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Aanwezige raadsleden: Wim Koks (gespreksbegeleider), Mirjam Wijnja en Wesley Pechler

De volgende punten zijn door de deelnemers naar voren gebracht:

Fietsenrekken in de binnenstad van Groningen. Het is moeilijk om fietsen goed te parkeren. 
Sommige fietsen passen er niet in (fietsen met een rek aan de voorkant). Het is een kleine 
frustratie die elke dag plaatsvindt. Je kunt de fiets vaak ook niet goed op slot met een ketting 
doen, haakjes zijn kapot. Deze bewoner heeft ongeveer een half jaar geleden een melding 
gedaan bij de gemeente, en dit zou doorgegeven worden aan wethouder. Maar nog steeds zijn 
er fietsenrekken die niet geschikt zijn voor genoemde fietsen. Ook zijn bepaalde fietsenrekken 
aan vervanging toe (verroest / krom). Als optie wordt gegeven om andere fietsenrekken neer 
te zetten.
 
Pilot drugsvoorlichting aan jongeren. Deze bewoner is 8 jaar drugsvoorlichting op festivals 
(eerst in Amsterdam) geweest. Als voorlichter spreekt hij mensen aan over gevaren / risico’s 
van drugs. In Groningen is dat minder aanwezig, maar ook hier zijn veel studenten / hoog 
opgeleide mensen. Gemiste kans dat er niet meer aandacht voor is, ook al is het maar 
kleinschalig. Het idee erachter is dat als je met iemand van de eigen leeftijd spreekt, je iemand 
eerder vertrouwt en dat de boodschap beter overkomt.
Suggestie van de bewoner is om een budget beschikbaar te stellen voor een proef (of 
structureel). De nachtburgemeester is ook voorstander voor meer inzet. Actief mensen 
benaderen gebeurt niet, ook niet door VNN. VNN komt pas in beeld als mensen naar de 
testservice komen.
Andere steden hebben dit wel. Er wordt één medewerker aangesteld, de rest is vrijwilliger. 
Worden regelmatig geschoold, ook met betrekking tot nieuwe middelen. Je hebt projectleider 
nodig, voor een bepaald aantal uren + vrijwilligers die leeftijdsgenoten willen informeren.

Ook de volgende bewoner geeft aan dat er te weinig plek is voor het stallen van fietsen op 
drukke dagen. Er wordt wel meer aan gedaan (afgebakende plekken), maar het blijft een 
probleem. Met name in de binnenstad.
Bewoner geeft aan dat bij haar woning (Kop van Oost) te weinig goede fietsenrekken staan 
(de meest zijn kapot of omgebogen). Bij de winkels is het helemaal een probleem, zeker met 
harde wind. Bewoner heeft een mail aan de betrokken wethouder gestuurd, met de vraag of er 
iets aan te doen is. Mail terug met ontvangstbevestiging, verder geen reactie. Wil andere 
fietsenrekken, met name met een lus naar boven om fiets goed vast te kunnen zetten met een 
ketting. Veel te weinig mogelijkheid om fietsen te parkeren. Niet gemeld via de app, zat te 
wachten op reactie van de wethouder. 

Aan het Sontplein zijn veel eetgelegenheden. Geeft veel afval / troep, het waait overal 
naartoe. Er is verbazing over kleine prullenbakken die overal staan, snel vol en dan waait het 
weg (de wijk in). De troep is groot (ook om het gebouw heen) aan het Sontplein. Grotere 
prullenbakken zou fijn zijn. 

Een andere bewoner vult aan dat ook katten graag prullenbakken opentrekken, grotere bakken 
zou fijn zijn.

Ook in de stad staan te kleine prullenbakken, ze zijn erg snel vol. 
McDonalds prikt wel wat weg, maar er is gaan beginnen aan. Het is een groot probleem. 



