
 
Verkiezingsprogramma 2018 – 2022 

 
Inleiding 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma in concept waarmee Stad en Ommeland de 
verkiezingen in 2018 in gaat. Het programma dat wij vanaf 1 januari 2019 willen 
omzetten in beleid, indien nodig als oppositiepartij maar veel liever nog als lid van het 
college. 
Een programma als dit komt niet zomaar tot stand en deze versie is al helemaal 
bijzonder vanwege de gemeentelijke herindeling van de Gemeente Groningen. Niet één 
maar drie fracties hebben zich er over gebogen, er hard aan gewerkt en flink over 
gediscussieerd wel met één doel voor ogen: uitstralen dat wij hart voor de Stad en het 
Ommeland hebben. Met die slogan gaan wij dan ook met vertrouwen de verkiezingen in. 
Het programma is tot stand gekomen met en door samenwerking van de drie fracties die 
straks één zullen zijn: 
• ●  De fractie Stad en Ommeland Groningen (voorheen Stadspartij Groningen) 
• ●  De fractie Stad en Ommeland in Ten Boer (voorheen Algemeen Belang Ten Boer) 
• ●  De fractie Gezond Verstand HarenWij spreken de hoop uit dat u zich in de 

standpunten kunt vinden. 



Jan Boonstra (voorzitter Stad en Ommeland) Amrut Sijbolts (Lijsttrekker Stad en 
Ommeland) 
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Algemeen 
Stad en Ommeland is een unieke partij, met een hart dat klopt voor de belangen van alle 
inwoners, of dat nou op gemeentelijk niveau is of op het niveau van wijken, dorpen of de 
stad. Wij hebben een luisterend oor voor hen die hun zorgen, plannen of mening met ons 
willen delen, we steken de helpende hand uit naar inwoners, bedrijven of organisaties 
die dat nodig hebben. 
Doordat Stad en Ommeland een lokale partij is met een vertegenwoordiging tot in de 
haarvaten van de nieuwe gemeente Groningen staan wij midden in de samenleving. Dit 
wordt ook nog eens versterkt door onze Wijkvertegenwoordigers die ons kunnen 
voorzien van de broodnodige informatie over wat zich in de woonomgeving van de 
Groninger afspeelt. Daardoor kunnen wij snel actie ondernemen indien nodig. 
Wij zijn niet afhankelijk van de landelijke partijen én dat geeft ons bij komende 
verkiezingen een voorsprong waar wij gebruik van willen maken. Geen vriendjespolitiek 
of belangen van Den Haag. En dat maakt ons bijzonder. 
Uw input en wensen zorgen ervoor dat we straks in de nieuwe gemeente Groningen een 
goede leidraad hebben om u te kunnen vertegenwoordigen. 
Want een nieuwe gemeente vraagt nieuwe politiek, lokale politiek! 
Stad en Ommeland weet als geen ander wat lokaal leeft. Wij zijn immers ontstaan uit 
drie partijen (Stadspartij Groningen, Algemeen Belang Ten Boer en Gezond Verstand 
Haren) die altijd naar hun inwoners hebben geluisterd en in het belang van hun 
inwoners hebben gehandeld. 
Wij geloven in de kracht van onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Zij weten 
wat er leeft en speelt in hun woon-, werk- en leefomgeving. Daarom vinden wij dat u niet 
alleen moet kunnen mee praten, maar ook moet kunnen meebeslissen. Dus niet alleen 
maar eens per vier jaar stemmen! Bijvoorbeeld door het organiseren van een 
referendum of een burgerraadpleging of een wijkstemdag. Niet het stadhuis, 
ambtenaren of projectontwikkelaars bepalen wat goed voor u is, dat bepaalt u zelf! Daar 
worden wijken en dorpen beter en mooier van. Daar wordt de stad beter van. 
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Bestuur: Stadhuis organisatie en dienstverlening 



Stad en Ommeland staat voor: 
1. Gebruik van lokaal referendum, met name bij grote projecten, wijkstemdagen en 

burgerraadplegingen. 
2. Vernieuwing van inspraak en bewoner betrokkenheid en een andere manier van 

denken bij ambtenaren. 
3. Het organiseren van inspraakavonden, met bewoners en gemeenteraad in de wijken 

en dorpen. 
4. Een bereikbare en luisterende gemeente, op een eenvoudige en laagdrempelige 

manier, voor inwoners en ondernemers. 
5. Extra ondersteuning aan bewonersorganisaties. 
6. Een open en eerlijke houding van onze ambtenaren richting onze inwoners 

enondernemers, servicegericht en burgervriendelijk. 
7. Een fonds voor burgerinitiatieven en een eigen begroting voor wijken en dorpen. 
8. Een wethouder voor wijken, dorpen en bewonersbelangen. 
9. Het openhouden van de lokketen burgerzaken, in de wijken en de huidigegemeente 

Haren en Ten Boer openhouden. 
10. Voorkomen van uitsluiting van bevolkingsgroepen door digitalisering 

t.a.v.gemeentelijke informatie en het verbeteren van de gemeentelijke website. 
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Politiek is er voor u, niet tégen u. 
Stad en Ommeland gelooft in de kracht van onze inwoners, ondernemers en 
verenigingen. U weet immers veel beter dan het stadhuis wat er leeft in uw omgeving en 
wat er nodig is. Daarom vinden wij dat u niet alleen moet kunnen mee praten, maar ook 
meebeslissen. Dus niet alleen bij de gemeenteraadsverkiezingen maar ook in de vier jaar 
er tussen. Veel grote (prestige-) plannen staan namelijk niet de in 
verkiezingsprogramma‟s. 
Stad en Ommeland vindt dat daar een andere manier van werken door het stadhuis en 
de gemeenteraad bij hoort. Niet het stadhuis bepaalt maar u bepaalt! Daar wordt 
Groningen mooier van. Er zijn genoeg inwoners, ondernemers, verenigingen en 
organisaties te vinden met goede ideeën en genoeg mensen die zich willen inzetten voor 
hun stad.Bewonersorganisatie zijn een manier voor de gemeente om samen te werken 
met bewoners aan oplossingen van problemen die bewoners en gemeente ervaren. 
Daarom moeten die organisaties, waar nodig extra, ondersteund worden, om de 
slagkracht te vergroten. 
Wij willen dat u vooraf betrokken wordt en niet achteraf wanneer de plannen niet meer 
te veranderen zijn. Die achterkamertjes kunnen écht niet meer! Problemen moeten eerst 
bespreekbaar gemaakt worden, met bewoners, bewonersorganisaties en ondernemers. 
Samen zoeken we vervolgens naar oplossingen. 
Wij vinden dat niet alleen het gemeentebestuur en ambtenaren maar ook de 
gemeenteraad meer met inwoners, ondernemers, (sport-) verenigingen en organisaties 
moet samenwerken. Dat gebeurt niet alleen op het stadhuis maar ook in de wijken en 



dorpen. Inspraakavonden voor bewoners over nieuwe plannen moeten dan ook met de 
gemeenteraad in de wijken georganiseerd worden. Daarom willen wij één wethouder 
voor wijken en dorpen. 
Wij staan voor directe democratie en willen dat onze inwoners en ondernemers altijd 
actief worden betrokken. Niet alleen bij nieuw maar ook bij bestaand beleid. Dat 
betekent bijvoorbeeld een referendum bij grote projecten en wijkbudgetten waar wijken 
zelf over kunnen beslissen. Zo vergroten we het draagvlak en de leefbaarheid. Via 
wijkstemdagen moeten moet u kunnen beslissen over wat belangrijk is in en voor uw 
wijk. 
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Wonen, bouwen; leefbare wijken en dorpen. 
Stad en Ommeland staat voor: 
1. Behoud en verbetering van het eigen karakter van buurten, wijken en dorpen 

metrespect voor, en behoud van historie. Wij zijn tegen eentonig bouwen. 
2. Duurzaam en levensbestendig bouwen; minder ‘wegwerparchitectuur’ en niet alles 

volbouwen met niet passende hoogbouw maar aandacht voor ruimte en groen. 
3. Een ruime, aantrekkelijke studentencampus met voorzieningen op het 

