bij bestaande verenigingen en dit stimuleren. Gemeente en andere 
maatschappelijke partners moeten in samenwerking met de verenigingssport werken 
om ervoor te zorgen dat de Groninger Jeugd blijft sporten, dit geldt ook voor mensen 
met een lichamelijke of verstandelijke beperking. 
 

Vrijwilligers zijn de dragende krachten van 
onze sportverenigingen. De gemeente 
moet hierin zoveel mogelijk ondersteunen. 
Een goed voorbeeld van zo’n voorziening is 
het zwembad ‘de Blinkerd’ in Ten Boer. Dit 
zwembad heeft een belangrijke regionale 
functie en wordt in stand gehouden door 
het harde werk van talloze vrijwilligers. 

 
Er dienen tenminste twee uren sport op de basisschool te worden gegeven, verzorgd 
door sportvakdocenten. Een gemeente als Groningen zou naast een multifunctionele 
topsporthal ook een 50-meterzwembad binnen haar grenzen moeten hebben. 
 
Bij de aanleg en vervanging van kunstgrasvelden dient er gekozen te worden voor 
veilige en milieuvriendelijke alternatieven. Het gebruik van rubberkorrels behoort 
daarmee tot het verleden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Vrijwilligers zijn de dragende 
krachten van 
sportverenigingen, de 
gemeente moet hen zoveel 
mogelijk ondersteunen’ 



Groningen: Pronkjewail én golden raand 

8 

 
Het CDA vindt duurzaamheid belangrijk en zet dit daarom hoog op de agenda. 
Groningen energieneutraal in 2035 is ons streven. Deze ambitie is van belang,  omdat 
we onze gemeente door willen geven aan volgende generaties. Het CDA heeft zich 
ingezet om de energiedoelen goed te kunnen monitoren, zodat we weten hoe ver we 
staan en welke maatregelen er nog genomen moeten worden om de ambitie te 
behalen. Op ons initiatief komt er een onderzoek om samen met andere overheden te 
investeren in wind op zee.  
 
Ook op het gebied van groen in onze gemeente is het noodzakelijk om scherp te 
blijven. Dankzij het CDA is het straks mogelijk om via een Groentool te zien waar het 
groen in de stad zich bevindt en wat de effecten zijn van dat groen.  Groen heeft 
namelijk invloed op de leefomgeving, luchtkwaliteit, hittestress, waterhuishouding, 
geluidsperceptie, biodiversiteit en CO2-opname.  
 

 
Verduurzaming en de energietransitie zijn samen 
een enorme opgave voor de komende jaren. Daar zal 
de hele samenleving intensief betrokken bij moeten 
worden. Uiteraard spelen daarbij de overheid en het 
bedrijfsleven een grote rol, maar voor het CDA is het 
ook belangrijk dat we onze inwoners de 
mogelijkheden gegeven om hun steentje bij te dragen. Het is daarbij cruciaal dat er 
draagvlak bestaat voor deze verandering en dat we dit draagvlak behouden. Het is 
een gezamenlijke opgave waarin de gemeente faciliteert, maar vooral ook het goede 
voorbeeld geeft, door zich actief in te zetten voor het behoud van het groen, zoals de 
groene long, het Stadspark en de vele groene stadsranden. Ook in de energietransitie 
moet de gemeente het goede voorbeeld geven, daarom pleit het CDA voor een 

3.1 We willen… 

‘Voor het CDA is bij de 
energietransitie 
draagvlak onder 
inwoners cruciaal.’ 

3. Een duurzaam en groen Groningen 
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resultaatgerichte verduurzaming van overheidsgebouwen. Het doel is om onze 
uitstoot zo efficiënt mogelijk naar beneden te brengen en niet om mooie energielabels 
te kunnen plakken op enkele gebouwen.  
 
Het CDA is blij dat inwoners hun steentje bijdragen in de energietransitie. Een mooi 
voorbeeld hiervan is het werk van lokale energie coöperaties. Een energiecoöperatie 
is een initiatief van bewoners, die de handen ineenslaan en samen aan de slag gaan 
met duurzame energie. De gemeente moet bewoners hierin zoveel mogelijk in 
faciliteren. 
 

Het CDA heeft nadrukkelijk oog voor het MKB en het 
familiebedrijf. Voor deze bedrijven is het niet altijd 
makkelijk om duurzaam te kunnen ondernemen. 
Gelukkig staan ze er niet alleen voor! Het CDA is van 
mening dat deze groep, die de ruggengraat van de 
regionale economie vormt, een sprong kan maken tegen 

klimaatverandering, omdat bedrijven van dit formaat relatief snel kunnen 
verduurzamen. Door het bieden handvatten en het laten delen van goede initiatieven 
en kennis kan de gemeente deze bedrijven ondersteunen.  
 

