
Vragen voor het vragenuur 25 mei 2022 van 16.30 – 17.20 uur (Radesingel)

I vragen van de fracties van PvdA, VVD, CDA, Stadspartij en GroenLinks over injecties met naalden 

in het uitgaansleven (Julian Bushoff)

De afgelopen tijd verschijnen er steeds meer verontrustende berichten over mensen die in het 

uitgaansleven gedrogeerd worden d.m.v. een injectie. Ook vanuit het geweldige Groningse 

nachtleven komen signalen en verhalen dat dit onacceptabele en onwenselijke fenomeen zich 

mogelijk voordoet. De fracties van de PvdA, VVD, CDA, Stadspartij en GL maken zich zorgen, veilig op 

stap kunnen is cruciaal. Juist in een bruisende studentenstad met een geroemd en geweldig 

nachtleven zoals Groningen. Daarom hebben de indienende fracties de volgende vragen aan het 

Groningse gemeentebestuur/de burgemeester: 

1) Bent u op de hoogte van de verontrustende berichten over mensen die in het uitgaansleven 
gedrogeerd worden d.m.v. een injectie? 

2) Kunt u (al) iets zeggen over de waarschijnlijkheid en eventuele omvang van dit fenomeen in 
Groningen? En klopt het dat meldingen van drogeren niet apart worden geregistreerd? Deelt 
u de opvatting dat dit wel wenselijk zou zijn en kan er voor gezorgd worden dat (indien dit 
nog niet het geval is) dergelijke meldingen wel apart geregistreerd worden? 

3) De indienende fracties ontvangen signalen van mensen die om uiteenlopende rede geen 
aangifte doen. Onwenselijk in onze ogen en juist wel van groot belang dat er aangifte wordt 
gedaan. Deelt het college deze opvatting? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat- en kunt u 
doen om de aangifte bereidheid te vergroten?

4) Sporen van drogeren zijn veelal snel verdwenen. Voor mensen die een dergelijke nare 
ervaring meemaken is het vaak wel behulpzaam en wenselijk om te weten wat hen is 
overkomen. Ook is het goed als daar zicht op is. Kunt u organiseren dat de komende tijd in 
Groningen bij vermoeden van drogeren snel bloed afgenomen kan worden om dit al dan wel 
of niet vast te stellen en inzicht in te krijgen? 

5) De Groningse nachtraad heeft een meldpunt opgestart voor incidenten in het nachtleven. 
Naast het verzamelen van meldingen, vervullen zij ook een ondersteunende rol richting 
slachtoffers. In hoeverre werkt de gemeente samen, kan zij indien gewenst hier een rol in 
spelen en welke mogelijkheden (aanvullend op bovengenoemde acties) ziet u voor de 
gemeente weggelegd om gezamenlijk het Groningse nachtleven zo veilig mogelijk te 
houden?
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II Vragen van de PVV-fractie over a. parkeerbeleid Selwerd Berkenflat, b. afvalbeleid, c. inrichting 

van Mispellaan en d. inrichting Berkenlaan (Dennis Ram)

De PVV heeft van bewoners van de Berkenflat veel klachten gehad over hun leefomgeving, de 

wijkvernieuwing en de gevolgen van het parkeerbeleid. Om die reden zijn wij deur aan deur geweest 

om na te gaan wat er bij de bewoners van de Berken flat leeft. Wij willen graag het college op de 

hoogte brengen van deze klachten en vragen of zij de problemen kunnen verhelpen of kunnen 

bemiddelen. 

a. Parkeerterrein is regelmatig vol met auto’s die niet van bewoners of bezoekers zijn. 

Op het private parkeerterrein van de Berken flat wordt geparkeerd door omwonenden of woon-werk

die geen recht hebben om daar te staan. Regelmatig parkeren er auto’s om 9.00 ’s ochtends en 

vertrekken dan naar hun werk in de omgeving. 