Suikerunieterrein. 
4. Het tegengaan van luchtkasten; geen geld over de balk gooien voor 

prestigeprojecten zonder dat burgers geraadpleegd zijn d.m.v. een referendum. 
5. Voldoende betaalbare huisvesting voor iedereen, behoud van (sociale) 

huurwoningen; geen sloop zonder betaalbaar alternatief en voldoende sociale 
woningen worden bij nieuwbouwprojecten. 

6. Speciale aandacht voor ouderen op de woningmarkt. 
7. Een Grote Markt met een duidelijke ruimtelijke samenhang tussen noord- 

enzuidwand. 
8. Samenhang in beleid en uitvoering tussen ruimtelijke ordening, verkeer en 

vervoer,bijvoorbeeld verkeersveiligheid bij nieuwbouw. 
9. Het heroverwegen van het principe van de compacte stad. Dus niet elke 

vierkantemeter vol bouwen. 
10. Meer aandacht voor de mogelijkheden die wonen op en aan het water biedt 
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Goed wonen, voor iedereen 



Stad en Ommeland wil voldoende fatsoenlijke huisvesting, bereikbaar voor iedereen, 
betaalbaar voor elke portemonnee. Van huisvesting voor internationale studenten tot 
ouderenhuisvesting. Zonder lange wachtlijsten. We houden oog voor de bestaande 
omgeving, dat verhoogd de leefbaarheid. We pleiten al sinds 2009 voor een ruime 
studentencampus met goede voorzieningen. Daarbij horen afspraken met 
onderwijsinstellingen zodat studenten niet in tenten wonen als ze hier willen studeren. 
Een groep die onze extra aandacht nodig heeft, zijn onze ouderen. Zij blijven langer 
zelfstandig wonen en zijn daarom meer afhankelijk van goede thuiszorg en van extra 
hulp van familie of hun omgeving. Deze mensen laten we niet in de kou staan! Daarom 
hebben wij extra aandacht voor onze ouderen, voorzieningen moeten bij hen in de buurt 
en goed toegankelijk zijn. Ouderen moeten niet tegen hun wil gedwongen worden te 
verhuizen vanwege de doorstroming. Ook moet de woningbehoefte onder ouderen 
reggelmatig gepeild worden. 
Ambtenaren, projectontwikkelaars, architecten, „huisjesmelkers‟ en speculanten 
bepalen teveel en te vaak het uiterlijk van de stad. Wij waken er voor dat Haren en Ten – 
Boer niet hetzelfde overkomt. Eventuele toekomstige plannen om de groene longen vol 
te bouwen zullen wij dan ook resoluut van de hand wijzen. 
Leefbare wijken, voor iedereen 
Stad en Ommeland wil dat onze wijken en dorpen aantrekkelijk zijn om in te wonen, 
voor iedereen. Wij willen dan ook een goed spreiding van goedkope (huur)woningen 
voor starters, minder vermogenden en middeninkomens. Ouderen moeten zo lang 
mogelijk verantwoord in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen wonen. 
Vooraf moet duidelijk zijn hoe omwonenden en ondernemers worden betrokkenen en 
geïnformeerd bij nieuwe plannen in hun omgeving. Niet alleen bij de voorbereiding, 
maar ook tijdens de uitvoering. Daarbij moet de invloed van de dienst Ruimtelijke 
Ordening, al decennialang een groot en machtig bolwerk, teruggeschroefd worden. Er 
moet geluisterd worden naar onze inwoners. 
Dit kan in de vorm van een communicatieplan per project. Projecten moeten een 
verbetering zijn ten opzichte van de huidige situatie. Ambtenaren die zeggen dat hun 
plannen toch doorgaan zoals ze het hebben bedacht behoren wat ons betreft tot het 
verleden. Groningen is geen speeltuin voor exotische bouwplannen van 
projectontwikkelaars. 
Voor het grote aantal studenten moeten meer en betere woonvoorzieningen komen. 
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Beheer, Onderhoud, Natuur Milieu en Duurzaamheid 
Stad en Ommeland staat voor: 
1. Het inlopen van achterstallig beheer en onderhoud van de openbare ruimte, parken 

en plantsoenen, bijzondere en historische (binnen-) tuinen en meer groen 
toevoegen en kiezen voor ecologisch bermbeheer en het niet onnodig kappen van 
bomen. 



2. Organiseren van milieustraten in wijken en dorpen en gratis ophalen van grofvuil. 
De invoering van DIFTAR is voor ons niet vanzelfsprekend. 

3. Meer geld voor toezicht en handhaving van de openbare ruimte en meer aandacht 
voor het voorkomen en opruimen van zwerfvuil, illegale dumpingen en zwerf- en 
weesfietsen. 

4. Behoud van de Hortus in Haren en geld om het achterstallig onderhoud in te lopen. 
5. Park- en plantsoenwachters die toezien op beheer, onderhoud en veiligheid in 

onzeparken en plantsoenen 
6. Meer openbare toiletten en urinoirs in de binnenstad en goede voorzieningen 

voorwatersporters bij havens en watersportplaatsen. 
7. Biologische en duurzame landbouw. Boeren die oog hebben voor 

duurzaamheid,diervriendelijkheid, biodiversiteit of zorgboerderijen ondersteunen 
en faciliteren waar 
nodig. 

8. Aandacht voor dierenwelzijn. 
9. Wijkgerichte plannen om de energietransitie mogelijk te maken. 
10. Energie uit windmolens op zee en zijn tegen horizon vervuiling door windmolens 

opland. 
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Goed onderhoud, overal! 
Wij willen dat ieders woonomgeving er netjes en verzorgd uitziet. Dat doen we met z’n 
allen maar alsgemeente moeten we het goede voorbeeld geven. Daarom bezuinigen we 
niet op het onderhoud en schoonhouden van onze stad. Wij willen schone straten en 
verzorgd groen en speelplaatsen. Het vuilnis moet goed en betaalbaar worden 
opgehaald en grofvuil gratis. 
Iedereen kan het zien: de laatste jaren gaan de stad en dorpen er hard op achteruit wat 
betreft het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Wij willen dat er zo snel mogelijk 
gestart wordt met het inlopen van achterstallig onderhoud. Groen, wegen, fietspaden en 
de openbare verlichting moeten de komende jaren op een fatsoenlijk niveau worden 
onderhouden. Het aanleggen van groene tuinen door particulieren moet worden 
bevorderd. Onze ambitie: de groenste gemeente van Nederland! 
Wij willen een openbare ruimte die uitnodigt om naar buiten te gaan, anderen te 
ontmoeten, te winkelen, te sporten, tot rust te komen of gewoon om te genieten van de 
buitenlucht. 
Als we moeten bezuinigen als gemeente, dan doen we dat op overbodige 
plannenmakerij, luchtfietserij en prestigeprojecten. Die kosten de belastingbetaler 
alleen maar geld en leveren niets op. 
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Aardbevingsproblematiek vraagt juridisch (ondersteunings-) fonds 
Stad en Ommeland staat voor: 
1. Een juridisch ondersteuningsfonds. 
2. Snelle schadeafhandeling zonder bureaucratische regels of ambtelijke molens. 
3. Ruimhartige vergoedingen van alle geleden schade, ook psychische. 
4. Terugdringen van de aardgaswinning en tegen zoutwinning. 
5. Een volledige compensatie of prijsgarantie van de waardedaling van woningen. 
6. Werk maken van de aardbevingsschade, zowel de veroorzakers aanpakken als 

