
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

In deze brief informeren wij u over onze plannen met betrekking tot de 

gedichtenprojectie en de lichtshow/ het aftelmoment editie 2021 - 2022.  

Dit volgt op onze brief aan u van 10 februari 2021 waarin wij een eerste 

schets gaven van beide evenementen. Deze schets vormde een deel van ons 

antwoord op uw motie ‘Een veilige jaarwisseling’ van september 2020.  

 

In bovengenoemde brief kondigden wij meerjarenbeleid aan, waarmee we  

stapsgewijs willen toewerken naar een veilige, gezellige jaarwisseling zonder 

vuurwerk. In deze brief informeren we u achtereenvolgens over de invulling 

van de gedichtenprojectie, het aftelmoment/ de lichtshow en het 

meerjarenperspectief. 

 

Gedichtenprojectie  

Vorig jaar zagen we de eerste editie van dit project. Doel was het tegengaan 

van ontlezing en het stimuleren van jongeren om met tekst en taal bezig te 

zijn. Er waren vier workshops voor jongeren van 10-18 jaar. Het resultaat 

werd geprojecteerd op drie gebouwen in het centrum en via reclameposters 

verspreid.  

 

Dit jaar zetten we de volgende stap met een aantal aanpassingen; 

 

- we vragen het poëziepaleis het aantal workshops te verdubbelen van 

vier naar acht. We richten ons hierbij op (speciaal)onderwijs, maar 

ook op andere plekken waar jongeren bijeen komen, zoals het 

Onderwerp  

 

Invulling jaarwisseling 2021 – 2022 en meerjaren- 

perspectief 

Steller 
 

Ina Bakker  

 
  

 

 De leden van de raad van de gemeente Groningen 

te 

GRONINGEN 

Telefoon  (050) 367 76 48 Bijlage(n)  0 Ons kenmerk   531119-2021 

Datum  27-10-2021 Uw brief van   Uw kenmerk  - 

        

estdal1g
Notitie
538637-2021



 
Bladzijde 2 
  

 
 
 

 

kinderziekenhuis, Elker Jeugdzorg, Gyot-instituut en de IMC 

Weekendschool;  

- dit jaar starten we met een breed gekozen jaarthema, passend bij de 

tijdgeest en de tijd van het jaar;  

- naast projectie op gebouwen en posters zetten we andere vormen van 

lichtprojecties in. Hiermee willen we het project laten uitwaaieren 

over onze gemeente. We onderzoeken momenteel het plaatsen van 

lichtobjecten, het gebruiken van bestaande (licht)infrastructuur en het 

projecteren op grond;  

- de periode waarin de projecties en posters te zien zullen zijn is langer 

dan vorig jaar. We zijn voornemens te programmeren van 6 december 

2021 tot 6 januari 2022; 

- we laten kaarten drukken met daarop de door de jury gekozen 

gedichten. Deze verspreiden we in de stad en onder de deelnemende 

jongeren;  

- we gebruiken een speciaal door Marketing Groningen te ontwikkelen 

‘Groningse winterstijl’ om alle uitingen een herkenbaar en mogelijk 

jaarlijks terugkerend uiterlijk mee te geven. 

 

Aftelmoment/lichtshow 

In voorgaande jaren werd een relatief kort aftelmoment georganiseerd in 

onze binnenstad. Dit jaar zetten we de eerste stap in een groeimodel dat 

kan uitmonden in een jaarwisselingsevenement van formaat. Hiermee 

willen we toewerken naar een vuurwerkvrije toekomst. Onze keuzes voor 

de aanstaande jaarwisseling staan hieronder. Ten overvloede: we moeten 

hierbij een voorbehoud maken vanwege mogelijke coronamaatregelen die 

kunnen ingrijpen op de plannen. 

 

- We kiezen als locatie het centrum omdat daar het meeste publiek is. 

Vanwege de ijsbaan op de Grote Markt is de Vismarkt het meest 

geschikt. Er komt op de Vismarkt een podium met led schermen en er 

komt een lichtshow die de hele markt vanaf de zijkanten gebruikt. We 

zullen met de markt overleggen over de consequenties van samenloop 

markt/evenement op vrijdag 31 december.  