Overlast van verkeer op het Sontplein. Bewoner heeft het gemeld bij meldpunt overlast, 
vooral in het weekend, ’s avonds en ’s nachts is er veel overlast. Verkeer gaat via het 
Sontplein achter de Ikea langs, met knaluitlaten, of rondrijden, geeft overlast. Vaak rond 1 of 
2 uur in de nacht. Ook op het parkeerplein, er wordt gecommuniceerd met toeters, wel 
melding gemaakt, maar blijft lastig. Vooral auto’s met knalpotten. Ook motoren. 
Het heeft volgens de bewoner niets met corona te maken, het is al jaren zo. Het is een ergernis 
van lange tijd. Ook op de Europaweg maken mensen er een sport van om zo snel mogelijk 
van verkeerslicht naar verkeerslicht te rijden (zeker motoren). Een flitspaal zou hier al helpen. 

Een andere bewoner woont aan het Kwinkenplein. Ook daar is overlast van verkeer. Het komt 
zeker elk weekend voor dat mensen een rondje maken met de auto en flink gas geven, muziek 
maken en veel lawaai maken. 

Deze bewoner geeft aan al vier jaar bezig met de aardbevingsproblematiek. Er gebeurt nu wat, 
eerste deel van een wijk wordt afgebroken. De bewoner vraagt zich af of de raad zich ervan 
bewust is hoe traag de processen zijn om mensen te ondersteunen, hoe slecht de 
communicatie is, hoe lang alles duurt. Mensen in verschillende situaties krijgen dezelfde 
brief. Mensen die gebeld woorden met de vraag keuze te maken, maar nog niet eens weten 
wat de keuzes zijn (nog geen eens een advies ontvangen). Veel onduidelijkheid. 
Mensen vanuit gemeente gestationeerd om allerlei projecten aan te pakken, maar 
projectleiders zijn soms zo maar weg (zelf weg, of moesten ze weg). Half jaar overlegd en 
dan is er ineens een nieuwe projectleider, dan bijna opnieuw beginnen. Heeft de raad in de 
gaten hoe lastig en moeizaam het is voor bewoners? 

De raadsleden geven aan dat het zeker bij de raad bekend is. Zo zijn er eind vorig jaar 
‘dorpsgesprekken’ tussen raadsleden en inwoners in Ten Boer, Ten Post en Woltersum 
georganiseerd om de aardbevingsproblematiek te bespreken.

De bewoner is bij de bewonersbijeenkomsten geweest die georganiseerd zijn door de raad. 
Vragen schriftelijk beantwoord, maar dan stokt het. Woningbouwstichting ‘De Wierden en 
borgen’ heeft vanaf begin gezegd, dat mensen die huren op dezelfde plek een huis 
terugkrijgen, maar dat blijkt niet zo te zijn. Er is al een groot aantal mensen vertrokken uit de 
huurwoningen en dat wringt. 
De consulenten zijn niet altijd goed vindbaar en niet voldoende op de hoogte van hun rol. 
Eén en ander komt nu goed op gang, maar wel bang dat als er een nieuwe projectleider is er 
weer van voren af aan moet worden begonnen.
Er is trage communicatie over de eigen woonsituatie, er wordt al vier jaar gewacht op 
duidelijkheid. 

Vanuit de raad is een vaste groep raadsleden betrokken bij dit complexe dossier 
(begeleidingscommissie aardbevingen), zij zitten dicht op het proces. Bij deze raadsleden 
heerst zeker frustratie, omdat de raad niet op alles invloed heeft. Het is wel belangrijkrijk dat 
signalen worden blijven doorgegeven. De raadsleden die bij dit gesprek aanwezig zijn zullen 
dit doorgeven aan de commissie.
Bewoner geeft ook aan dat zij met een aantal raadsleden heeft gesproken.
 
Bewoner is in overleg met projectleider over de subsidies, nergens staat dat die subsidies 
eindig zijn. Als je niet aan de beurt bent geweest, heb je pech. Wil voorkomen dat er 
tweedeling in het dorp ontstaat. 



Laatste jaar voor herindeling alle raadsvergaderingen bijgewoond toen deze problematiek 
besproken werd. Goede dingen besloten, maar wel met aantekening dat het mee moet in de 
herindeling. Maar het is er niet op vooruit gegaan. Zijn op ‘grote hoop’ terecht gekomen. 