degedupeerden helpen 
7. Actieve lobby om imagoschade van de regio tegen te gaan. 
8. Onderzoek naar reële, betaalbare veilige alternatieven voor aardgas. 
9. Versnelling van de versterkingsoperatie. 
10. Een openbaar calamiteitenplan, zodat inwoners weten wat ze moeten doen bij 

eengrote aardbeving. 
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De aardbevingsproblematiek, als gevolg van de gaswinning in Groningen, is nog steeds 
geen topprioriteit in Nederland. De landelijke politiek laat Groningen keer op keer in de 
steek. Groningers staan met lege handen, na tientallen jaren gigantisch te hebben 
bijgedragen doorde gaswinning in Groningen. Met Ten Boer is de nieuwe gemeente 
Groningen nu een „echte‟aardbevingsgemeente. Maar ook in Haren en de stad zelf is de 
schade als gevolg van aardbevingen gigantisch. 
De lokale politiek staat meestal machteloos. Vooral met juridisch procederen, zowel 
collectief als individueel, zijn er tot nu toe successen geboekt. Successen met betrekking 
tot het reduceren van de gaswinning, maar ook juridische processen teneinde 
herstelkosten en waardeverlies te compenseren. Procederen is echter kostbaar. Daarom 
stelt Stad en Ommeland voor om een juridisch fonds op te richten voor particulieren met 
schade als gevolg van gaswinning. Naast een fonds moet de gemeente Groningen ook 
juristen ter beschikking stellen om particulieren bij te staan. Jaarlijks moet de gemeente 
0,5 miljoen euro bijdragen in deze proceskosten teneinde haar inwoners te steunen. 
Ook moet de gemeente zelf actief procederen om haar bezittingen veilig te stellen of te 
laten repareren of versterken. Te denken valt aan gebouwen, monumenten, wegen en 
dijken en leidingen. De Rijksoverheid en de landelijke politiek heeft keer op keer laten 
zien geen betrouwbare partner te zijn voor Groningen. 



Ook de imagoschade voor Groningen is enorm. Actieve lobby in Den Haag van het 
nieuwe College van Burgemeester en Wethouders is daarom topprioriteit, teneinde 
Groningen ook hiervoor ruimhartig te compenseren. De gemeente Groningen zal 
bovendien veel beter in kaart moeten brengen waar en welke schades als gevolg van 
aardbevingen zich precies bevinden. De tijd van eindeloos praten is nu echt voorbij er 
zal vooral gehandeld en betaald moeten worden door het Rijk en Shell. De gemeente 
Groningen zal daarin voorop moeten lopen. Al was het alleen maar omdat de belangen 
het grootst zijn door de aanwezigheid van het meeste vastgoed en de meeste mensen, in 
de gemeente Groningen. 
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Economie en Ondernemers 
Stad en Ommeland staat voor: 
1. Een ondernemersvriendelijk beleid met ruimte voor ondernemen; dus geen 

betuttelende overheidsbemoeienis of bureaucratie. 
2. Een gemeente die met ondernemers samenwerkt, overlegt en naar ze luistert. 
3. Het terugdringen en tegengaan van overbodige regels of verboden zoals eenverbod 

op terraskachels. 
4. Lokaal aanbesteden wat lokaal kan. 
5. Betaalbare parkeertarieven en goede parkeervoorzieningen. 
6. Lagere lasten en tarieven (OZB, leges, afval) voor ondernemers. 
7. Stimuleren en investeren in een goed vestigingsklimaat en toerisme. 
8. Ruimhartige vergoedingen van inkomstenderving door planschade enluchtfietserij. 
9. Investeren met de regio in een goed vestigingsklimaat; bijvoorbeeld door 

investerenin Groningen Airport Eelde. 
10. Extra aandacht voor ondernemers in wijken en dorpen; zij zijn het kloppend hard 
en dragen bij aan de leefbaarheid in wijken en dorpen. 
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Koopt Groninger waar, zo helpen we elkaar 
Een slogan die in het huidige handelsklimaat niet helemaal waargemaakt kan worden 
maar wel aangeeft hoe belangrijk wij de lokale middenstand en ondernemers vinden. 
Toeristen en forenzen weten Groningen goed te vinden. Stedentripjes naar Groningen 
worden steeds populairder. Daarvan profiteert het midden- en kleinbedrijf, de 
ruggengraat van onze lokale economie. 



Zorgen voor een goed vestigingsklimaat is prioriteit voor Stad en Ommeland, immers 
zorgen bedrijven voor werkgelegenheid en levendigheid. Lokale ondernemers zijn de 
(banen-) motor van onze lokale economie. Die koesteren wij. Zij zorgen voor 
levendigheid, bedrijvigheid en werkgelegenheid. Daarom rollen we voor hen de rode 
loper uit. 
Ondernemers en bedrijven van de huidige gemeenten Haren en Ten Boer mogen geen 
slachtoffer worden van de gemeentelijke herindeling. Wij willen de OZB voor bedrijven 
verlagen zodat er een evenredige situatie ontstaat voor de ondernemers uit zowel de 
dorpen als de wijken. Wij willen meer aandacht voor de winkelcentra buiten de 
binnenstad. 
Ondernemers mogen van Stad en Ommeland niet alleen lage lasten verwachten maar 
ook dat we overbodige regels terugdringen en bureaucratie verminderen. Bij inkoop en 
inhuur moet de gemeente allereerst de ogen op de lokale ondernemers richten. Als iets 
écht niet in Groningen te krijgen is, mag er een deurtje verder worden gekeken. We 
willen geen betuttelende overheidsbemoeienis met ondernemers maar van gedachten 
wisselen over werkelijk gevoelde problemen en zoeken naar passende oplossingen. Niet 
kijken hoe het volgens de regels niet kan, maar met maatwerk kijken hoe het wel kan. 
De gemeente moet ondernemers gelijk behandelen, zonder willekeur of bevoordeling. 
Hierbij horen ook betaalbare parkeertarieven, goede parkeervoorzieningen en voor 
ondernemers logische laad- en los- tijden en plekken. Ook willen we meer maatwerk 
voor ondernemers, met extra aandacht voor ondernemers die die in wijken en dorpen 
ondernemen. 
Er moet een ruimhartige regeling komen met betrekking tot door planschade en grote 
(maar ook kleinere) infrastructurele werken, zoals de Zuidelijke Ringweg. 
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Verkeer en Vervoer 
Stad en Ommeland staat voor: 
1. Meer investeren in de verkeersveiligheid in wijken, dorpen en rondom scholen; 

veilige 30km zones, veilige zebrapaden en aanpak van verkeersoverlast. 
2. Een betaalbare en haalbare Zuidelijke Ringweg waarbij verkeersveiligheid in 

omliggende wijken voorop staat. Bij een langere vertraging of budgetoverschrijding 
moet het huidige plan heroverwogen worden. 