 Een concrete mogelijkheid waarin bedrijven kunnen verduurzamen zijn lege 
daken op flats, industriële gebouwen en loodsen. Er is een enorme capaciteit 
op deze daken. Het CDA wil stimuleren hier zonnepanelen op te plaatsen.  

  
Daarnaast biedt ook het platteland veel mogelijkheden voor duurzame 
energieproductie. We willen dat dit samen met de inwoners en agrarische 
ondernemers wordt opgepakt, op een manier waarop de hele gemeenschap mee kan 
profiteren. De energietransitie moet ten goede komen aan alle inwoners, daarom 
willen wij lokale energiecoöperaties ondersteunen en de drempel om deel te nemen 
zo laag mogelijk maken. 
 
Het CDA wil de afvoer van regenwater in Groningen sterk verbeteren. Naast het 
aanpakken van putten en goten, willen we ook dat het regenwater meer ruimte krijgt 
om in de grond te trekken. Met minder stenen en meer groen dragen we bij aan een 
klimaatbestendig Groningen. Wij willen hierbij open staan voor creatieve oplossingen 
zoals het aanleggen van kunstmatige sprengen en wadi’s. 
 
Het CDA vindt het belangrijk dat de juiste faciliteiten voor afvalscheiding worden 
geboden. Afvalscheiding bespaart grondstoffen, energie en geld. Wanneer we minder 
afval produceren en dit ook nog eens beter scheiden, leidt dit ook tot een mogelijke 
verlaging van de afvalstoffenheffing. Daarnaast is het ook van groot belang om de 
circulaire economie te faciliteren, daarbij bestaat afval niet meer, omdat het een 
grondstof wordt voor nieuwe producten. Dit speelt niet alleen tussen bedrijven, maar 
denk hierbij ook aan het gebruiken van restwarmte van bedrijven om huizen van 
warmte te voorzien. De gemeente zou de mogelijkheden van circulair aanbesteden 
moeten onderzoeken en zoveel mogelijk benutten.  
 
Ten slotte is het van groot belang om ons oog op het verkeer te richten. Iedereen heeft 
recht op schone lucht. Groningen Fietsstad is momenteel volop in bloei en het CDA 
zal ook blijven stimuleren om zoveel mogelijk de fiets te gebruiken als vervoersmiddel 
waar dat kan. Daarnaast is het van belang om de files te beperken en de doorstroom 
in de stad zo hoog mogelijk te houden, iets waar het CDA altijd voor heeft gewaakt. 

‘Het MKB en het 
familiebedrijf zijn de 
ruggengraat van de 
regionale economie’ 
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Je veilig voelen in je huis en wijk of dorp is voor inwoners erg belangrijk. En dat is 
geen vanzelfsprekendheid. Eén op de zeven inwoners van de huidige gemeente 
Groningen voelt zich in zijn eigen buurt wel eens onveilig (bron: Sociaal Planbureau 
Groningen). In onze straat, in onze buurt, in onze wijk en in ons dorp. In onze 
gemeente mag een onveilig gevoel volgens het CDA geen ruimte krijgen.  

 
Aan veiligheid moeten we daarom samen werken. 
Inwoners, gemeente, politie, onderwijs of ondernemers: 
allemaal kunnen ze bijdragen aan een veiliger 
Groningen. De gemeente heeft daarbij een belangrijke 
rol, om partijen bij elkaar te brengen en de juiste 

prioriteiten zetten bij inzet van politie, justitie en hulpverlening.  Veiligheid is een 
kerntaak van de gemeente en het CDA ziet erop toe dat de gemeente deze taak serieus 
neemt. 
 

 
 
Veiligheid begint thuis. Voor kinderen is van cruciaal belang dat zij in een veilige 
omgeving opgroeien. Waar nodig dienen ouders hierin geholpen te worden. Leraren, 
hulpverleners, huisartsen en buurtbewoners dienen signalen van verwaarlozing of 
mishandeling van kinderen te herkennen en bespreekbaar te maken. Waar nodig 
kunnen zij Veilig Thuis om advies vragen of een melding doen.  
  
Je niet meer veilig voelen in je wijk of dorp kan meerdere oorzaken hebben: verkeer 
dat zich niet aan regels houdt, een inbraak in je huis of in de buurt, overlast op straat 
of ruzie met de buren.  

4.1 We willen… 

4. Een veilig Groningen 

‘Inwoners in onze 
gemeente moeten 
zich veilig voelen in 
hun straat en wijk’ 

4. Een veilig Groningen 
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De dorps- of wijkagent heeft een centrale veiligheidsrol in het oplossen van lokale 
problemen, maar we herkennen ook dat die niet overal tegelijkertijd aanwezig zijn.  
 
