
 

Bespreekpunten 

 
Uitgaan in Groningen 
 

Nergens in Nederland kun je zo leuk op stap als in Groningen. Overal ter wereld wordt Groningen 
geroemd om het uitgaansleven.  Daarmee vormt het uitgaan misschien wel de nummer één 1

attractie van de stad.  De binnenstad is compact, heeft een unieke sfeer en alles is op loopafstand. 
Dat maakt de binnenstad van Groningen uniek.  

Maar niets is vanzelfsprekend en ieder juweel moet wel eens gepoetst, gepolijst of geslepen worden. 
Onze fractie vindt het belangrijk om eens in het openbaar stil te staan bij onze toeristische 
trekpleister. Hoe staat het ervoor met het uitgaansleven in Groningen? Is het veilig? Is het huidige 
aanbod genoeg? Welke knelpunten kennen we? Welke oplossingen zijn daarbij voor handen? 
Welke maatregelen kunnen we bedenken zodat de extremen worden voorkomen en gezelligheid 
en veiligheid de boventoon (blijven) voeren? 
Vragen die niet meteen beantwoord kunnen worden, maar wel erg interessant zijn om eens 
uitgezocht te gaan worden.  

In het werkbezoek aan het nachtleven werd duidelijk dat fracties afzonderlijk ideeën en zorgen 
hebben over wat er in de late- en vroege uren van onze binnenstad gebeurt. Echter; het werd niet 
duidelijk welke zorgen de raadsfracties met elkaar deelden en welke vervolgstappen er eventueel 
ondernomen zouden moeten worden. Op welke punten delen wij een meerderheid? 

100% Groningen denkt aan een raadsbreed initiatief en zet de bespreekpunten zo neutraal mogelijk 
neer. Ze reflecteren niet allemaal de standpunten van 100% Groningen. Wel willen wij iedereen 
zo vrij mogelijk in de gelegenheid stellen om een standpunt te geven. 

Daarom vragen wij: Groninger gemeenteraadsfracties,  stap uit de donkere schaduw van de nacht en 
brand met ons in het daglicht los over volgende bespreekpunten: 

1. In Groningen is het gebruikelijk dat de kroegen geen sluitingstijden kennen. De politie heeft 
aangeven dat dit  extra mankracht en geld kost. Aan de andere kant maakt dit Groningen uniek en 
onderscheiden we ons hiermee van andere steden. Wat vinden de fracties ervan dat de lokale 
politiek geen belemmeringen legt op de openingstijden? Moeten we dit zo houden of wordt het 
tijd voor nieuw beleid? 

2. De fractie van 100% Groningen vindt dat de gemeente moet blijven investeren, faciliteren en 
meedenken in het creëren van een zo optimaal mogelijk uitgaansleven. De Peperstraat en 
Poelestraat zijn nu behoorlijk gericht op alleen jonge mensen en studenten, terwijl die minder op 
stap gaan.    2 3

1 https://www.sikkom.nl/the-guardian-groningen-hoort-bij-de-beste-party-bestemmingen-van-de-wereld/ 
2 https://www.dvhn.nl/plus/Minder-studenten-op-stap-21009647.html 
3 https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2019/01/jongeren-hangen-liever-op-bank-dan-dansvloer 
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Tijdens de bijeenkomst werd er een balletje opgegooid over het gemis van ondernemingen met 
een ouder publiek, is de Groningse homohoreca nog nauwelijks te vinden  en verdienen 4

minderjarigen meer aandacht wat ons betreft. 

Natuurlijk is het vraag en aanbod,  maar zou het niet eens goed zijn om meer zicht te hebben op 
aanbod, behoefte en trends? Zou een onderzoek hier het geschikte middel voor kunnen zijn? Zie 
een voorbeeld:  5

3. Sinds een aantal jaar is het gebruik van lachgas zichtbaar in het straatbeeld van Groningen. Het 
wordt in de kroegen en in nachtwinkels verkocht. Hoe kijken andere fracties tegen het gebruik 
van lachgas aan in het uitgaansleven?  

4. Cameratoezicht is een instrument dat veel wordt toegepast om criminaliteit te voorkomen en 
naderhand op te lossen of om vervelende situaties te voorkomen. De politie van Groningen ziet 
graag het aantal camera’s toenemen in het uitgaansleven. Hoe kijken andere fracties hier 
tegenaan? 