- We zetten maximaal in op veiligheid door te werken met 

toegangscontrole. De Vismarkt is een vuurwerkvrije zone, daarop 

willen we controleren. Indien nodig zullen we ook de coronacheck 

app inzetten.  

- We schatten voor deze editie het publiek tussen de 6.000 en 10.000 

mensen.  

- We kiezen voor een langere programmering: van 23:00 tot 01:00 met 

als hoogtepunt het aftelmoment. 

- Het programma bestaat uit muziek, een lichtshow/aftelmoment en het 

projecteren van beelden met geluid op schermen. Omdat er dit jaar 

vanwege corona geen nieuwjaarsfeest/-receptie is, bieden we hierop 

‘Groningse inhoud’. We denken daarbij bij aan Groningse 
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hoogtepunten van het afgelopen jaar, een vooruitblik en de beste 

wensen van, al dan niet bekende, Groningers.  

- Als extra gaan we vanaf de Martinitoren met sterke, roterende lasers 

een licht- en lasershow bieden die, als het weer mee zit, vanaf grote 

afstand te zien is. Via social media willen we beelden hiervan 

verspreiden om het evenement ook bij niet bezoekers onder de 

aandacht te brengen. Dit onderdeel is uiteraard onder voorbehoud van 

vergunningverlening.  

- We zoeken waar we kunnen samenwerking met partijen uit 

Groningen: voor het inhoudelijke programma, voor publiciteit en 

eventueel aanvullend horeca-aanbod. Hierbij kiezen we voor een  

duurzame aanpak. Zo ontmoedigen we gebruik van plastic 

(bekers)voor eenmalig gebruik en stimuleren we alternatieven.   

- In vorige jaren werd het aftelmoment vrijwel niet gepromoot. Dit jaar 

willen we met gerichte promotie het publiek verbreden.  

- Voor de styling willen we ook hier een traditie gaan neerzetten door 

gebruik te maken van de eerder genoemde Groningse winterstijl.  

 

Meerjarenperspectief 

We hopen met de 2021 – 2022 editie, zoals hierboven beschreven, een 

eerste stap te zetten op weg naar een programma dat mikt op een breder, 

divers publiek; een jaarwisseling voor iedereen. Met nieuwe inhoud gaan 

we een bijdrage leveren aan een Groningse, gezellige, verbindende, 

veilige en vuurwerkvrije jaarwisseling.  

 

De ervaringen van deze editie willen we breed evalueren met partijen in 

onze gemeente: horeca, de cultuursector, evenementenbranche, media, 

bewonersgroepen, ondernemers, politie, etc. Uiteraard nemen we ook de 

mening van het bezoekende publiek mee.  

 

Met deze input willen we een meerjarenplan opstellen voor de komende 

vijf jaar. Zoals gezegd, we voorzien een groeimodel waarin we kunnen 

toewerken naar een evenement van formaat. We denken hierbij aan een 

grootschaliger opzet met bijvoorbeeld een spectaculaire droneshow. Ook 

het programmeren van een artiest van naam zou kunnen. Tevens denken 

we aan een speciaal side-event vroeg op de avond speciaal voor kinderen.  

 

Bij het uitwerken van zo’n lange termijn perspectief komen vraagstukken 

aan de orde als: 

 

- Welk publiek bereiken we, wat is daarin qua omvang en samenstelling 

de groeipotentie? 

- In welke richting willen we het programma verbreden? 

- Welke locatie is het meest geschikt als het evenement de binnenstad 

ontgroeit? 

- Wat is het potentieel aan partijen die willen samenwerken en welke 

additionele inkomsten kunnen gegenereerd worden?  
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In het voorjaar van 2022 zullen we bij u terugkomen met ons 

meerjarenperspectief. Met een tijdige besluitvorming hierover, nog voor de 

zomer, kunnen we de volgende editie goed voorbereiden.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