Wij willen als CDA inzetten op meer handhaving, maar voorkomen is beter dan 
genezen. Daarom willen wij ook inzetten op preventie van misdrijven. Investeren in 
welzijnswerk moet voorkomen dat mensen ontsporen. Daarnaast moet er voldoende 
opvang zijn voor mensen met psychische problemen.  
 

Veiligheidsbeleid moet worden afgestemd op de plaatselijke 
behoefte: minder waar het kan, meer waar het moet. 
Wettelijke aanrijtijden en de norm voor inzet van 
wijkagenten zijn er niet voor niets: hier moet overal in de 
gemeente  aan voldaan worden. Waar dat niet zo is, spreekt 

het CDA de burgemeester en politiechef hierop aan. 
 
Naast thuis is school een plek waar jongeren zich veilig moeten voelen. Iedere school 
in het basis- en voortgezet onderwijs zal daarom volgens het CDA planmatig 
aandacht aan veiligheid moeten besteden, in samenwerking met het Centrum Jeugd 
en Gezin, de wijk- en jeugdagenten, ouders en de scholieren zelf. Daarbij zal aandacht 
moeten zijn voor thema’s zoals verkeersveiligheid, drugs en alcohol, sexting, geweld 
tegen minderheden en pesten. Wij gaan het dealen van drugs op schoolpleinen te lijf. 
Er komen geen nieuwe coffeeshops. Waar er een verdwijnt wordt die niet vervangen.  
 
Het CDA wil een keiharde aanpak van loverboys. We pleiten voor een integrale 
aanpak waarbij preventie centraal komt te staan. Weerbaarheid van jonge meisjes en 
van zwakbegaafden is een belangrijke sleutel in de aanpak. Plaatsen waar loverboys 
actief zijn moeten goed in de gaten gehouden worden. 
 
Het CDA kiest bij veiligheid nadrukkelijk voor de inzet van vrijwilligers naast 
professionals, zowel bij de brandweer als politie. Zo wordt de samenleving goed 
betrokken bij het veiliger maken van wijken en dorpen. Ook initiatieven zoals 
buurtbemiddelaars (bewoners die bij buurtconflicten bemiddelen) moedigt het CDA 
aan. Buurtpreventie, burgerwacht en burgernet zijn sterke voorbeelden van de 
zelforganiserende kracht van burgers. Ze houden een oogje in het zeil, zijn in de wijk 
aanwezig, gebruikmakend van moderne communicatiemogelijkheden zoals 
Whatsapp en sociale media. De gemeente moet hen hierin ondersteunen. 
Burgers die aangifte doen, krijgen in alle gevallen van de politie een terugkoppeling.  
 
Uitgaansgeweld en overlast komt in de stad Groningen nog steeds veel voor. Daarom 
is het CDA voorstander van uitbreiding van het cameratoezicht om 
geweldsincidenten terug te dringen. Bovendien kunnen beelden worden ingezet bij 
opsporing en vervolging van geweldsplegers. Politieagenten en boa’s worden met 
bodycams uitgerust, waardoor strafbare feiten worden geregistreerd en 
overlastgevers kunnen worden geconfronteerd met hun gedrag. 
 
Kortom, als iemand die buiten de boot dreigt te vallen, wordt opgevangen, als 
inwoners een oogje in het zeil houden en als de politie de openbare orde handhaaft, is 
een veilige gemeente Groningen een stuk dichterbij. 
 
 
 
 
 

‘Het CDA wil 
meer investeren 
in handhaving’ 
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Er is veel zorg voor elkaar in de gemeente. Dat past bij ons streven naar een 
samenleving waar mensen oog hebben voor elkaar en waaraan iedereen een bijdrage 
levert en kan meedoen. De gemeente maken we immers samen. Op initiatief van het 
CDA is er een actieplan toegankelijkheid om er voor te zorgen dat iedereen zich goed 
kan voortbewegen in de stad. Het CDA heeft zich ook ingezet om de 
meerkostenregeling voor chronisch zieken te behouden 
 

 
Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven wonen en in hun eigen vertrouwde omgeving 
blijven. Daar is vaak extra hulp voor nodig: eerst door 
familie en buren, later met extra professionele zorg in de 
buurt en pas in de laatste plaats door oplossingen buiten 
de eigen omgeving. Mensen moeten zelf nauw worden 
betrokken bij de vraag hoe zij het beste kunnen meedoen en bijdragen aan de 
samenleving. Mantelzorg is onmisbaar. De gemeente moet mantelzorgers zoveel 
mogelijk ondersteunen.  
 
Onze stad is een van de armste steden van Nederland. De armoede treft ook veel 
gezinnen met kinderen. Het CDA wil de armoede structureel verlichten, vooral ook 
onder kinderen. Armoedeverlichting kan alleen als er breed wordt samengewerkt  
tussen onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, gemeente Groningen en 
het bedrijfsleven. Zo kan er een stevig collectief ontstaan die dit probleem aanpakt. 
Het tienpuntenplan van de voedselbank Groningen biedt wat het CDA betreft een 
goede aanzet.  
 

