
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Motie “Veilig uitgaan in Groningen” 
 
Partijen: Stadspartij 100% voor Groningen, PvdA, GroenLinks, CDA PVDD, S&S, D66, SP, 
PvhN, CU, VVD en PVV 
 
Constaterende dat: 
 
 

- Meisjes en vrouwen, maar ook leden van de LHBTIQ-gemeenschap en mannen, 

worden lastiggevallen door middel van intimidatie, seksueel getinte opmerkingen, 

(seksueel) geweld in het uitgaansleven in de gemeente Groningen; 

 
Overwegende dat: 
 

- Iedereen het recht heeft om in een veilige omgeving uit te gaan; 
- Er altijd bescherming, hulp en ondersteuning dichtbij georganiseerd moet worden als 

iemand niet veilig is of zich niet veilig voelt; 
- De Nachtraad een meldpunt heeft opgezet naar aanleiding van verhalen over 

vermoedelijke gevallen van drogeringen, discriminatie of (seksuele) intimidatie in het 
uitgaansleven in Groningen; 



- Horecapersoneel door hun ervaring en werk zeer geschikt is om ongewenst gedrag te 
signaleren en/of aanspreekpunt te zijn voor mensen die zich in de betreffende 
horecagelegenheid onveilig voelen; 

- Er door de gemeente Groningen, GGD en de Nachtraad ingezet wordt op het 
verhogen van veiligheid door bijvoorbeeld trainingen voor horecapersoneel maar dit 
geen standaard/te vrijblijvend is; 

- Er in het land een actie is opgezet genaamd “Vraag naar Angela” (Ask Angela)1; 
 

 
 
 
Verzoekt het college: 
 

- Om met meerdere partijen (te denken aan SCG, GGD Sense, Nachtraad, Jimmy’s 
Afdeling Groningen van het KHN etc.) met een plan te komen om op structurele wijze 
(seksuele) intimidatie in het uitgaansleven tegen te gaan door onder andere 
trainingen voor horecapersoneel met als doel personeel tips te geven over hoe om te 
gaan met seksuele intimidatie; 

- In dat plan ‘Vraag naar Angela’ mee te nemen om in het Groninger uitgaansleven een 
plek te geven. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
Yaneth Menger – Stadspartij 100% voor Groningen 
 

Els van der Weele – Partij van de Arbeid 
 
Justine Jones - GroenLinks 
 
Etkin Armut – CDA 
 
Wesley Pechler – Partij voor de Dieren 
 
Mirte Goodijk – Student & Stad 

Maria Martinez Doubiani - D66 
 
Floor Mertens - SP 
 
Leendert van der Laan - Partij voor het Noorden - 
 
Sten Wennink - CU 
 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=7OrtaNUn2MM 



Ietje Jacobs – Setz - VVD 
 
Dennis Ram - PVV 
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