5. In het verslag van het werkbezoek van 12 september is te lezen dat het gedrag in het uitgaan 
extremer is geworden op het gebied van seks, drugs en alcohol. Mensen zijn losbandiger, gaan 
vaker ‘out’ en er wordt meer drugs gebruikt. 

6. Bovenstaande geldt gelukkig natuurlijk voor de minderheid, maar de fractie van 100% Groningen 
vindt het belangrijk om deze ontwikkelingen bespreekbaar te maken en niet te verzwijgen. Wat 
vinden overige fracties van deze ontwikkelingen? 

7. De nachtburgemeester, Student en Stad en 100% Groningen hebben al eens eerder geopperd om 
een “Safehouse” of “Nachtstadhuis” in het leven te roepen. Deze plek kan fungeren als een 
uitvalsbasis dat aanvoelt als een huiskamer waar je met alle vragen anoniem terecht kunt, door 
niemand lastig gevallen wordt en om hulp kan vragen wanneer dat nodig is. 

In het verslag is te lezen dat dit idee enthousiast wordt ontvangen. Hoe kijken andere fracties hier 
tegenaan? 

8. Seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag komt veel voor in Groningen. Relatief 
scoort Groningen het hoogst op zedendelict tov van de rest van Nederland.  6

 100% Groningen vroeg hier eerder ook al aandacht voor en onlangs heeft D66 hier ook vragen 
over gesteld. Uit onderzoek komt naar voren dat het merendeel van de incidenten zich afspeelt in 
het uitgaansleven. Daarom is het college een campagne gestart en heeft een projectgroep 
opgesteld om activiteiten te kunnen inzetten. 

Dit vindt 100% Groningen natuurlijk goed maar ziet graag dat hier nog meer aandacht voor komt. 
Dit ook gezien de recente berichtgevingen van de RUG onlangs.  Zien andere fracties dit ook zo? 7

4 https://www.rtvnoord.nl/nieuws/181235/Waar-is-de-Groningse-homohoreca-gebleven 
5 https://www.spronsen.com/wordpress/wp-content/uploads/De-Discotheek-en-Club-in-beeld-2017.pdf  
6 https://www.dvhn.nl/groningen/Seksuele-intimidatie-in-Gronings-uitgaansleven-Ik-voelde-me-zo-vies-dat- 

ik-niet-uit-douche-wilde-stappen-23846101.html 
7 https://gezinsbode.nl/artikel/1048280/metoo-meer-meldingen-van-seksueel-ongewenst- 

gedrag-op-de-rug.htm  
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9. In een stad als Breda vind je tijdens het uitgaan sfeerbeheerders op straat. Zij fietsen door de stad 
om mensen welkom te heten, maar ook hen te wijzen op goed gedrag tijdens het uitgaan.  8

Ook vormen zij de verbinding tussen horeca en de OOT’s (Openbare Orde Teams) van de politie. 
Zij kunnen de politie nog informeren vóórdat de goede sfeer omslaat. Is het een goed idee om in 
Groningen hiermee te experimenteren? 

10. Op een bepaald moment van de nacht is het extreem druk in bepaalde kroegen. Dat geeft 
onveilige situaties in kader van brandveiligheid maar ook sociale onveiligheid. Drukte zorgt voor 
anonimiteit, dat kan zorgen voor onwenselijk betasten. 

Bij navraag bleek dat  er nauwelijks controle plaatsvindt op de  vergunningen van 
ondernemingen. Wat vinden de overige fracties hiervan?  Moet er meer controle komen op 
naleving van vergunningen op dit punt? 

11. De straten die naar de binnenstad leiden zoals die van het hoofdstation naar de binnenstad 
moeten gezellig, uitnodigend en aangekleed voelen. Momenteel voelt de tocht als koud en kil 
vanwege drugsoverlast, en is er nauwelijks verlichting. Een betere sfeerverlichting zou welkom 
zijn. Vinden de overige fracties ook dat de routes naar de binnenstad anders kunnen? Zo ja hoe? 

12. Tijdens het uitgaan kunnen mannen gebruik maken van openbare toiletvoorzieningen. Die 
ontbreken echter voor vrouwen en mindervalide mensen. Wat vinden andere fracties hiervan?  9

8 https://www.bndestem.nl/breda/experiment-met-sfeerbeheer-in-breda-gastheren-gaan-horeca-avonden- 
begeleiden~a7fe4e0b/  

9 https://www.dvhn.nl/groningen/Een-winkel-is-geen-openbaar-toilet-of-toch-wel-22166669.html 
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