5.1 We willen… 

5. Een zorgzaam Groningen  

‘De gemeente moet 
mantelzorgers 
zoveel mogelijk 
ondersteunen’ 
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Het CDA wil een resultaatgericht subsidiebeleid. Projecten die armoede 
verlagen en met succes bestrijden krijgen meer subsidie, zodat de armoede 
zoveel mogelijk verlicht kan worden. 

 
 
Mensen die te maken hebben met laaggeletterdheid lopen tegen allerlei problemen 
aan in hun dagelijks bestaan, op het werk en in contacten met instanties. Problemen 
met grote gevolgen. Het CDA wil een stevige aanpak van laaggeletterdheid in 
Groningen. Door een betere taal- en computervaardigheid worden 
problemen voorkomen. 
 
Preventie is een belangrijk punt, voorkomen is immers beter dan genezen. Een goede 
samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen, WIJ-teams, scholen en 
sportverenigingen zorgt voor een optimale preventieve werking en moet gestimuleerd 
worden. 
 
Toegankelijkheid moet de norm worden in de nieuwe gemeente. We moeten ervoor 
zorgen dat iedereen volwaardig kan meedoen aan de samenleving. Een beperking is 
pas een beperking als de omgeving zich niet voldoende heeft aangepast. Het CDA wil 
een stevige aanpak op het actieplan toegankelijke stad. Daarbij is een mix van 
voorlichting, bewustwording, aanpassingen in de openbare ruimte en  consequente 
handhaving nodig. Het CDA wil ook meer openbaar toegankelijke toiletten in de 
binnenstad.  
 
Eenzaamheid is één van de grootste sociale problemen van deze tijd. Daarom moet er 
een brede aanpak komen om eenzaamheid te bestrijden. Een belangrijke doelgroep 
daarbij zijn de 65- plussers. Circa 10% van de 65-plussers voelt zich namelijk 
eenzaam in onze gemeente. Het CDA vindt het 
belangrijk dat ouderen zoveel mogelijk kunnen 
deelnemen aan activiteiten, zodat vereenzaming wordt 
tegengegaan. Daarom wil het CDA investeren in 
buurthuizen. Maar niet alleen ouderen hebben last 
van eenzaamheid, daarom moeten ook andere 
doelgroepen worden betrokken in de aanpak van 
eenzaamheid.  
 
Groningen heeft het hoogste suïcidecijfer van Nederland. In de afgelopen jaren heeft 
de gemeente gewerkt aan een stevige coalitie van maatschappelijke organisaties om 
dit cijfer omlaag te krijgen. Het CDA wil daarom  het ingezette beleid om het aantal 
suïcides in Groningen terug te dringen, met kracht voortzetten. 
 
Het WMO-vervoer is van cruciaal belang voor veel mensen in onze gemeente. Door 
goed WMO vervoer worden ouderen zo weinig mogelijk beperkt in hun 
bewegingsvrijheid en kan eenzaamheid worden tegengegaan.  
 
Verslaving, dakloosheid en prostitutie  vinden we mensonwaardig. Opvang is niet 
genoeg om uit de vicieuze cirkel te komen. Zorg voor dak- en thuislozen en 
(verslaafde) prostituees moet vooral worden gericht op maatschappelijk herstel. De 
gemeente stimuleert dus doorstroom, afkicken, dagbesteding en meer verplichtende 
vormen van hulpverlening. 
 
 

‘Het CDA vindt dat er 
een brede aanpak moet 
komen om 
vereenzaming tegen te 
gaan’ 
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Ondernemers zijn de motor van de economie. Een goed vestigingsklimaat is een  
voorwaarde voor een bruisende gemeente. Daarbij hoort ook een breed en gevarieerd 
winkelaanbod. Het CDA heeft zich in de afgelopen periode sterk gemaakt voor de 
zelfstandige ondernemers in winkelcentrum Paddepoel die beboet worden als ze hun 
winkel niet openen op zondag. We zullen deze ondernemers blijven ondersteunen en 
deze misstand bestrijden. Daarnaast hebben we ondernemers die maatschappelijk 
betrokken zijn en hun winkel toegankelijk willen maken voor iedereen, in het 
zonnetje gezet.  
 

 
Het CDA wil samen met ondernemers vol aan de bak. De bedrijvigheid in de 
binnenstad en in de wijken en dorpen willen we vergroten. Overbodige regels 
schaffen we af, faciliteiten gaan we verbeteren en ondernemers stimuleren we om 
nieuwe bedrijvigheid te beginnen. Kortom snappen of schrappen. Daarvoor werken 
we samen aan de aantrekkelijkheid van Groningen. Dit geldt in het bijzonder ook 
voor de agrarische ondernemers in de gemeente.  
 
