
Referentie: GRO164856882037 
Overzicht van gegeven antwoorden

vraag antwoord

Naam en voorletters Leinenga, T. I.

Adres Valeriusstraat 17

Postcode 8916CV

Woonplaats Leeuwarden

Telefoonnummer 0637475875

E-mailadres tika-leinenga@hotmail.com

Evt. de organisatie of 
groepering die u 
vertegenwoordigt

Comité Vrouwenstrijd Groningen

Aantal handtekeningen 
(min. 50)

57

Onderwerp (max. 10 
woorden)

Betere financiering sociaal werk en slachtofferhulp, 
kosteloze toegang tot menstruatieproducten

Reden / aanleiding 
(max. 300 woorden)

De Groninger wijkhuizen en haar medewerkers kunnen 
een veilige haven vormen voor slachtoffers van 
(seksuele) mishandeling. Daarom moeten de sociale 
werkers in de wijken middelen en tijd krijgen om de 
veiligheid te verbeteren, bijvoorbeeld in het geval van 
vrouwen in gevaarlijke situaties. Daarnaast moet er 
geïnvesteerd worden in proactievere slachtofferhulp. 
Niet afwachten tot mensen naar een meldpunt toe 
komen, maar kijken hoe slachtoffers zo snel mogelijk 
geholpen kunnen worden en hoe gewelddadige en 
dodelijke situaties voorkomen kunnen worden.

In Groningen lijdt men onder armoedeproblematiek, en 
voor vrouwen betekent dat menstruatie armoede. Wij 
vragen om kosteloze toegang tot menstruatieproducten 
in openbare toiletten en toiletten in gemeentelijke 
gebouwen. Dit is een kleine moeite om de mensen het 
dagelijkse leven wat makkelijker te maken. Zeker voor 
mensen die leiden onder menstruatiearmoede zou dit 
veel betekenen. Menstruatieproducten zijn net zo 
onmisbaar als toiletpapier en zouden daarom gratis 
beschikbaar moeten zijn in openbare en gemeentelijke 
gebouwen.

Door deze twee vragen in te willigen zou de gemeente 
zich als zeer vrouwvriendelijk tonen, en een 
voorbeeldfunctie kunnen krijgen in de geëmancipeerde 
maatschappij.

Stellingen / vragen 
(graag kort en 
puntsgewijs, max. vijf 
punten)

1. Gaat u slachtofferhulp en sociale werkers in de wijken 
beter financieren zodat ze manieren kunnen zoeken om 
de gemeente veiliger te maken en de slachtofferhulp 
proactiever?

2. Gaat u menstruatieproducten kosteloos aanbieden in 
openbare en gemeentelijke gebouwen in de gemeente?

mailto:tika-leinenga@hotmail.com


Overzicht van gegeven antwoorden

vraag antwoord

Deadline Graag zo snel mogelijk agenderen in 2022.

Wanneer is de 
bespreking naar uw 
mening succesvol 
verlopen (max. 50 
woorden)?

Als de leden hebben toegezegd onze vragen in te 
willigen.

Upload hier uw 
document met 
handtekeningen (max. 
10 MB)

Petitie burgeragendering Comité Vrouwenstrijd 
Groningen (Antwoorden) - Formulierreacties 1.pdf

Van: tika leinenga <tika-leinenga@hotmail.com> 
Verzonden: donderdag 19 mei 2022 14:28
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl>
Onderwerp: Re: Burgeragendering 

Goedemiddag,

Hierbij de details, de aanvraag is van 27 maart.
Referentie: GRO164856882037
Overzicht van gegeven antwoorden
vraag antwoord
Naam en voorletters Leinenga, T. I.
Adres Valeriusstraat 17
Postcode 8916CV
Woonplaats Leeuwarden
Telefoonnummer 0637475875
E-mailadres tika-leinenga@hotmail.com
Evt. de organisatie of groepering die u vertegenwoordigt Comité Vrouwenstrijd Groningen
Aantal handtekeningen (min. 50) 57
Onderwerp (max. 10 woorden) Betere financiering sociaal werk en slachtofferhulp, kosteloze 
toegang tot menstruatieproducten
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