
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer M. Bolle van 

de CDA-fractie gestelde schriftelijke vragen ex art. 38 RvO over Groningse 

lief- en leed straten tegen eenzaamheid. De brief van de vragensteller treft u 

als bijlage bij deze brief aan. 

De heer Bolle vraagt in zijn brief specifiek naar de mogelijkheid om onze 

aanpak van eenzaamheid in Groningen aan te vullen met een initiatief uit 

Rotterdam om in Groningen te komen tot ‘lief- en leedstraten’.  

Als college hechten we aan een aanpak vanuit de wijken en dorpen. Dit is het 

uitgangspunt van ons collegeprogramma. Een initiatief vanuit de burgers, 

vergelijkbaar met een lief- en leedstraat zoals in Rotterdam, laten we over aan 

onze wijken en dorpen. 

De onderstaande beantwoording van de vragen van de heer Bolle geeft ons de 

gelegenheid om u te informeren over onze aanpak van de eenzaamheid in 

Groningen. 

 

1. Is het college op de hoogte van het begrip ‘lief-en-leed-straat’ en de 

ervaringen in andere gemeenten?   

Ja, wij zijn op de hoogte van deze aanpak in Rotterdam. Groningen 

participeert al jaren in de landelijke “Coalitie Erbij!” Hierdoor zijn we goed 

op de hoogte van andere praktijken en ervaringen in het land.  

 

2. Zijn er nieuwe cijfers bekend over het aantal inwoners in de gemeente 

Groningen dat kampt met eenzaamheid? Zo ja, kunt u deze cijfers met ons 

delen? Zo nee, wanneer verwacht u deze cijfers?  
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Er zijn op dit moment geen nieuwe cijfers bekend. Het onderzoek 

(Gezondheidsmonitor volwassenen) vindt vierjaarlijks plaats en wordt 

landelijk door het RIVM in opdracht van het rijk in samenwerking met de 

GGD ’s en het CBS uitgevoerd. De gegevens uit de Gezondheidsmonitor 

2016 van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer geven - 

vergeleken met alle gemeenten in Nederland- het volgende beeld: 

 
Gemeenten 

Eenzaam 
percentage 

Ernstig eenzaam 
percentage 

Groningen 45 10 

Haren 40 8 

Ten Boer 39 7 

Nederland totaal 44 10 

 

In 2020 volgt er weer een Gezondheidsmonitor. De informatie uit deze 

monitor zal in het voorjaar van 2021 vrijkomen en met u worden gedeeld. 

Verder is er informatie uit het Kompas Groningen die goed te gebruiken is 

om inzicht te krijgen in hoeverre inwoners uit onze gemeente hun sociaal 

netwerk waarderen. Ook kunnen wij vanuit verschillende invalshoeken (bijv. 

ouderen, armoede, eenoudergezinnen, statushouders) inzoomen. Dit 

ondersteunt ons om een aanpak op eenzaamheid op maat te ontwikkelen.  

 

3. Welke concrete maatregelen om eenzaamheid te verminderen wil het 

college naast de geplande maatregelen nemen om de doelstelling uit het 

coalitieakkoord te halen?   

Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem. Het college wil de 

eenzaamheid terugdringen. Dit staat ook verwoord in ons Coalitieakkoord. 

Voorop staat daarbij onze gebiedsgerichte aanpak. De bestaande sociale 

infrastructuur in Groningen biedt optimaal mogelijkheden om dit specifiek op 

wijk-, straten-, en dorpsniveau vorm te geven.  

 

4. Het project Broez’n in de buurt doet buurtonderzoek, onder andere naar 

eenzaamheid. In sommige gemeenten krijgen 75-plussers minstens een 

keer per jaar een huisbezoek van een vrijwilliger of zorgprofessional. Is 

het college van mening dat een jaarlijks huisbezoek aan 75-plussers bij 

kan dragen aan het inzicht in een eventuele zorgvraag en het verminderen 

van eenzaamheid? Zo nee, waarom niet?   