Bewoners van Berkenflat zijn de dupe van het parkeerbeleid. Zij zijn boos dat zij op kosten worden 

gejaagd. Ze moeten nu noodgedwongen zelf een parkeervergunning en bezoekersvergunning betalen

om zeker te zijn van een parkeerplek in de wijk. En dat is boven op de servicekosten, die ze al betalen

voor het parkeren bij de flat. Ze betalen in veel gevallen dus dubbel. 

Een groot probleem voor de ouderen in deze seniorenflat. Zij hebben vaak moeite met lopen en om 

die reden is het zeer lastig als zij geconfronteerd worden met een grote loopafstand als ze niet op 

hun parkeerterrein kunnen staan.

Wij hebben begrepen dat de Woningbouwcorporatie Patrimonium op de hoogte is van de 

problematiek, maar vooralsnog niets wil doen. Bewoners hebben geopperd dat er een slagboom 

geplaatst kan worden of een bord met een wegsleepregeling, maar helaas wordt hier niet naar 

geluisterd. Ouderen en mindervalide zijn hier de dupe van. 

De bewoners hebben meerdere oplossingen aangedragen. Namelijk; een slagboom, een bord met 

een wegsleepregeling, kentekenborden voor mindervaliden en herinrichting van het parkeerterrein.

Vraag aan het college: Is het college op de hoogte van deze problematiek? Is zij bereid om met 

Patrimonium in gesprek te gaan samen met de bewoners om tot een oplossing te komen?

b. Afval en ondergrondse containers bij de Berken flat.

Er wordt een ondergrondse container aangelegd bij de Berken flat welke de bovengrondse inpandige 

container moet gaan vervangen. Veel bewoners maken zich hier zorgen over. De ondergrondse 

afvalcontainers zijn voor veel mensen een uitkomst, maar ook hier is niet nagedacht over watvoor 

impact dit heeft op de ouderen. In de Berken flat, maar dit zal bij meerdere seniorenwoningen 

gelden, wordt nu de vuilniszakken door vrijwilligers opgehaald bij de deur op de galerij. De reden is 

dat deze oudere bewoners de zakken niet kunnen tillen. 

Wanneer de ondergrondse containers de bovengrondse containers gaan vervangen, krijgt elk 

appartement zelf een huisvuilpas. Dit betekent dat iedere bewoner zelf de ondergrondse container 

moet openen. Dit is iets waar men zich veel zorgen over maken, want dan zijn ouderen dus 

gedwongen om dit zelf te doen. Dit kunnen zij niet. 
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Vraag aan het college: Ziet u ook deze onvoorziene gevolgen van het afvalbeleid voor ouderen als 

een probleem? Bent u bereid na te denken over een structurele oplossing zodat ouderen niet zelf 

hun huisvuil moeten gaan tillen? Dit zal ongetwijfeld bij meerdere seniorencomplexen spelen. 

c. Sunny Selwerd, uitvoering Mispellaan en de onvoorziene gevolgen van de inrichting

De Mispellaan tussen de Berken flat en het parkeerterrein van het winkelcentrum Selwerd is 

verbouwd. De bewoners hebben enkele klachten over de aanleg van de groenstrook bij de 

Mispellaan en hoe die groenstrook is aangelegd. Bewoners geven aan dat zij niet betrokken zijn 

geweest en niet zijn ingelicht over hoe het is ingericht. 

Er is bijvoorbeeld een Jeu de boules baan aangelegd, maar deze wordt niet gebruikt, de reden is dat 

veel bewoners niet waren ingelicht, maar ook omdat het vrij toegankelijk is voor honden en 

daarnaast wordt gebruikt als kattenbak. Dat maakt het niet aantrekkelijk om deze baan te gebruiken 

volgens de bewoners. 

Er is geen egaal pad naar de bankjes. Daar kunnen ouderen dus helemaal geen gebruik van maken. 

De reden dat het pad niet gebruikt wordt komt door de aanleg van glasvezel. Dit is niet in de 

originele staat terugbracht. Daarbij worden de bankjes nu een verzamelplek voor jeugd die drank 

gebruiken. 