3. Veilige, logische en betaalbare verkeersoplossingen. Wij zijn tegen de huidige 
plannen van het Oosterhamriktracé of een Oost- Westverbinding door de Groene 
Long van Haren (Zuidtangent). 

4. Bereikbaar, betaalbaar, toegankelijk en duurzaam Openbaar Vervoer, ook in de 
dorpen en buitenwijken en voor een treinverbinding naar Zernike en snellere 
treinverbindingen naar de randstad en Duitsland. 

5. Aantrekkelijke P+R terreinen, met voorzieningen en gratis busvervoer op 
zaterdagen, feestdagen en grote evenementen. 



6. Ontwikkeling van een parkeerplan voor oudere bewoners, gehandicapten en 
mindervaliden. 

7. Het verminderen van fijnstof, bijvoorbeeld door het aanplanten van berkenbomen 
langs drukken wegen om de lucht te zuiveren. 

8. Aanpakken van verkeershufters die overlast in wijken en dorpen veroorzaken. 
9. Goede laad- en losvoorzieningen voor ondernemers. 

10. Goede autobereikbaarheid en zijn dus tegen de mogelijke uitbreiding van het 
verkeerscirculatieplan. 
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Goed openbaar vervoer en goede veilige wegen en fietspaden 
Stad en Ommeland staat voor een goede bereikbaarheid de van stad en dorpen voor 
iedereen. Duurzaamheid is daarbij ons uitgangspunt. Wij zetten ons in voor veilige 
wegen zoals 30km zones en fietspaden en goed op elkaar afgestemde bus- en 
treinverbindingen. Betaalbare parkeertarieven, parkeergarages en buurtstallingen met 
oog voor ondernemers. Ondernemers moeten bijvoorbeeld over voldoende laad- en 
losplekken beschikken. 
Voor ons staat maatwerk voorop. Dat verhoogd de leefbaarheid in wijken buurten en 
dorpen en leidt tot minder blik op straat. Waar betaald parkeren ooit is ingevoerd hoeft 
dit van ons niet altijd betaald te blijven. Ook willen wij aantrekkelijke P+R terreinen, met 
voorzieningen en gratis busvervoer op bijvoorbeeld zaterdagen, feestdagen of tijdens 
grote evenementen. 
Te vaak gekeken wordt er gekeken naar wat zou kunnen in plaats van wat nodig is. Denk 
bijvoorbeeld eens terug aan de tramplannen. Die zijn mede dankzij ons zijn afgeblazen 
maar hebben de stad tientallen miljoenen gekost. 
Ook de huidige plannen voor het Oosterhamriktracé zijn een voorbeeld van wat zou 
kunnenin plaats van wat nodig is. Door de huidige plannen rijden daar straks 12.000 
auto‟s, wordende huidige vrije busbanen opgeheven en rijden straks ruim 300 bussen 
per dag door de Vinkenstraat. De huidige plannen wijzen wij dan ook resoluut van de 
hand. 
Mobiliteit draagt bij aan welvaart en welzijn en is daarom van levensbelang voor 
mensen die, om wat voor reden dan ook, geen ander vervoer hebben. Openbaar Vervoer 
moet daarom beslist bereikbaar, betaalbaar en toegankelijk zijn. 
Stad en Ommeland wil een goede balans en afweging tussen bereikbaarheid, 
economische belangen en leefbaarheid aan de ene kant en bewoners- en 
ondernemerswensen aan de andere kant. Die staan bij ons altijd voorop. Daarom willen 
wij onze inwoners en ondernemers altijd actief betrekken. Niet alleen bij nieuw maar 
ook bij lopend beleid. Daarover moet u niet alleen meepraten, maar kunnen 
meebeslissen. 
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Een veilig Groningen, een veilige woonomgeving 
Stad en Ommeland staat voor: 
1. Veilige en leefbare wijken en dorpen met veiligheidsprogramma‟s voor wijken 

endorpen. 
2. Een stevige aanpak van alle vormen van overlast en criminaliteit met een centrale 

rol voor de wijkagent. 
3. Harde aanpak van discriminatie, lastigvallen, bedreigen of geweldpleging op basis 

van geloof, sekse of afkomst en hulpverleners of mensen met een publieke taak. 
4. Meer blauw op straat en meer geld voor Toezicht & Handhaving om 

overtredingen,overlast en ergernissen sneller aan te pakken. 
5. De terugkeer van buurtconciërges: Zij zijn de ogen en oren in de wijken en dorpen. 
6. Inzet van cameratoezicht wanneer de situatie daarom vraagt. 
7. De mogelijkheid voor ouderen om thuis aangifte te doen. 
8. Een directere aanpak van criminaliteit en (drugs-) overlast. 
9. Een betere bestrijding van „kleine (jeugd-) criminaliteit‟. 
10. Een verbod op haatpredikers, van welk geloof dan ook. 
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Wie zich onveilig voelt, voelt zich niet meer thuis. 
Dat gevoel gaat te koste van het gevoel van vrijheid. Daarom moet de gemeente, als de 
veiligheid in het geding is, snel passende maatregelen nemen. Daarbij gaat het niet 
alleen om zaken als extra politie-inzet, cameratoezicht en verkeersveiligheid maar ook 
om de aardbevingen als gevolg van gaswinning. 
Meer blauw, toezicht en handhaving op straat 
Stad en Ommeland wil meer blauw op straat en meer geld beschikbaar stellen voor 
Toezicht & Handhaving om overtredingen, overlast en ergernissen sneller aan te pakken. 
Ook willen we dat de buurtconciërges terugkeren. Zij zijn de ogen en oren van, en in 
wijken en dorpen. Cameratoezicht moet sneller ingezet worden als dit nodig is. In en 
rond de binnenstad mag dit wat ons betreft, waar nodig, worden uitgebreid. 
De wijkagent moet een belangrijke(re) rol spelen; politieagenten moeten zichtbaar op 
straat aanwezig zijn en minder achter het bureau zitten. Er mogen geen drempels zijn, 
zoals lange wachttijden, om aangifte te doen. Ouderen moeten de mogelijkheid krijgen 
om thuis aangifte te doen. Ook andere hinderlijke gedragingen pakken we aan. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het aanpakken van verkeershufters in 30-km zones, een 



directere aanpak van criminaliteit en overlast gepleegd door drugsgebruikers. Ook moet 
er een betere handhaving komen om de verkeersveiligheid in wijken en dorpen te 
vergroten. 
De belangen van een slachtoffer staan voorop, daarna volgen die van een dader. Bij 
ernstige overlast moet, in alle gevallen, direct worden ingegrepen. Dat geldt ook voor 
alle vormen van discriminatie, lastigvallen, bedreigen of geweldpleging op basis van 
geloof, sekse of afkomst. Ook van hulpverleners of mensen met een publieke taak. 
Voor haatpredikers, van welk geloof dan ook, is in onze stad geen plek. 
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Zorg en Welzijn draait om mensen 
Stad en Ommeland staat voor: 
1. Betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen, zonder bureaucratie, dure 

managers of bedrijven die er veel geld aan willen verdienen. 
2. Extra ondersteuning voor mantelzorgers en (zorg) vrijwilligers; jonge 

mantelzorgers moeten extra worden ondersteund. 
3. Zorg organiseren in coöperatief verband om zorg nog dichter bij mensen te 

organiseren. 
4. Investeren in zorg; Grote zorgorganisaties kosten veel geld. Dat geld kan beter 

besteed worden aan zorg in plaats bureaucratie of duurbetaalde zorgmanagers. 
5. Zorg op maat; de zorghulpverlener kijkt samen met de zorgvrager en diens 

omgeving welke vorm van zorg het beste past. 
6. Extra aandacht voor kwetsbare ouderen en niet-zelfredzame inwoners, die 

beschikken niet altijd over een eigen sociaal netwerk. 
7. Het leveren van zorg, ondersteuning of hulpmiddelen die nodig zijn; 

Bureaucratische regels, omzet en beleidsdoelen mogen nooit leidend zijn. 
8. Meer investeren in zorg en mensen in plaats van stenen. 
9. Ruimte voor zorgverleners om te doen waar ze voor zijn opgeleid; het helpen 

vanmensen. 
10. Efficiënte inzet van gemeente, maatschappelijke- en zorgorganisaties. 
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Goede zorg moet vanzelfsprekend zijn! 
De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg. Mensen die zorg nodig hebben moeten 
erop kunnen vertrouwen dat de gemeente de zorg goed en betaalbaar regelt. 