Huisbezoeken kunnen inderdaad bijdragen aan het inzicht in de eventuele 

hulpvraag en het verminderen van eenzaamheid. Naast Broez’n in de Buurt 

worden in de wijken huisbezoeken gedaan door bijvoorbeeld onze WIJ-teams 

met het keukentafelgesprek, Humanitas met haar projecten en vrijwilligers of 

kerken die met hun ouderlingen huisbezoeken afleggen. Samenwerken in de 

wijk is van belang om sociaal isolement en eenzaamheid te verminderen.  
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5. Er zijn in Groningen verschillende organisaties bezig met het probleem 

van eenzaamheid. Eenzaamheid komt voor onder bijna alle 

leeftijdsgroepen. Het CDA ziet meerwaarde in een gezamenlijke 

taskforce, of maatschappelijke coalitie zo u wil, die kennis en expertise 

bundelt en waarin onderzoek gekoppeld kan worden aan de dagelijkse 

praktijk. Instellingen als de Hanze, RUG, HANN, gemeente Groningen, 

WIJ teams en Humanitas, maar ook kerken en moskeeën zouden samen 

kunnen optrekken om het probleem van eenzaamheid terug te dringen en 

ervaringen en kennis te delen. Is het college van mening dat een brede 

samenwerking en bundeling versnippering tegen kan gaan en een 

maatschappelijke coalitie tegen eenzaamheid van meerwaarde zou 

kunnen zijn? Zo nee, waarom niet?   

Ja, het college kiest voor samenwerking en bundeling van krachten. In 2018, 

in de nationale week tegen eenzaamheid, is de lokale coalitie gestart onder de 

noemer van Eensamen (www.eensamen050.nl). Bij deze start waren 

vertegenwoordigers van meer dan 35 maatschappelijke organisaties aanwezig 

(zorgaanbieders, kerken, bewonersinitiatieven, welzijnsaanbieders, 

vrijwilligersorganisaties, kennisinstituten, etc.) Tijdens deze bijeenkomst is er 

inhoud gegeven aan de agenda voor Groningen. Deze komt in het kort neer 

op samenwerken, krachten bundelen en het goede doen. In 2019 wordt deze 

agenda in samenwerking verder uitgewerkt.  

Er is een koplopergroep bestaande uit Movisie, gemeente, WIJ Groningen, 

Humanitas en Rijks Universiteit Groningen. Deze groep verbindt kennis, 

beleid en praktijk. Het college waardeert deze aanpak. Dit geeft inhoud aan 

een brede samenwerking, een ontwikkeling vanuit de praktijk en een 

bundeling van krachten. 

 

6. Is het college van mening dat de lief-en-leed-straat zou kunnen aansluiten 

bij de plannen van het college om ontmoeten te bevorderen en te kijken 

naar nieuwe woonvormen?  

Het college is van mening dat een idee zoals de lief- en leedstraten heel goed 

kan aansluiten bij de plannen zoals geformuleerd door coalitie Eensamen. Wij 

vinden het van belang dat ideeën door inwoners zelf geïnitieerd en gedragen 

worden. Als een idee zoals lief- en leedstraten geopperd wordt, dan juichen 

we dit van harte toe. Het initiëren vanuit het college is niet de wijze waarop 

we willen opereren en samenwerken. Dit staat los van nieuwe woonvormen, 

waarin vormen van buurthulp al in het woonconcept zijn opgenomen. 

In onze woonvisie is ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. 

Er zijn tal van voorbeelden in onze gemeente die dit willen ontwikkelen zoals 

bijvoorbeeld Vereniging Garmerheerd, Schots en Scheef en ook in de 

Schilderswijk denken inwoners na over samen oud worden in de wijk.   

 

7. Ziet het college mogelijkheden om ook in Groningen te starten met de lief-

en-leed-straten of een Groningse variant hiervan?  

In Groningen zijn al diverse varianten van deze aanpak gaande. Zoals de 

buurtapp in de Hoogte, straatambassadeurs in de Hortusbuurt, wijkcoöperatie 

Goeie Buurt en de dorpscoöperatie Ten Boer. Het mooie van deze initiatieven 

http://www.eensamen050.nl/
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is, dat zij vanuit bewoners zelf zijn ontstaan. De bewoners zijn zelf eigenaar 

waardoor het een duurzame aanpak is en kan beklijven. Het college wil dit 

type van nieuwe initiatieven graag overlaten aan het samenspel in onze 63 

wijken en dorpen. 

 

Met de beantwoording van de vragen gaan we ervan uit dat we u voldoende 

hebben geïnformeerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Peter den Oudsten     Diana Starmans 

 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


