
 

Groningen, 5 maart 2019 

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO Groningse lief-en-leed-straten tegen eenzaamheid  

 

Geacht college, 

Eenzaamheid is een groot probleem in de gemeente Groningen. Uit onderzoek van de GGD 

Groningen (in het najaar van 2016) blijkt dat van de 65-plussers in de stad 9.9% ernstig tot zeer 

ernstig eenzaam is. Van de 75-plussers is 10,2% ernstig tot zeer ernstig eenzaam. Dat ook jongeren 

kampen met eenzaamheid blijkt uit de gezondheidsmonitor volwassenen van de GGD. Van de 19- 

t/m 34-jarigen geeft 5,7% aan zeer ernstig eenzaam te zijn. Gelukkig gebeurt er al een hoop om deze 

eenzaamheid in Groningen te bestrijden. Zo lopen er tal van projecten bij Humanitas (bijvoorbeeld Er 

zijn), is er het Kom erbij Festival en subsidieert de gemeente het buurtonderzoek ‘Broez'n in de 

buurt’. Het CDA is echter van mening dat er meer nodig is om de eenzaamheid onder inwoners van 

de gemeente aan te pakken. Het initiatief van de lief-en-leed-straat, dat in Rotterdam, Den Haag en 

Utrecht loopt, zou kunnen bijdragen aan de strijd tegen eenzaamheid. 

 

De ‘Lief-en-Leed-aanpak’ is ontwikkeld door Opzoomer Mee Rotterdam. In een lief-en-leed-straat 

proberen vrijwilligers (gangmakers genoemd) bewoners onderling met elkaar in contact te brengen. 

Deze vrijwilligers krijgen tevens een klein potje geld op zak om kleine activiteiten te organiseren of 

zieke buren een bloemetje te brengen1. Doordat bewoners elkaar helpen, kunnen mensen ook langer 

thuis blijven wonen. De gemeente Rotterdam heeft inmiddels meer dan zeshonderd van deze lief-en-

leed-straten. In de gemeente Den Haag2 zijn ze vorige week begonnen met een pilot in een viertal 

straten.  

 

Het CDA is blij dat het college in haar coalitieakkoord aangeeft de eenzaamheid in Groningen te 

willen verminderen. Het bevorderen van ontmoetingen en het kijken naar woonvormen waarin 

jongeren en ouderen samenwonen, worden daarbij als geplande methoden genoemd.  

 

Naar aanleiding hiervan heeft de CDA-fractie de volgende vragen: 

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

gemeenten? 

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?  

3. Welke concrete maatregelen om eenzaamheid te verminderen wil het college naast de 

geplande maatregelen nemen om de doelstelling uit het coalitieakkoord te halen? 

                                                           
1 https://nos.nl/nieuwsuur/video/2151335-in-de-lief-en-leed-straat-kijken-we-als-buren-naar-elkaar-
om.html 
2 https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/pers/eerste-vier-lief-en-leedstraten-in-den-haag-
bekend.htm 



 

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?  

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?   

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?  

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

een Groningse variant hiervan?  

Hoogachtend, 

René Bolle 

CDA Groningen 