Als suggestie wordt nog meegegeven dat het gebiedsteam kan hier misschien iets in 
betekenen. 

Werkwijze WIJ team omliggende dorpen t.o.v. de stad. Thuissituatie met man die ziek is. 
Pogingen om zorg thuis goed te doen en hulp te krijgen. Niet slechte ondersteuning, maar 
moet zelf veel uitzoeken. Traag en onduidelijk wat mogelijk is (doorverwijzing naar website 
bijvoorbeeld). Zelf contact gezocht. Wel goed gesprek gehad, maar het is traag en voordat er 
dingen geregeld zijn gaat veel tijd overheen. 
Bewoner werd doorverwezen naar Humanitas om voor ondersteuning, maar het bleek dat 
Humanitas niet in de omliggende dorpen vrijwilligers kan toewijzen. Dit had toch bekend 
moeten zijn bij stichting WIJ. Uiteindelijk heeft Humanitas iemand gevonden. Ruim vier 
maanden bezig geweest voordat er een vrijwilliger gevonden was. Moeizame weg. 
Wisselingen binnen WIJ, met meerdere mensen vanuit WIJ contact, niet één aanspreekpunt. 

De volgende bewoner vraagt zich af hoever de raad is met de inclusieve samenleving? Wil dit 
graag onder de aandacht brengen bij de raadsleden. Het VN-verdrag omtrent dit onderwerp 
wordt geratificeerd, dat verdrag zegt dat iedereen zelf mag bepalen waar hij gaat wonen en 
met wie. Bewoner geeft aan dat hij wil werken aan een toekomst waar iedereen gelijke kansen 
heeft, alle kinderen in dezelfde wijk naar dezelfde school. Ook het werk moet een 
afspiegeling van de samenleving zijn. Groningen moet trots zijn op de diversiteit.  

Raadsleden geven aan dat de ongedeelde stad iets is waar de hele raad voor blijft gaan, nog 
steeds enorme tweedeling tussen Noord en Zuid. Dit geldt ook voor scholen.
De gemeente Groningen is er hard mee aan de slag, ook meerderheid van de raad staat 
hierachter. De gemeenteraad kan hier echter niet altijd iets aan doen. 

Inclusie gaat stap voor stap. Leren naar goede voorbeelden.  
Hoe staat Groningen in de visie, inclusie = gemengde samenstelling op de werkvloer. Mensen 
in de dagbesteding moeten bijvoorbeeld een eigen bijdrage betalen. Dit is ook binnen 
Werkpro het geval – je ziet soms dat mensen in de dagbesteding dingen moeten uitleggen aan 
mensen die wel worden betaald voor hun werkzaamheden. 

Gemixt wonen – flats bouwen voor bepaalde groepen mensen. Huur en koop moet door elkaar 
gebouwd worden. Ook oud en jong. Levensbestendige woningen. 
Dit is een lastig thema voor de raad om op te sturen. 
Als suggestie wordt meegegeven dat je reeds in het plan van eisen kunt meenemen dat 
inclusie belangrijk is. Ook kun je daarin meenemen dat er levensbestendige woningen 
gebouwd moeten worden. Er zijn voorbeelden waar woningcorporaties worden meenemen in 
nieuwe woonwijken (bijvoorbeeld Woerden). Vaak zie je dat er sprake is van segregatie in 
plaats van inclusie.

Raadsleden geven aan dat zij zeker voelsprieten heeft bij andere projecten in het land. 

Bewoner heef ook contact met bureau Meerstad, die geven aan er erg blij mee te zijn. 
Bewoner heeft hen meegenomen in het Unesco-model. 



Ook is er een tweedeling bij de energietransitie bij nieuwbouw. Er is onlangs een motie 
aangenomen dat er vanuit corporatie zonnepanelen beschikbaar moeten worden gesteld.

Gespreksleider Wim Koks vraagt of er nog nabranders zijn, dat blijkt niet het geval. Hij dankt 
een ieder voor zijn inbreng en wenst iedereen nog een fijne avond.