Noord-Nederland heeft een grote economische potentie. Dat kan worden versterkt 
door een duidelijke economische en bestuurlijke agenda in de noordelijke provincies. 
Gemeenten in het noorden, ook over de grens, zijn samenwerkingspartners - geen 
concurrenten - en kunnen beter samenwerken om de economie te versterken. De 
Topdutch-campagne is daar een mooi voorbeeld van. De startupsector in Groningen 
bruist, vooral op ICT-gebied. Dit moeten we zo goed mogelijk blijven faciliteren. 
Daarnaast moet er ook extra aandacht zijn voor sociale ondernemingen. We moeten 
hen in staat stellen om ook diensten aan de gemeente te kunnen leveren en we willen 
dit onder andere mogelijk maken via aanbestedingsvoorwaarden.  
 
Al jaren ligt de werkloosheid in Groningen boven het gemiddelde van Nederland. Dit  
is een lastig probleem en de gemeente kan dit niet in haar eentje oplossen. Het aantal 
mensen dat gebruik moet maken van een uitkering is in de stad relatief hoog en daalt 
nauwelijks. Door de economische groei dreigt er daarnaast een tekort te ontstaan aan 
vaklieden in bijvoorbeeld de bouw, ICT en in de zorg. Het CDA wil daarom 

6.1 We willen… 

6. Een ondernemend Groningen 
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stimuleren dat scholen en het bedrijfsleven de handen ineen slaan om 
uitkeringsgerechtigden op te leiden in de sectoren waar een nijpend personeelstekort 
is. Daarnaast vindt het CDA het van essentieel belang dat mensen met een uitkering 
professionele hulp wordt geboden  om te herscholen, werk te vinden en werk te 
houden om zodoende weer onafhankelijk te kunnen zijn.  

 
Het CDA vindt dat aanbestedingen ten minste 
gericht moeten zijn op social return, regionale 
werkgelegenheid en zo veel mogelijk vaste banen. 

 
Het CDA vindt dat ondernemers hun eigen 
keuzes moeten kunnen maken voor wat betreft 
openingstijden. Dit mag niet opgelegd worden 
d.m.v. boetes. Het CDA is tegen de 24-

uurseconomie.  
 

Het CDA vindt dat we in Groningen breder moeten kijken naar werk dan 
alleen betaalde arbeid om iedereen de kans te geven om mee te doen in de 
samenleving. Daarom willen wij een herwaardering van vrijwilligers. 

Gouden handen zijn net zo belangrijk als goede hersenen. Hierom vindt het CDA dat 
de gemeente meer stages en werkplekken moet bieden.  
 
Tenslotte wil het CDA zoveel mogelijk productiebedrijven aantrekken. Op de 
beschikbare bedrijventerreinen kunnen we aantrekkelijke voorwaarden creëren 
waardoor de werkgelegenheid vergroot wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Openingstijden 
mogen niet worden 
opgelegd d.m.v. 
boetes, ondernemers 
bepalen zelf hun 
openingstijden’ 
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Inwoners verwachten een straat die schoon en heel is, waarin zij elkaar kunnen 
ontmoeten en zich prettig en veilig voelen. De meeste klachten in Groningen gaan 
over; zwerfafval, openbare verlichting, onderhoud van groen, hondenpoep en 
onveilige verkeerssituaties. Het is zaak om die klachten serieus te nemen. Het CDA 
heeft zich hiervoor ingezet door een aanvalsplan tegen zwerfafval op te stellen en 
daarnaast de illegale wildplak van posters in de stad tegen te gaan. Ook hebben we 
gepleit om meer geld vrij te maken voor verkeersveiligheid in de afgelopen jaren.   
 

  
De gemeente maakt extra budget vrij voor goed 
onderhoud. Het is één van de kerntaken van de 
gemeente die de laatste jaren verwaarloosd is in de 
huidige gemeente Groningen.  
Voorzieningen als scholen, winkels, kerken en 
sportverenigingen zijn cruciale ontmoetingsplaatsen 
binnen een wijk of dorp. Om kosten te besparen 
kunnen voorzieningen worden gebundeld. Zo kunnen 
zorg, onderwijs en sportvoorzieningen elkaar versterken.  
 
Groningen groeit en het economische tij is gunstig. Dat geeft kansen om te 
ontwikkelen, maar tegelijkertijd zijn er ook nog risico’s. Wij houden vast aan de 
compacte stad en willen de huidige woon- en  bedrijventerreinen eerst ten volle 
benutten. Voor iedereen die in Groningen wil wonen moet er geschikte en betaalbare 
woonruimte beschikbaar zijn. We gaan door met het bouwen van (sociale) woningen 
voor starters, studenten, gezinnen en ouderen en met gevarieerd bouwen binnen 
wijken en dorpen. Met name voor ouderen zal er de komende tijd slim gebouwd 
moeten worden om aan de wens van langer thuis wonen te kunnen voldoen. 
Leegstand en verpaupering zijn een smet op het aanzien van de stad. De gemeente 
maakt creatieve oplossingen mogelijk voor leegstaande kantoren en 
bedrijventerreinen. 
 

