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Met de samenvoeging van de stad Groningen met Haren en Ten Boer wordt 

de gemeente Groningen één van de grootste steden van het land. Een 

kwart van de inwoners bestaat uit studenten, waardoor Groningen één van 

de gemeenten van Nederland is met een jonge, gemiddelde leeftijd. 

Doordat er in Groningen weinig werk is voor hogeropgeleiden, zijn veel 

studenten slechts passanten, die na hun studie weer uit onze mooie stad 

vertrekken. Hun invloed op de stad is echter altijd groot geweest, omdat de 

overwegend links georiënteerde studenten in de regel links stemmen en 

Groningen daardoor linkse bestuurders krijgt. 

Veel inwoners van Groningen vinden dat er de afgelopen decennia enorm 

veel geld is verspild door opportunistische bestuurders. Denk aan de GKB-

affaire, de grondaankopen bij Meerstad, de Regiotram, Het Groninger 

Forum, een Zuidelijke Ringweg, die niets met de bereikbaarheid van 

Groningen te maken heeft en het Geothermieproject, een obsessief groen 

prestige experiment in de gevoelige ondergrond van Groningen, waarbij 

adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen om het niet te doen in de 

wind werden geslagen. Het resultaat van dat alles is, dat de stad Groningen 

tot aan de nek toe in de schulden zit. 

De Groningers betalen zich blauw aan gemeentelijke lasten en wat krijgen 

ze er voor terug? Men mag eens in de vier jaar een gemeenteraad kiezen in 

de hoop dat het beter wordt, maar zelfs dat gebeurt niet. Na de 

verkiezingen nemen de dames en heren van de politiek hun plek weer in op 

het pluche en gaat men over tot de orde van de dag. Groningen snakt dan 

ook naar een no-nonsense partij als de PVV, een partij met Groningse 

nuchterheid. Een partij die streeft naar oplossingen die recht doen aan de 

stad en z’n inwoners. 



Het proces van samenvoeging van de Gemeente Groningen met 

buurgemeenten Haren en Ten Boer verdient niet de schoonheidsprijs. De 

PVV heeft alles in haar vermogen gedaan om Haren als zelfstandige 

gemeente te behouden, maar Haren heeft zich uiteindelijk neer moeten 

leggen bij het besluit van de Minister. Nu de samenvoeging een feit is, 

moeten we er wel het beste van maken. Om Haren en Ten Boer niet te laten 

verzuipen in de supergemeente Groningen, wil de PVV dat zowel Haren als 

Ten Boer hun eigen identiteit kunnen behouden, bijvoorbeeld door een 

eigen wethouder voor deze gemeenten te benoemen. 

De partijen rollen ook nu weer over elkaar heen met de mooiste 

verkiezingsbeloftes. Wilt u meer inspraak of wilt u er weer vier jaar lang 

nauwelijks aan te pas komen? Die keuze is aan u, want u kunt ervoor zorgen 

dat daar een einde aan komt! De PVV vindt namelijk dat inwoners méér 

inspraak zouden moeten krijgen. Bijvoorbeeld door mensen vanaf het begin 

mee te nemen en te betrekken in de planvorming, of door het houden van 

een volksraadpleging bij besluiten met ingrijpende gevolgen voor de 

mensen. Het is tijd voor realistische politiek, tijd voor Groningse 

nuchterheid. Een gemeentebestuur is er voor de burgers en niet andersom. 

Hoogste tijd voor de PVV! 

Ton van Kesteren 

Lijsttrekker Partij voor de Vrijheid 

 

 

 

 

 



BURGER EN BESTUUR 

 

• Een gekozen burgemeester voor de gemeente Groningen 

• Meer inspraak voor burgers, referenda mogelijk maken 

• Inwoners meer betrekken bij de politiek 

• Wijkraden in de huidige vorm afschaffen 

• Een eigen wethouder voor Haren en Ten Boer 

• Stoppen met het verspillen van gemeenschapsgeld aan peperdure prestige 

projecten 

• Streven naar een gezond huishoudboekje 

• Minder regels, minder bureaucratie, minder ambtenarij 

• Betere samenwerking en afstemming met de Provincie 

GASWINNING EN AARDBEVINGEN 

• Een rechtsbijstandsverzekering voor mensen die willen procederen tegen de 

NAM 

• Snelle schadeherstel en compensatie voor gedupeerden 

• Ruimhartige uitkoopregeling 

• Versterking en terugbouw moet worden uitgevoerd zoals toegezegd 

o Versterking moet ruimhartig worden uitgevoerd 

o Flexibel omspringen met wensen van bewoners 

• Omgekeerde bewijslast  

o Voor alle activiteiten in de ondergrond 

▪ Gaswinning 

▪ Zoutwinning 



▪ Grondwaterstanden (Waterschappen) 

• Een loket voor alle schades 

o Rijksoverheid moet aansprakelijkheid overnemen 

• Volledig onafhankelijk onderzoek 

o Inzet van tiltmeters 

• Gevolgen van de gaswinning niet misbruiken voor klimaatdoeleinden 

o Wind- en zonne-energie is geen vervanging voor gas 

• Gasloos wonen niet verplichten 

• Stoppen met export van gas 

• Vehorgen van gasimport en vergroten capaciteit gasconversie 

 
 

 

 