De kwaliteit van zorg is de kwaliteit van leven van onze inwoners. Dat staat bij ons 
voorop. Kunnen blijven doen wat je wilt, meedoen aan wat je wilt en wat je leuk vindt. 
Waar je van houdt. Waar je gelukkig van wordt, daar draait het om. Het verminderen 
van de bureaucratie, keuzevrijheid, autonomie en eigen regie, daar zetten wij ons voor 
in. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom hebben wij meer aandacht voor mensen 
dan voor stenen. 
Sinds enkele jaren is de gemeente verantwoordelijk voor de WMO, de participatiewet en 
de jeugdzorg. Het is duidelijk dat die laatste voor geen enkele gemeente in heel 
Nederland op een goede manier te regelen is zolang er geen extra geld uit Den Haag 
komt. Het gemeentebestuur moet er zwaar op inzetten om samen met de provincie en 
andere gemeenten meer geld te krijgen van de landelijke overheid. Het gaat tenslotte om 
onze kinderen! Wat betreft WMO en participatie zijn we op een de goede weg, maar we 
zijn er nog niet! We pleiten voor maatwerk zoals dat in de dorpen al een aantal jaren 
uitstekend werkt! Dus geen bureaucratie of duurbetaalde zorgmanagers. Daarom pleit 
Stad en Ommeland voor het organiseren van zorg in coöperatief verband. Dat is een 
platte organisatie van een klein team thuiszorgmedewerkers zonder directie of 
management die er veel geld aan willen verdienen. Zo kunnen we zorg nog dichter bij 
mensen te organiseren. 
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Sport, Gezond en Welzijn 
Stad en Ommeland staat voor: 
1. Meer geld voor breedtesport en betaalbare en reële sporttarieven en 

sportaccommodaties. 
2. Behoud en daar waar mogelijk uitbreiden van goede sportvoorzieningen in wijken 

en dorpen, zodat iedereen dichtbij huis, in hun eigen woonomgeving kan sporten en 
bewegen. 

3. Investeren in en intensief faciliteren van samenwerking tussen zorg, welzijn, sport 
en bewegen op wijk- en dorpsniveau, met bestaande sportverenigingen. 

4. Extra investeren in de gezondheidsachterstanden door de inzet van 
buurtsportcoaches. 

5. Uitbreiding van bewegingsonderwijs op scholen door te investeren in vakdocenten 
lichamelijke opvoeding. 

6. Gebruik van rubbergranulaat zo snel mogelijk uitfaseren. 
7. Het verbinden van sport en bewegen op wijkniveau met andere 

beleidsterreinenzoals ruimte en wonen; zo verbinden we sport bijvoorbeeld bij 
nieuwbouwplannen. 

8. Initiatieven vanuit buurten, wijken en dorpen faciliteren en ondersteunen. 
9. Stimuleren en ondersteunen van alle vormen van vrijwilligerswerk om 

hetvrijwilligerswerk in stand te houden en uit te breiden. 
10. Praten met sportverenigingen en niet over sportverenigingen; samen maken we 

hetsportbeleid. 
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Investeren in Sport is investeren in Gezondheid en Welzijn 
Sport is van wezenlijk belang voor iedereen. Daarom pleiten wij voor laagdrempelig en 
goed bereikbare voorzieningen. Bestaande sportparken, sportaccommodaties en 
zwembaden moeten behouden blijven en goed onderhouden worden. Ook in de dorpen. 
Wij willen dat het schoolzwemmen weer gemeente breed wordt ingevoerd. 
De gemeente moet via de begroting meer geld ter beschikking stellen aan de 
breedtesport.. Zo kunnen we bijvoorbeeld nieuwe investeringen in accommodaties 
realiseren en de tarieven laag houden. Talenten moeten de kans krijgen zich te 
ontwikkelen en volop gefaciliteerd worden. Gehandicaptensport, zoals KidsUnited, hoort 
daar ook bij en moet gelijkwaardige aandacht en mogelijkheden krijgen. De Sportkoepel, 
Advies Commissie voor de Sport en het Huis van de Sport zijn serieuze gesprekspartners 
en hun adviezen horen dan ook een plaats te krijgen in het sportbeleid van de gemeente. 
Stad en Ommeland legt de prioriteit bij investeren in breedtesport, is investeren in 
gezondheid, jeugd en het samenbrengen van inwoners. Wie voldoende sport en beweegt 
voelt zich fitter en actiever. Investeren in sport is investeren in gezondheid, jeugd en in 
het samenbrengen van inwoners. En bovenal, sporten, al dan niet in teamverband, is ook 
nog eens leuk! 
Veel sportclubs, wijkverenigingen, speeltuinen en welzijnsinstellingen draaien dankzij 
en niet zonder de inzet van vrijwilligers. Dat willen wij extra ondersteunen door 
vrijwilligers jaarlijks in het zonnetje te zetten. Zo stimuleren we om vrijwilligerswerk te 
doen en steken we bestaande vrijwilligers een hart onder de riem. 
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Zorgen voor elkaar, zorgen voor extra zorg 
Stad en Ommeland staat voor: 
1. Een collegeprogramma met een lokale inclusieagenda en een wethouder inclusie en 

het toepassen van het ‘VN-Verdrag Handicap’. 
2. Goed verlichte en veilige zebrapaden op drukke punten, ook in buurten waar 

relatief veel ouderen wonen. 
3. Een bereikbare binnenstad, zoals Grote Markt. Dit is de huiskamer van Groningen 

en moet voor iedereen bereikbaar zijn. 
4. Voldoende verpleeg en verzorgingshuizen. Wanneer er onvoldoende overblijven 

willen we de langdurige ouderenzorg overhevelen van het Rijk naar de gemeente. 



5. Inzet op sport en bewegen als belangrijk middel om mensen langer fitter, actiever 
en zelfredzaam te krijgen en te houden. 

6. Bereikbare en betaalbare voorzieningen, zoals winkels, buurt- dorpshuizen en zorg- 
en welzijnsvoorzieningen voor alle inwoners met extra aandacht voor mensen die 
een steuntje in de rug nodig hebben. 