7.1 We willen… 

7. Een leefbaar Groningen 
 

‘Er moet meer 
geïnvesteerd worden in 
het onderhoud van onze 
wijken, dit is de laatste 
jaren verwaarloosd in 
Groningen’ 
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Struikelfietsen moeten worden aangepakt om de stad toegankelijk te houden voor 
minder validen. Dat is een verantwoordelijkheid van ons allen, voldoende 
fietsenrekken helpen daarbij. Daarnaast moet onderzocht worden of de binnenstad 
van Groningen op drukke zaterdagen voetgangersgebied kan worden.  
 
Om het verblijfsklimaat van de gemeente te verbeteren moet er in overleg met dorps- 
en wijkverenigingen gekeken worden waar meer bankjes geplaatst kunnen worden.  
 
Mensen die zelf het initiatief nemen om de wijk schoon te houden en te onderhouden 
willen we graag steunen. De gemeente levert apparatuur en stelt een beloning 

beschikbaar in de vorm van bijvoorbeeld een straat of 
buurtfeest of een speeltoestel voor de school. 
 
We zijn blij met de vele festivals die er in onze stad 
plaatsvinden. Er moet echter gelet worden op een 
goede verdeling van locaties, zodat de geluidshinder 
voor omwonenden beperkt wordt.  

 
 
 
 
 
  

‘De geluidshinder die 
omwonenden 
ondervinden door 
festivals moet verder 
worden beperkt’ 
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In Groningen moet iedereen zich vrij en gemakkelijk kunnen bewegen. Deze 
bewegingsvrijheid maakt dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het zorgt ervoor dat 
mensen kunnen wonen, werken en recreëren waar ze willen. Door investeringen in 
verkeer en vervoer ontstaan randvoorwaarden voor een vitale economie, sociale 
samenhang en een duurzame leefomgeving. 
 
Wonen en werken in Groningen is lastig zonder goede wegen en spoorlijnen. We 
willen nu en in de toekomst een aantrekkelijke gemeente zijn om in samen te leven. 
Daarom moeten we investeren in onze infrastructuur. Onze bereikbaarheid trekt 
bedrijven aan die zorgen voor banen. Dit houdt onze economie concurrerend en onze 
gemeente welvarend. Met name de toename van elektrische fietsen vraagt om een 
investering in de fietsinfrastructuur en fietssnelpaden.  
 

 
 
Nieuwe wegen in en om wijken worden zo veel mogelijk 
aangelegd met stil en duurzaam asfalt. Bij voorkeur 
worden woongebieden 30-zones. Daarbij is het van 
belang dat 30-zones ook als zodanig worden ingericht 
zodat handhaving mogelijk is en snelheid zoveel 
mogelijk geremd wordt. Het aanpakken van 
verkeersonveilige situaties in dorpen en wijken moet 
meer prioriteit krijgen. 
 
De stad heeft een sterke, regionale functie. De bereikbaarheid is daarmee niet alleen 
van belang voor de stad zelf, maar ook voor de regio. Bereikbaarheid gaat daarmee 
ook over parkeren. Niet iedereen zal met het openbaar vervoer of de fiets de gang 
naar de stad maken. Het CDA is tegen het stadsbreed invoeren van betaald parkeren. 
Betaald parkeren wordt alleen ingevoerd als daarvoor voldoende draagvlak is onder 
buurtbewoners. Blauwe zones met parkeerschijf of bewonersparkeren kunnen een 

8.1 We willen… 

8. Een bereikbaar Groningen  

‘Het aanpakken van 
verkeersonveilige 
situaties in dorpen en 
wijken moet meer 
prioriteit krijgen’ 
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goed alternatief zijn en maatwerkoplossingen voor 
ondernemers in wijken moeten mogelijk zijn.  
We moeten inzetten op goede P&R-voorzieningen en een 
openbaar vervoer dat dorpen en wijken goed ontsluit en 
verbindt met de regio. Het OV moet er niet enkel op gericht 
zijn forenzen uit de auto te krijgen, maar juist ook op het 

toegankelijk zijn voor ouderen en minder validen, die afhankelijk zijn van bushaltes 
dichtbij huis. 
 
De komende jaren moet er een plan worden uitgewerkt om de westelijke ringweg te 
verbeteren. Het is van belang dat we altijd oog blijven houden voor een goede mix 
van vervoersmiddelen. Juist de auto biedt voor veel mensen vrijheid en zorgt voor 
leefbaarheid op het platteland, zodat voorzieningen in de stad bereikbaar blijven.  
 