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 

• Behoud politie- en brandweerpost in Haren en Ten Boer 

• Uitbreiding preventief fouilleren en cameratoezicht op onveilige plekken 

• Zero tolerance beleid tegen geweld 

• Meer blauw op straat in plaats van achter het bureau 

• Wijkgerichte aanpak criminaliteit 

• Lik op stuk beleid huftergedrag 

• Zware straffen bij geweld tegen hulpverleners 

• HALT-straffen uit laten voeren in eigen woonomgeving 

• Geen coffeeshops in de buurt van scholen 



 
 

 

ECONOMIE EN FINANCIËN 

• Afschaffen hondenbelasting 

• Lastenverlichting voor de Inwoners van de gemeente Groningen 

o Lagere Onroerend Zaak Belasting 

o Afschaffen betaald parkeren Haren 

o Geen Diftar, afval niet per kilo betalen 

o Vergunningensysteem vereenvoudigen 

o Minder bureaucratie voor ondernemers 

• Een sluitende begroting met gelabelde budgetten 

• Gratis parkeerplaats voor ondernemers in binnenstad en dorpskernen 

• Houd vliegveld Eelde in de lucht 

• Stoppen met onzinnige subsidies 

• Inzetten op maakindustrie en digitalisering MKB 



 
 

 

SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

• Betere aanpak armoede 

• Geen kind meer naar school zonder ontbijt 

• Vrijwilligerswerk stimuleren 

• Mensen in de bijstand perspectief bieden door stages en 

werkervaringsplekken te bieden 

• Korting op de bijstand voor nieuwkomers, die de Nederlandse taal niet 

willen leren 

 
 



RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN 

• Bouwen van een grote studentencampus op Zernike 

o Universiteit en Hogeschool moeten betalen voor huisvesting 

• Sociale woningbouw stimuleren 

• Meer woningen voor starters en voor senioren 

• Revitalisering van oude en gedateerde bedrijventerreinen 

• Verbeteren groenonderhoud in gehele gemeente 

• Geen woningbouw in de groene long tussen Groningen en Haren 

• Stoppen met vergunningen zonder houdbaarheidsdatum 

• Statushouders géén voorrang bij toewijzing van een sociale huurwoning 

• Verbod én handhaving op kraken 

• Inzetten op een goede en betaalbare studentenhuisvesting 

 
 

 

VERKEER EN VERVOER 

• Stoppen met de huidige aanpak van de Zuidelijke Ringweg 

o Een degelijke Zuidelijke Ringweg , die Groningen bereikbaar houdt 

o Een Zuidelijke Ringweg, die recht doet aan de zuidelijke stadswijken 

• Treinverbinding naar Zernike 

• Geen prestige aanpak Westelijke Ringweg 

o Inzetten op een reële Noordwestelijke variant achter Hoogkerk 

o Noordwestelijke Ringweg van Westpoort naar de (Oostelijke) Ringweg 

• Verkeersveiligheid heeft de hoogste prioriteit 



• Snel en adequaat openbaar vervoer met goede voorzieningen 

• Onderhoud fietspaden heeft hoge prioriteit 

• Voldoende fietsenstallingen op drukke locaties 

 
 

 

ONDERWIJS EN CULTUUR 

• Na opening geen cent extra meer naar het Groninger Forum  

o Andere cultuurinstellingen mogen niet lijden onder de exploitatietekorten 

van het Forum 

• Laaggeletterdheid aanpakken 

• Meer stageplaatsen en werkervaringsplaatsen voor het MBO 

• Meer geld om het onderwijzend personeel te ontlasten van bureaucratie 

• Inzet voor behoud van Gronings cultureel erfgoed 



 
 

 

DE-ISLAMISERING 

• Geen islamitisch onderwijs en moskeeën 

• Sluiting bed, bad en brood als opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers 

• Geen asielzoekerscentra in de Gemeente Groningen 

• Geen hoofddoek in publieke functies 

 
 

 

WELZIJN, ZORG EN SPORT 



• Terugdraaien bezuinigingen in de huishoudelijke zorg 

• Meer geld naar ouderen- en jeugdzorg 

• Goede uitvoering van de WMO 

o  Meer handen aan het bed én in huis 

• Volwaardige sporthal in De Wijert en meer sportvoorzieningen in de wijken. 

• De gemeente moet zorgdragen voor sportvelden, zwembaden en sporthallen 

• Alle kinderen moeten een zwemdiploma kunnen behalen 

• Investeren in de breedtesport 

 
 

 

LEEFBAARHEID, MILIEU EN RECREATIE 

• Instellen vuurwerkvrije zones rond ziekenhuizen, verpleeghuizen en 

(kinder)boerderijen 

• Gratis inbrengen grofvuil 

• Voorzieningen in dorpskernen moeten behouden blijven, dat houdt de boel 

leefbaar 

• Géén milieuzones in de gemeente Groningen 

• Voor elke gekapte boom een nieuwe terugplanten 



 
 

 

ENERGIE EN DUURZAAMHEID 

• Geen geothermie in Groningen 

o Stop met obsessieve energie-experimenten 

• Stoppen met bijstook biomassa 

• De burger eerlijk voorlichten over wat de energiemaatregelen de burger gaan 

kosten 

• Geen plaatsing van windmolens en zonneparken in de gemeente Groningen 

• Gasloos bouwen niet verplichten. 

 
 