7. Niet bureaucratische WIJ-teams die zonder wachtlijsten snel zorg op maat leveren. 
8. Het vergroten van zelfredzaamheid en voorkomen van vereenzaming door 

middelvan thuisbezoek aan bijvoorbeeld alleenstaande senioren. 
9. Het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid van de jeugd 

doormaatschappelijke stages te faciliteren. 
10. De bouw van voldoende en betaalbare senioren- en zorgwoningen. 
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De openbare ruimte is van en voor iedereen. 
Wij vinden dan ook dat de gemeente er voor moeten zorgen dat iedereen daartoe in 
staat wordt gesteld. Zonder uitzondering. 
Daarbij hoort ook dat we de openbare ruimte toegankelijk inrichten zodat iedereen daar 
ongehinderd gebruik van kan maken bijvoorbeeld door voldoende openbare banken in 
de openbare ruimte te plaatsen. Vooral op routes naar voorzieningen, zodat mensen 
even uit kunnen rusten. 
Bij een toegankelijke stad horen ook goed schoon gehouden openbare toiletten, die ook 
toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. 
Onze ambitie: Groningen; Toegankelijkste Europese stad 
De gemeente mag er niet van uit gaan dat mensen altijd in staat zijn om zelf oplossingen 
te bedenken wanneer zij zorg nodig hebben. Het zo lang mogelijk thuis blijven wonen 
kan leiden tot verwaarlozing en/of vereenzaming. Wij willen dat hier, in samenwerking 
met zorgorganisaties, actief op wordt toegezien. Zorghulpverleners moeten niet alleen 
de zorgvraag voorop stellen maar ook kijken of er aanwijzingen zijn van vereenzaming, 
mishandeling, verwaarlozing of zorgmijden. Dat is een groeiend probleem dat meer 
aandacht verdient, ook van de kant van de professionele hulpverleners. 
Wij onderschrijven het grote belang van vrijwilligerswerk voor de Groninger 
samenleving. Ondersteuning van zorgvrijwilligers in de vorm van een (financiële) 
tegemoetkoming kan op onze steun rekenen. 
Leerlingenvervoer voor geïndiceerde leerlingen, moet afgestemd zijn op de indicatie van 
de leerlingen. De wijze van vervoer mag nooit conflicteren met de indicatie. Regelmaat 
en vertrouwen, zoals een vaste chauffeur, ophaaltijden en routes is voor hen cruciaal. 

 
Een inclusieve samenleving betekent dat iedereen, óók ouderen en mensen met een 

 
handicap, daar volwaardig aan deel kunnen nemen. 

 
Inwoners en ondernemers die de openbare ruimte gebruiken moeten hier ook rekening 
mee 



 
houden. Niets is vervelender dan wanneer je je weg niet kan vervolgen omdat obstakels, 

 
zoals terrasstoelen, verkeerd geparkeerde fietsen of auto‟s en reclameborden je 
doorgang 

 
belemmeren. 
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Werk en Inkomen 
Stad en Ommeland staat voor: 
1. Verhogen van de uitstroom van aantal bijstandsgerechtigden en instroom verlagen. 
2. Extra inzet voor gezinnen met jonge kinderen in armoede, zowel preventief als 

ondersteunend. 
3. Herinvoering van, en experimenteren met gesubsidieerde arbeid. 
4. Efficiënt, effectief, rechtmatig en doelmatig uitvoeren van uitkeringen. 
5. Verruimen van criteria en voorwaarden van de bijstand met extra aandacht 

voorbegeleiding en preventie. 
6. Minder nadruk op controle en handhaving en een meer persoonsgebonden aanpak. 
7. Laagdrempelige integrale schuldhulpverlening gericht op het voorkomen en 

hetbeheersbaar maken van ontstane schulden, zonder lange wachttijd. 
8. Preventie en voorlichting: WIJ-teams moeten een proactieve houding innemen 

envoorlichten over allerlei regelingen. 
9. Terugdringen van bureaucratie en oerwoud aan voorwaarden en regels op. Hetgeld 

moet (direct) naar de minima die dat nodig hebben. 
10. Vroeg signalering van mensen met schulden door samenwerking met 

bijvoorbeeldwoningcorporaties. 
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Werken bepaalt je inkomen, maar niet alleen dat, het geeft een doel en zelfvertrouwen. 
Daarnaast is inkomenszekerheid is een van onze sociale grondrechten. Terwijl de 
economie flink op stoom komt staan er nog veel te veel mensen langs de kant die om 
welke reden dan ook niet aan het werk komen. Vaak hangt dit samen met andere 
problematiek. Stad en Ommeland wil dit breed aanpakken en wil meer inzetten op 
preventie: voorkomen is beter dan genezen. Iedereen moet voldoende middelen hebben 
om van te kunnen leven en mee te kunnen doen aan sociale-, culturele- en 



sportactiviteiten. 
Meedoen aan de maatschappij geeft naast rechten natuurlijk ook plichten. 
Dat er ruim 10.000 mensen in de bijstand zitten vinden we onacceptabel. Stad en 
Ommeland streeft daarom een beleid na dat erop gericht is om de duur van uitkeringen 
zo kort mogelijk te laten zijn. Dit kan bijvoorbeeld door het zo snel begeleiden richting 
passend werk of scholing. Wij willen dat er meer gebruik gemaakt wordt van de 
mogelijkheden die de Arbeidsmarktregio‟s ons bieden. We willen concrete 
banenafspraken met bedrijven inkansrijke sectoren, zoals de bouwwereld maken. Zo 
helpen we om een onafhankelijk bestaan op te bouwen en een toekomstperspectief te 
bieden. Wanneer mensen een baan hebben gevonden en perspectief hebben blijft 
begeleiding nodig om terugval te voorkomen. De gemeente moet aandacht hebben voor 
afgestudeerden die niet aan het werk komen en ook geen uitkering krijgen. 
Wanneer het niet lukt om gelijke kansen te bieden op het vinden, het hebben of het 
houden van betaald werk omdat dit niet voorhanden willen we inzetten op alternatieve 
vormen. Daarbij denken wij aan participatiebanen, vrijwilligerswerk of werk met 
behoud van uitkering en experimenten zoals bijstand op maat op het gebied van 
inkomen. Dit mag niet uitmonden in werken zonder loon. 
De grote variatie aan uitkeringen en aanvullende inkomensregelingen houdt vooral veel 
ambtenaren aan het werk. Uitkeringen moeten vooral efficiënt, effectief, rechtmatig en 
doelmatig worden uitgevoerd. Er moet gelet worden op het effect en de effectiviteit van 
hetbeleid van extra‟s voor Groningers met een laag inkomen. De inzet van ambtelijke 
capaciteiten de kosten daarvan moet daarom ook worden meegenomen. 
Er moet meer structuur komen in de armoede bestrijding en hulp aan de minima. Er zijn 
op dit moment 56 verschillende stichtingen en instelling in Groningen actief op dit 
gebied. Samenwerking en waar mogelijk samengaan lijkt ons dan ook wenselijk. 
Ook vinden wij dat de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie moet terugkeren. 
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Onderwijs 
Stad en Ommeland staat voor: 
1. Bereikbare, toegankelijke en duurzame schoolgebouwen. 
2. Een vakdocent lichamelijke opvoeding op alle scholen en samen werken 

metsportstudies door de inzet van studenten voor sportles. 
3. Meer muziek- en cultuurlessen in de klas. 
4. Aandacht voor duurzaamheid en gezonde voeding door de aanleg van 

voldoendeschooltuinen en Natuur en Duurzaamheidseducatie b.v. met de Hortus 
Haren. 

