
1 
 

Geachte Mw. Jongman, Dhr. van der Schaaf en Dhr. de Rook,  

 

Op aanraden van Dhr. Jim Lo A Njoe (D66 Groningen) richt ik mij tot u middels deze mail.  

Als eigenaar van SalsaRoy/Plaza Danza heb ik mij afgelopen 25 jaar ingezet om dansen (als bewegingsvorm) op een zo laagdrempelig mogelijke 

manier aan de Groninger bevolking aan te bieden.  

Zo heb ik i.s.m. Gemeente Groningen en de Groninger City Club vanaf 2017 'BAILA Straat Dans Festival Groningen' georganiseerd, een festival 

waar diverse dansscholen zich in de binnenstad van Groningen kunnen presenteren op een 15-tal buitenlocaties zoals De Grote Markt, het 

Waagplein, de Herestraat etc. 

 

Desondanks blijft dansen het ondergeschoven kindje van bewegen, en dat met ongeveer 130 dansscholen in Stad en Ommelanden! Ik blijf me 

daarom persoonlijk inzetten om dans meer op de politieke agenda te krijgen, totdat wij in één adem worden genoemd met de sportscholen/-

aanbieders. 

 

Zodoende heb ik ook een bijdrage ingediend bij de inspraakronde 'Visie Stadspark - Park voor de Stad': 

https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Inspraakverslag-herijking-visie-Stadspark-%E2%80%98Stadspark-park-voor-de-

Stad%E2%80%99.pdf 

Mijn reactie/zienswijze: 

Als dansschooleigenaar afgelopen 25 jaar (SalsaRoy/Plaza Danza) en organisator van BAILA Straat Dans Festival Groningen v.a. 2017 (i.s.m. 

Gemeente Groningen), lijkt mij de herinrichting van het Stadspark een uitgelezen kans om een dansvoorziening te creëren voor dansscholen in 

Groningen. Het hoeft niet overdekt te zijn, het hoeft geen dansvloer te zijn, wel een egale vloer van steen/straattegels. Dansscholen zouden zich 

gedurende de warme maanden van het jaar kunnen presenteren aan het aanwezige publiek (een win-win situatie dus). Deze voorziening hoeft 

niet veel geld te kosten trouwens, de dansscholen nemen hun eigen geluidsvoorzieningen mee, gemeente Groningen faciliteert. Onder de titel 

'Swingen in het Stadspark' wil ik wel een bijdrage leveren aan het opstellen van een schema waar diverse dansscholen (één van de sectoren die 

het hardst getroffen is door de corona crisis) zich kunnen presenteren. Afmeting ruimte: ongeveer 10m x 10m Bij interesse ben ik beschikbaar 

https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Inspraakverslag-herijking-visie-Stadspark-%E2%80%98Stadspark-park-voor-de-Stad%E2%80%99.pdf
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voor meer input. Het rijk heeft trouwens onlangs 200 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeentes om beweging meer te promoten (zie bijlage 

1). Wellicht kan dit potje gebruikt worden voor dans- en sportactiviteiten. 

 

Blij en verrast was ik dan ook om te lezen in de lokale media dat vanuit de gemeentelijke politiek een motie ingediend is 'Kom weer in 

beweging', door o.a. Dhr. Lo A Njoe: 

https://www.oogtv.nl/2021/04/raadsfracties-willen-ondernemers-meer-betrekken-bij-sportbeleid-in-groningen/ 

Namens alle Groninger dansscholen en middels deze mail wil ik u vragen om bij de uitwerking van de plannen, ook van het Stadspark, dans in 

het algemeen in ogenschouw te houden. Er zijn namelijk vele studies die de heilzame werking van dans als bewegingsvorm op de algehele 

gezondheid aantonen, vooral op de langere termijn: 

https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/oorzaken-preventie/bewegen/dansen 

 

Terugkomend op mijn voorstel op de 'Visie Stadpark - Park voor de Stad' wil ik eraan toevoegen dat wij zeker oog hebben voor bezwaren van 

de omwonenden (i.v.m. het risico op geluidsoverlast) en de ecologische impact (de rust voor de fauna). Dansscholen zijn daarin 

zelfvoorzienend door hun eigen boom box (we hebben geen mega-installaties nodig) mee te nemen en in sommige gevallen wordt er zelfs 

gewerkt met silent disco sets. 

 

Ik hoop dat deze mail een eerste aanzet is voor een publieke dansvloer in de openbare ruimte van het Stadspark met als doel mensen via 

danscultuur met elkaar in beweging te krijgen en te houden. 

 

In afwachting van uw reactie verblijf ik. 

 

Met vriendelijke groeten. 

Roy Tweeboom 
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