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Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer N. 

Nieuwenhuijsen gestelde vragen ex art. 38 RvO over het afsluiten 

stopcontacten station HS om daklozen te weren. De brief van de vragensteller 

treft u als bijlage aan. 

 

Wij begrijpen dat de berichtgeving door NOS en RTV Noord naar aanleiding 

van opmerkingen van Stichting Straatwijs over de stationshal tot vragen heeft 

geleid. Wij vinden namelijk ook dat de stationshal voor iedereen toegankelijk 

moet zijn. Navraag bij de NS en verschillende andere partijen leert dat de 

stationshal voor iedereen toegankelijk is en er geen daklozen worden 

geweerd. De NS heeft wel de stroom afgesloten van de niet voor particulieren 

bedoelde (opengebroken) stopcontacten. 

 

1) Is het College bekend met eventuele (overlast)problematiek van dak- 

en thuislozen in de stationshal? En zo ja, is de rapportage van deze 

overlast door de NS gedaan of vanuit andere bronnen?  

 

Het college heeft voorafgaand aan de publiciteit geen signalen gekregen van 

(overlast)problematiek van dak- en thuislozen in de stationshal; niet van de 

NS en ook niet van andere bronnen. Bij navraag naar aanleiding van de 

berichtgeving in de media bleken er geen signalen te zijn.  
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2) Als het College bekend is met deze problematiek, kan ze dan meer 

vertellen over de aard en omvang ervan? 

Navraag leert dat de NS, noch andere bronnen (politie, Meldpunt Overlast, 

Stadstoezicht, Opvangvoorzieningen) signalen hebben van overlast van dak- 

en thuislozen in de stationshal. 

 

3) Is het College met ons eens dat deze kwetsbare groep Groningers 

zich ook welkom moet kunnen voelen op een plek met een sterk 

openbaar karakter zoals de stationshal? Zo nee, waarom niet? 

 

Ja. Het college meent dat ook deze kwetsbare Groningers zich welkom 

moeten kunnen voelen in de stad. We erkennen ook dat de stationshal een 

ruimte is die bovenal gericht is op reizigers. 

 

4) Is het College bereid met de NS in gesprek te gaan over de rol en 

toegankelijkheid van de stationshal voor alle Groningers? Zo nee, waarom 

niet? 

 

Op dit moment ziet het college geen aanleiding nader in gesprek te gaan met 

de NS over de rol en toegankelijkheid voor alle Groningers. Er zijn naast het 

verhaal van Stichting Straatwijs geen signalen dat de stationshal niet 

toegankelijk zou zijn voor een specifieke groep. De NS stelt slechts haar 

eigen (voor het publiek al afgesloten) stopcontacten niet beschikbaar voor 

particulieren (en maakt geen onderscheid in doelgroep). 

 

5) Is het College bereid zelf voorzieningen voor dak- en thuislozen ter 

beschikking te stellen (of bestaande voorzieningen aan te passen) 

waarbij zonder voorwaarden en in ruime openingstijden beschutting 

en bijvoorbeeld opladen van elektronica mogelijk zijn? 

 

Ja. In Groningen zijn reeds voorzieningen voor dak en thuislozen 

(dagopvangcentra, nachtopvang, 24 uurs opvang, dagbesteding, 

inloopvoorziening GGz) waar het grootste gedeelte van de dag (en in de 

nacht- en 24 uurs opvang ook ’s nachts) beschutting geboden wordt en het 

(gratis en veilig) opladen van elektronica tot de mogelijkheden behoort. 

 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te 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.  