5. Aandacht voor meer groen op schoolpleinen, schooldaken. 
6. Verkeersveiligheid rondom scholen. 
7. Initiatieven zoals innovatiewerkplaatsen en andere initiatieven die bijdragen aan 

eenbetere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. 
8. Aandacht voor de individuele leerling en het voorkomen van schooluitval. 



9. Lessen over de geschiedenis van Groningen en de Groninger taal. 
10. Een snelle integratie van inburgeraars. 
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De jeugd heeft de toekomst! 
Iedereen, jong en oud, heeft recht op gelijke kansen voor het volgen van onderwijs. Ons 
uitgangspunt is dat we zorgen voor kwalitatief goed basisonderwijs voor alle kinderen 
in alle wijken en dorpskernen. Dat betekent minimaal een basisschool per wijk of dorp. 
Omdat scholen een educatieve, sociale en maatschappelijke functie hebben in de wijken 
en de buitengebieden willen wij, waar mogelijk, kleine scholen behouden en sluiting 
voorkomen. Muziek, cultuur, sport en bewegen zijn belangrijk om op jonge leeftijd te 
ontwikkelen. Daarom willen wij dat het onderwijs hier voldoende ruimte geeft voor 
cultuur, muziek in de klas en lichamelijke opvoeding en duurzaamheid. Met aandacht 
voor de cultuur, de geschiedenis van Groningen en de Groninger taal. 
Jongeren moeten zoveel mogelijk aan de studie of op weg worden geholpen bij het 
zoeken en vinden van werk. Omdat werkervaring de kans op een baan verhoogt vindt 
Stad en Ommeland dat jongeren vanuit de schoolsituatie direct een werkplek c.q. 
stageplek in Groningen en omgeving moeten krijgen en niet, onnodig thuis komen te 
zitten. 
Ouders en verzorgers zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de opvoeding en 
het gedrag van hun kinderen. Scholen en verenigingen spelen daarbij een aanvullende 
rol. Initiatieven om ouders te helpen bij hun opvoedingstaak moeten worden 
gestimuleerd. Leerachterstand voorkomen is beter dan genezen! Voor- en vroegschoolse 
educatie moet daarom beschikbaar en betaalbaar zijn voor alle kinderen met een 
(taal)achterstand in hun ontwikkeling. 
Wij willen schoolverzuim en vroegtijdige schooluitval voorkomen en zorgen dat onze 
(nieuwe) inwoners, met een taal- of onderwijsachterstand geholpen worden zodat zij als 
volwaardig inwoner kunnen meedraaien. Inburgeraars moeten actief ondersteund en 
geschoold worden zodat ze snel kunnen deelnemen aan de samenleving. Wanneer ze 
zich de taal, cultuur en gewoontes eigen maken is de beste manier om goed te 
integreren. 
Laaggeletterdheid moet met kracht worden aangepakt. Om te beginnen op de scholen: 
meer lezen en ook het plezier van lezen bijbrengen. De bibliotheken krijgen hierin een 
grote rol. 
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Cultuur, Kunst en Monumenten 
Stad en Ommeland staat voor: 
1. Het bevorderen van lokale kunstenaars en amateurkunst. 
2. Meer kunst op straat met mogelijkheden voor cofinanciering van ondernemers 

eninwoners. 
3. Periodiek gratis toegankelijk maken van musea. 
4. Het koesteren van onze monumenten en kunst op straat. 
5. Behoud van een ruim toegankelijk kunst- en cultuuraanbod. 
6. Behoud van monumenten en monumentale waarden in stad en dorpen. 
7. Aandacht voor kunst, Groninger cultuur en geschiedenis binnen het onderwijs. 
8. Een haalbaar en betaalbaar nieuw Cultuurcentrum De Oosterpoort; geen 

nieuwprestigeproject. 
9. Betaalbaar en toegankelijk kunst en cultuurbeleid. 

10. Geen cent extra voor de tekorten van het Groninger Forum. 
Kunst, Cultuur, Monumenten 
Over smaak valt niet te twisten. Cultuur hoeft dan ook niet altijd bij iedereen in de 
smaak te vallen. Gelukkig heeft Groningen een breed, lokaal cultuuraanbod met voor elk 
wat wils. Dat mag wat ons betreft zo blijven. Wij kijken daarom altijd met een positief 
kritische blik naar de besteding van belastinggeld aan cultuur. Wanneer culturele 
instellingen hun exploitatie niet rond krijgen betekent het niet dat de gemeente 
automatisch de portemonnee hoeft te trekken. Aan de andere kant moeten 
bezuinigingen niet leiden tot een grote verschraling van het cultuur aanbod. 
Een organisatie die de zaakjes de laatste jaren niet op orde heeft is het Groninger Forum. 
Het Forum is nog steeds niet opgeleverd, maar nu al zwaar verliesgevend. Wij blijven 
daarom ook tegen extra investeren in een bodemloze put. Dat gaat ten koste van 
dierbarebestaande culturele voorzieningen zoals het „Bevrijdingsmuseum‟, dat 
inmiddels verhuisd isnaar Grootegast. Een haalbaar en betaalbaar nieuw 
Cultuurcentrum De Oosterpoort, moet haalbaar en betaalbaar zijn en geen nieuw 
prestigeproject, bij voorkeur (deels) op de huidige plaats. 
Cultuur is er voor iedereen en moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. 
Bibliotheekfilialen moeten goed bereikbaar zijn voor de wijken- en dorpen. We streven 
naar betaalbare atelierplekken voor kunstenaars en naar permanente 
tentoonstellingsruimten voor onbekende, beginnende kunstenaars. 
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Evenementen, Jong, Bruisend, Uitgaan, Recreëren.Stad en Ommeland staat voor: 
1. Een levendige en veilige stad en uitgaansleven. 
2. De aanleg van een groot festivalterrein voor evenementen. 
3. Invoering van een jongerenraad. 
4. Nacht OV in de weekenden van en naar de dorpen, ook op het platte land. 
5. Een eerlijk deurbeleid in het nachtleven. 
6. Behoud van flexibele sluitingstijden. 
7. Mogelijkheid voor het doen van aangifte tijdens het nachtleven in binnenstad. 
8. Regelmatige controle op brandveiligheid en naleving van drank- en horecawetbij 

alle bedrijven. 
9. Waterwegen toegankelijk houden of maken voor vaarrecreatie. 
10. Een goede afweging tussen economische belangen, leefbaarheid en bewoners- 