De gemeente moet, samen met de provincie en het Rijk, inzetten op goede en snelle 
treinverbindingen met de Randstad, maar ook met Bremen en Hamburg. De 
gemeente  zal nadrukkelijker aan tafel moeten zitten bij het Rijk als de financiële 
middelen voor verkeer verdeeld worden.   
 
De komende jaren zal het aantal bezorgdiensten steeds verder toenemen. Daarnaast 
zijn er nu al problemen met distributie van bedrijven in de binnenstad. Het CDA wil 
de komende jaren werk maken van duurzame vormen van distributie. We willen 
ruimte bieden voor ondernemers die daaraan willen bijdragen. Door slim samen te 
werken kan veel onnodig verkeer worden voorkomen. Dit draagt bij aan minder 
uitstoot, maar ook minder overlast en veiligere straten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Het CDA is tegen 
het stadsbreed 
invoeren van 
betaald parkeren’ 



Groningen: Pronkjewail én golden raand 

20 

 
Het CDA staat voor goed onderwijs dat kansen biedt aan ieder kind. Het CDA is trots 
op onze studentenstad met de vele mbo-scholen, hogescholen en de universiteit. 
Hoewel de invloed van de gemeente op de inhoud van het onderwijs beperkt is, zijn 
we blij dat we er samen met bewoners voor hebben gezorgd dat de dorpsschool in 
Engelbert niet alleen behouden blijft, maar ook een nieuw schoolgebouw kan 
bouwen. Daarnaast komt er dankzij het CDA in samenwerking met initiatiefneemster 
Alies Kap een  ‘Samen naar school’-klas in Groningen. In deze klas, die omgebouwd is 
tot medisch kinderdagcentrum, kunnen kinderen met een beperking veilig naar 
school. Ouders mogen zelf de school kiezen voor hun kind. Dat is een groot recht. 
Tegelijkertijd verwachten we van ouders actieve betrokkenheid bij het onderwijs van 
hun kind. Ouders zijn geen klanten, maar zijn samen met scholen verantwoordelijk 
voor onderwijs.  
 
Naast goed onderwijs staat het CDA ook voor een cultuurrijke en muzikale gemeente. 
Groningen, Haren en Ten Boer kennen vele culturele- en kunstvoorzieningen,  maar 
het gaat er ook om wat zich daarbuiten afspeelt, zoals het amateurtoneel, harmonieën 
of zangkoren. De amateurkunst is voor het CDA belangrijk en daarom zijn we blij dat 
we de basissubsidie amateurkunst (BAK) hebben kunnen redden. Daarnaast hebben 
we gepleit voor meer ruimte voor de amateurkunst, zodat verenigingen ook hun 
kunsten kunnen laten zien in de openbare ruimte en op de diverse podia van 
Groningen bijvoorbeeld de  Oosterpoort. 
 

 
 
De gemeente groeit en dat betekent ook dat er nieuwe scholen gebouwd moeten 
worden. Voor  het CDA is het belangrijk dat ouders keuzevrijheid hebben als het om 
scholen gaat.  Daarvoor is het belangrijk dat er een divers aanbod is van openbaar en 

9.1 We willen… 

9. Een talentvol Groningen 
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bijzonder onderwijs. Ook in nieuw te bouwen wijken moet de keuzevrijheid voor 
onderwijs nadrukkelijk worden meegenomen.  Een goede samenwerking en open 
dialoog met de verschillende schoolbesturen in de gemeente is daarvoor 
noodzakelijk.  
 
De gemeente moet de sociale en fysieke veiligheid in en rondom scholen verbeteren. 
Dit moet in samenspraak met de school, ouders en de buurt. Het CDA wil dan ook 
geen coffeeshops in de nabijheid van scholen of langs de directe route naar scholen. 
Scholen en schoolpleinen moeten tenslotte rook-, alcohol- en drugsvrij zijn. 
 
Het is mooi dat de gemeente Groningen geld investeert in het basisonderwijs. We 
zien dat dit geld echter te vaak aan een wirwar van projecten wordt besteed. Het CDA 
vindt dat educatiemiddelen besteed moeten worden aan zaken die direct de kwaliteit 
van het onderwijs verbeteren. Denk hierbij aan de scholing van leraren, het 
onderwijsachterstandenbeleid en extra voorzieningen voor talentontwikkeling en 
begaafdheid.  
 
De nieuwe gemeente bestaat uit diverse kernen. 
Scholen nemen daarin een belangrijke plaats in. 
Deze scholen zijn niet alleen belangrijk vanwege het 
onderwijs dat kinderen er krijgen, maar spelen ook 
een  rol voor de leefbaarheid van het dorp. Het CDA 
vindt het dan ook belangrijk dat kleine basisscholen 
behouden blijven zolang de kwaliteit van onderwijs 
op orde blijft.   
 
