Vragen voor het vragenuur 17 maart van 16.30 – 17.20 uur (Topweer)

I vragen van de fracties van GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie over straatnamen (Petra
Brouwer)
In het kader van internationale vrouwendag heeft de Stichting Aletta Jacobs vorige week maandag de
oproep gedaan om het kleine cluster straten in Corpus den Hoorn om te dopen tot de
Heldinnenbuurt. De straten zijn vernoemd naar belangrijke vrouwen uit de 19e en 20ste eeuw, maar
doordat de straten uit voorletter en achternaam bestaan, is het niet meteen duidelijk dat het om
vernoemde vrouwen draait.
Om het buurtje een gezicht te geven, stelt de stichting voor om een informatiepaneel neer te zetten
bij de twee hoofdtoegangswegen naar de buurt. Ook stelt de stichting voor om de straatnaambordjes
uit te breiden met de rol of functie van de vernoemde vrouw.
1. Wat zijn volgens het college hier de mogelijkheden voor? Is het college bereid hier gehoor
aan te geven? Waarom wel/niet?
In Groningen hebben verschillende buurten een officiële naam gekregen.
2. Vindt het college het samen met GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie een goed idee
om het cluster straten in Corpus den Hoorn zoals voorgesteld door de Stichting, om te dopen
tot de Heldinnenbuurt? Waarom wel/niet? Wat zijn hier de mogelijkheden voor?
3. Is het college het met GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie eens dat het belangrijk is om
belangrijke vrouwen uit de geschiedenis te vereeuwigen om hen te eren, maar ook om
meisjes en vrouwen in het nu rolmodellen te geven? Waarom wel/niet?
4. Wat vindt het college ervan dat er relatief weinig straten in de gemeente zijn vernoemd naar
vrouwen? Wat zijn volgens het college de mogelijkheden om hier verandering in aan te
brengen?

II vragen van de SP over Kelderwerk (Wim Koks)
Aan de Ulgersmaweg bevindt zich Kelderwerk een sport/fitness centrum waar met name
jongvolwassenen gebruik maken die afhankelijk zijn van lage inkomens. Naast een sportieve functie
vervult dit centrum een belangrijke sociale rol in het leven van deze mensen. Het centrum draait
grotendeels op vrijwilligers en mensen met een ervaringsbaan en heeft daardoor een derde functie:
sociale activering.
Ten gevolge van de corona crises moet Kelderwerk het bijna een jaar doen zonder inkomsten, de
activiteiten liggen immers stil terwijl de vaste laten zoals huur van het pand doorgaat.
Met een tegemoetkoming van eenmalig zo’n 35.000 euro zijn zij na het aflopen van de
coronamaatregelen weer in staat hun exploitatie op orde te krijgen.
Tevergeefs hebben zij aangeklopt bij de gemeente voor financiële steun met als gevolg dat
Kelderwerk de duren per direct moet sluiten zoals gemeld in het dagblad.
Dat leidt tot de volgende vragen:
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1. Is het college op de hoogte van de financieel benarde positie waarin Kelderwerk verzeild is
geraakt als gevolg van de corona crises?
2. Als het college niet bereid is Kelderwerk financieel te ondersteunen wat is daarvan de reden?
Er zijn toch middelen beschikbaar om sprotverenigingen, buurtaccommodaties etc. te
ondersteunen in hun vaste lasten?
3. Is het college het met de SP fractie eens dat sluiting van Kelderwerk tot gevolg heeft dat in
volwassenen uit met name de noord oostelijke wijken zijn aangewezen op de voor hen
onbetaalbare commerciële fitness centra en zinvolle activering voor mensen op afstand van
de arbeidsmarkt wegvalt?
4. Is het college bereid alsnog te onderzoeken of Kelderwerk door de crises geholpen kan
worden uit gemeentelijke of rijksmiddelen? Of accepteert het college de sluiting van
Kelderwerk?
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