enondernemerswensen. 
Groningen moet rustig zijn voor wie rust zoekt en bruisend voor wie vertier zoekt. 
Groningen is niet voor niets alleen een veilige, maar ook levendige stad. Een stad die niet 
alleen toeristen maar ook jongeren en studenten aantrekt. Groningen kent vele 
verschillende evenementen, van KeiWeek tot Noorderzon, van Koningsnacht tot 
Groningens Ontzet. Dat willen we graag zo houden, met oog voor het tegengaan van 
overlast die in de buurt van die evenementen wonen. Daarbij hoort niet alleen dat 
horecaondernemers de ruimte houden om te ondernemen, bijvoorbeeld door de 
flexibele sluitingstijden en terrassen. Maar ook dat betuttelende regeltjes worden 
bestreden. Dit alles met goede afweging tussen economische belangen, leefbaarheid en 
bewoners- en ondernemerswensen. Uiteraard met een scherp oog voor de gevolgen 
voor het (openbaar) groen. 
Om grote evenementen mogelijke te blijven maken willen we daarom op zoek naar 
ruimte voor de ontwikkeling van een groot evenemententerrein met geluidswallen om 
overlast te beperken. Wij zien meer evenementen op bijvoorbeeld de Drafbaan in het 
Stadspark, en bij de Kardingeplas niet zitten. Door in zo‟n festivalterrein te investeren 
kunnen we de overlastvoor omwonenden beperken of zelfs terugdringen. 
De Jongerenraad Haren is een enthousiaste groep jongeren die in actie komen om de 
gemeente aantrekkelijk te maken en te houden voor jongeren. Zij willen jongeren een 
plek geven om hun ideeën en plannen te ontwikkelen en ervoor zorgen dat ze gehoord 
worden. Wij willen dan ook een nieuwe jongerenraad in de nieuwe gemeente Groningen. 
Vaarrecreatie moet beter worden gepromoot en knelpunten moeten worden opgelost. 
De havens moeten worden verfraaid om de verblijfsduur van de vaarrecreanten te 
stimuleren. 
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Speciaal voor onze dorpen 
Hoogekerk, Leegkerk, Dorkwerd, Engelbert, Middelbert, Noorddijk, (Haren, Glimmen, 
Onnen, Noordlaren, Ten Boer, Garmerwolde, Thesinge, Sint-Annen, Ten Post, 
Winneweer, Woltersum, Wittewierum en Lellens 
Stad en Ommeland staat voor: 
1. Behoud en verbeteren van voorzieningen zoals zwembaden, culturele 

voorzieningen, sportvoorzieningen, scholen en dorpshuizen. 
2. Respecteren van het groen en de buitengebieden, achterstallig onderhoud in 

openbare ruimte moet worden opgepakt. 
3. Behoud van het gemeentelijk loket in de dorpen Hoogkerk, Haren en Ten Boer, dit 

geldt ook voor de WMO loketten. 
4. Verlaging van de OZB voor ondernemers verlagen in de stad en dan pas 

harmoniseren. Niemand, dus ook niet de kleine ondernemer, mag de dupe worden 
van de herindeling! 

5. Passend bouwen (alleen in inbreidingslocaties) met respect voor de bestaande 
omgeving en behoud en borgen van de eigen identiteit en vooral de leefbaarheid. 

6. Extra aandacht en geld voor gemeenten Haren en Ten Boer en werk maken van 
deaardbevingsschade, zowel de veroorzakers aanpakken als de gedupeerden 
helpen. 

7. Geen onnodige stadse bemoeizucht met het platteland. 
8. Duurzame landbouw 
9. Onderzoek naar het plaatsen van ambtelijke afdelingen in Haren of Ten Boer in 

plaatsvan in de overvolle binnenstad van Groningen 
10. Het behoud van de Hortus Botanicus in Haren, voor de gemeente; maar ook 

vanwegehet grote toeristische belang. 
30 Verkiezingsprogramma Stad en Ommeland – 2018 – 2022 

 
Groningen is al eeuwen gewend om stads te denken. Dat heeft een mooie en machtige 
stad opgeleverd. Maar de keerzijde is dat het platteland er vaak bekaaid af komt. De 
nieuwe gemeente moet daarom heel zorgvuldig omgaan met de inwoners en 
ondernemers van Haren en Ten Boer. Daar waar in de stad ambtenaren vaak de dienst 
uitmaken, is het platteland nog redelijk zelfvoorzienend. Relatief veel verengingen en 
vrijwilligersorganisaties moeten worden gekoesterd en gestimuleerd hun taken te 
blijven uitvoeren. De gemeente moet sowieso drie volwaardige burgerloketten 



openhouden in Hoogkerk, Haren en Ten Boer. Stad en Ommeland zal zijn naan in ere 
houden om Haren en Ten Boer te beschermen tegen stadse bemoeizucht en macht. Het 
herindelingsproces zoals dat in de gemeente Haren heeft plaats gevonden verdient geen 
schoonheidsprijs. Haren verdient daarom samen met Ten Boer extra aandacht. Een 
dorpswethouder moet deze belofte waarborgen. Daarnaast is de ligging van Ten Boer 
bijna middenin het aardbevingsgebied. De nieuwe gemeente Groningen moet hier haar 
tanden laten zien om Rijk, NAM en Shell verantwoordelijk te houden voor de 
veroorzaakte schade die enorm is. Extra geld voor juridische ondersteuning van 
gedupeerden kan helpen om een vuist te maken tegen deze machtsblokken. 
Met de uitbreiding van de nieuwe gemeente met Haren en Ten Boer is het zaak om heel 
zorgvuldig om te gaan met de bestaande en de veertien nieuwe dorpen die straks bij de 
stad gaan horen. 
Dit betekent voor Stad en Ommeland dat we constant met onze inwoners in gesprek 
blijven, ook met de inwoners van de dorpen. Wij zullen concreet proberen om hun 
wensen en behoeften in te willigen. De komende twee jaar zullen de afspraken die de 
drie gemeenten hebben gemaakt door de nieuwe gemeenteraad worden vastgesteld. 
Wij zeggen: “Niemand van de voormalige drie gemeenten mag er door de herindeling op 
achteruit gaan” 
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Financiën 
Stad en Ommeland staat voor: 
1. Spaarzaam en verantwoord omgaan met uw belastingcenten. 
2. Een degelijk financieel beleid gericht op de lange termijn. 
3. Niet investeren in prestige plannen. 
4. Lage lasten voor inwoners en ondernemers 
5. Terugdringen van externe inhuur en overbodige ambtenaren. 
6. Voldoende reserves en voorzieningen t.a.v. risico‟s op basis van een reële 

inschatting. 
7. Overschotten op kostendekkende belastingen, heffingen en tarieven te gebruiken 

omtariefsverhogingen te voorkomen en terug te geven aan de belastingbetaler. 
8. Het voorkomen van lastenverhogingen. 
9. Haalbaar en betaalbaar beleid en betaalbare projecten. 

10. Investeren in het op peil houden van voorzieningen. 
Financiën 
Er gaat veel geld om binnen de gemeente Groningen. Wij vinden het dan ook belangrijk 
dat we spaarzaam en verantwoord omgaan met uw belastingcenten. Het grootste deel 
komt vanuit rijksregelingen en moet aan een specifiek doel worden uitgekeerd. Daar 
heeft de gemeente weinig tot geen invloed op. Van het deel waar we als gemeente wel 
vrijheid in hebben kunnen we bijvoorbeeld voorzieningen voor onze inwoners 
onderhouden en stand houden. 



Stad en Ommeland vindt de lokale lasten voor onze inwoners en ondernemers nu al 
behoorlijk hoog. De nadruk moet liggen op kostenbeheersing en niet op het verhogen 
van inkomsten ten laste van onze inwoners en ondernemers. De belastingbetaler wordt 
door ons niet als melkkoe gezien. Daarom zijn wij bijvoorbeeld voor afschaffing van de 
hondenbelasting. 
Voor Stad en Ommeland staat voorop dat we gemeentelijke lasten laag houden en onze 
voorzieningen op peil. Dat betekent dat wij niet bezuinigen op voorzieningen zoals 
buurthuizen, sport, gezondheid of het beheer en onderhoud. 
Een verdere lastenverhoging is dus onwenselijk. De middelen die we hebben moeten we 
dan ook goed besteden en niet verkwisten aan onzinnige en dure grote projecten. Als we 
als gemeente toch moeten bezuinigen dan doen wij dat op overbodige plannen, 
luchtfietserij, overbodige ambtenaren en externe inhuur. 
Het gemeentelijke huishoudboekje moet op orde zijn! 
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