Cultuur verrijkt het individu en verbindt de samenleving. Het bepaald voor een groot 
deel de identiteit van onze gemeente. Het is daarom goed om dit al vanaf een vroeg 
stadium bij kinderen te stimuleren. Omdat wij trots zijn op onze Groningse cultuur, 
vinden we dat er een Groningse canon moet komen. Door dit al op de basisschool en 
middelbare school aan te bieden, zorgen we ervoor dat onze Groninger geschiedenis 
beter zichtbaar en bewaard blijft.  
 
De gemeente heeft een belangrijke en stimulerende taak om de culture voorzieningen 
in stand te houden. Zo zorgen we ervoor dat er een breed aanbod beschikbaar blijft, 
dat voor iedereen toegankelijk is. Professionele kunst is hierbij belangrijk. 
Amateurkunst blijft vaak onderbelicht, daar willen we verandering in aanbrengen. 
Het CDA zal zich inzetten voor meer mogelijkheden voor amateurverenigingen om op 
te treden in de openbare ruimte en op gemeentelijke podia. De basissubsidie 
amateurkunst (BAK) moet in stand worden gehouden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Door kinderen op school 
een Gronings canon aan 
te bieden, blijft onze 
Groninger geschiedenis 
zichtbaar en bewaard’ 
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Van de gemeente mag je een verantwoord beleid verwachten waarbij niet de korte 
termijn, maar de lange termijn centraal staat. Er mag structureel niet meer worden 
uitgegeven dan er binnen komt en er moet een buffer zijn voor onverwachte 
gebeurtenissen. Zo houden we de gemeente ook voor de generaties na ons gezond. 
Het CDA heeft daar de afgelopen jaren eindeloos op gehamerd en zal dat blijven 
doen. De woonlasten in Groningen zijn al jaren hoog in vergelijking tot de rest van 
Nederland. Voor agrarische ondernemers kan dit tot problemen leiden in de nieuwe 
gemeente.  
 

   
  
Uitgangspunten voor het financieel beleid zijn voor ons: zorgvuldigheid, 

spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. 
De gemeentelijke uitgaven en investeringen dragen bij aan 
een maatschappelijk doel. Om financiële problemen te 
voorkomen moet er kritisch gekeken worden naar alle 
zaken die de gemeente uitvoert. De vraag of het een 
kerntaak van de gemeente is, moet daarbij centraal staan. 

 
De woonlasten van de gemeente Groningen zijn al jaren hoog. Verhoging met meer 
dan een inflatiecorrectie is daarom niet aan de orde. De OZB tarieven moeten zodanig 
worden aangepast dat agrarische ondernemers in de nieuwe gemeente niet worden 
geconfronteerd met hogere lasten. Een extra differentiëring is daarvoor nodig.  
  
Jaarlijks wordt een duidelijk overzicht gepubliceerd van de instellingen die subsidie, 
in welke vorm dan ook, ontvangen en wat zij daarvoor doen. 
 

10.1 We willen… 

‘Woonlasten in 
Groningen mogen 
niet verder 
verhoogd worden’ 

10. Een betaalbaar Groningen 
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Een verkiezingsprogramma schrijf je niet alleen. Daarom een woord van dank aan 
alle mensen die hun input hebben geleverd. Waaronder de Sportkoepel, de 
Voedselbank, Toegankelijk Groningen en alle  organisaties en ondernemingen die 
hun visie met ons hebben gedeeld. In het bijzonder ook een woord van dank aan alle 
deelnemers van de CDA100. De CDA100 is een nieuwe manier om leden, maar vooral 
ook niet-leden, mee te laten praten over het programma. We zijn alleen een stap 
verder gegaan. De deelnemers hebben we laten beslissen welke zes punten er sowieso 
in het verkiezingsprogramma zouden komen. Daarmee hebben we als lokale partij de 
beslissingsbevoegdheid bij onze inwoners gelegd. Wat ons betreft heeft deze aanpak 
de toekomst. Binnen onze partij, maar ook zeker als uitgangspunt voor de gemeente.   
 
De toekomst ligt ook in een brede samenwerking straks in de nieuwe gemeenteraad 
waar niet coalitie en oppositie of partijpolitiek centraal staat, maar de doelen die je 
gezamenlijk wil bereiken voor een mooier Groningen. Daarvoor is het CDA als dé 
lokale partij een uitstekende keuze.  
 
 
De programmacommissie, 
 
Cornelis Zandt 
Matthijs Hulleman 
Jalt de Haan 
Hans Schraa  
Hans van den Berg 
René Bolle 
 
 
 
 

Tot slot 
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