Door de aanleg van de groenstrook en de grote plantenbakken kan de glazenwasser daar niet meer 

komen met een hoogwerker om ramen te wassen. Kortom de inrichting laat veel te wensen over. We

hebben begrepen dat er een klankbordgroep is geweest in samenspraak met Sunny Selwerd, maar 

het sluit duidelijk niet aan bij de wensen van de bewoners.

Vraag: Bent u bereidt actief in gesprek te gaan met alle bewoners van de Berken flat om tot een 

seniorenvriendelijke inrichting te komen? 

d. Inrichting Berkenlaan Sunny Selwerd

De Berkenlaan was ingericht om een doodlopende straat te worden, welke werd afgeschermd door 

betonblokken voor het wijkcentrum De Berk. Helaas door de wijkvernieuwing en werkzaamheden 

wordt er in beide rijrichtingen gereden, terwijl dit niet de bedoeling is. Er worden auto’s geparkeerd 

op de stoep waardoor bewoners veelal met rollator niet over de stoep kunnen. Er wordt niet 

gehandhaafd. (zie bijlage).

Vraag: Is het mogelijk om de Berkenlaan voor het wijkcentrum De Berk weer af te sluiten voor 

doorgaand verkeer? Wanneer is hier zicht op? Bent u op de hoogte van de verkeersoverlast en het 

fout parkeren op de stoep door aannemers en anderen waardoor senioren hier niet meer langs 

kunnen. Wat gaat het college hier aan doen? 
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III Vragen van de PvdD-fractie over het wegschieten van confetti in de buitenlucht (Janette Bosma).

De  motie ‘Confisqueer  de  confetti’  werd  op  27  november  2019,  tijdens  een  bespreking  van  de

collegebrief ‘Uitkomsten evaluatie evenementenbeleid’, ingediend door de Partij voor de Dieren en

GroenLinks. De motie kreeg een toezegging van de wethouder. In januari 2021 hebben wij nog eens

ambtelijk  nagevraagd  hoe  de  motie  is  opgevolgd.  Toen  bleek  dat  in  de  nota  ‘Vergunningen

evenementen 2021’ is opgenomen dat het oplaten van ballonnen en het gebruik van confetti met

ingang van 1 januari  2021 niet  meer is  toegestaan.  Een verbod op het oplaten van ballonnen is

opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 (artikel 4:5a), een verbod confetti enkel in

het evenementenbeleid.

De afgelopen twee maanden zijn er twee evenementen/festiviteiten geweest waarvan wij weten dat

er confetti is afgeschoten (zie foto’s). In de praktijk blijkt het vaak lastig om alles op te ruimen en

zoals  u  weet is  achtergebleven confetti schadelijk  voor stadsnatuur en dieren.  In de buitenlucht

gebruikte en daarmee en op de grond en in het water terechtgekomen confetti valt onder zwerfafval:

confetti wordt vaak van kunststof gemaakt en van een metallic coating voorzien. Ook kan de inkt bij

papieren confetti vervuilend zijn.

Naar aanleiding van deze twee voorvallen stelt de Partij voor de Dieren graag enkele vragen.

1. Mogelijkerwijs  is  het  bij  organisaties  en  particulieren  die  een  evenement  of  festiviteit

organiseren nog niet bekend dat het wegschieten van confetti in de buitenlucht niet meer is

toegestaan.  Bent  u  bereid  hier  extra  aandacht  aan  te  schenken,  bijvoorbeeld  in  de

gemeentelijke nieuwsbrief en door het nadrukkelijker in het vergunningsverleningsproces op

te nemen?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een verbod op het wegschieten van

confetti beter zou worden nageleefd wanneer dit – net als een verbod op het oplaten van

ballonnen -   is  opgenomen in  de  Algemene Plaatselijke  Verordening  Groningen?  Bent  u

bereid dit bij de volgende herijking te doen?

Confetti in het Stadspark op Koningsdag.
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Confetti bij een openingsfestiviteit aan de Verlengde Hereweg, vorige week.
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