
 

 

 

 

 

Visie nachtcultuur  

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 30 juni 2021 besprekende de 

raadsvoorstel ‘Herstelagenda Groningen vooruit’ (19-05-2021) 

 

Constaterende dat:  

- De gemeente Groningen, mede door het geroemde geen sluitingstijden, een bruisend, divers 

en cultureel nachtleven heeft om trots op te zijn en te beschermen. 

- Meerdere podia, cultuurhuizen en kroegen hun deuren hebben moeten sluiten door de 

coronacrisis, zoals bijvoorbeeld muziekcafé Lola, OOST en het Platformtheater. 

Hierdoor het gevaar dreigt van een monotoner aanbod in de Groninger nacht. 

- Er in het nacht- en uitgaansleven sprake is van (seksuele) intimidatie en andere vormen van 

grensoverschrijdend gedrag en daarmee de veiligheid in de openbare ruimte onder druk 

staat. 

- in het noodfonds voor culturele instellingen, het veiligheidsbeleid en in de nieuwe visie op 

horeca en retail elementen van de nachtcultuur worden bediend 

- maar Groningen geen specifiek en samenhangend beleid maakt voor de ‘nacht’ 

Overwegende dat:  

- Na maanden van stilstand door Corona het nachtleven en de nachtcultuur langzaam weer tot 

leven komt. 

- Verantwoorde heropening van de nacht en een goede begeleiding daarbij in het belang is 

van alle Groningers. 

- Het Groningse nachtleven meer behelst dan het uitgaansleven, want in de nacht bloeit ook 

kunst, cultuur en talent. 

- In Groningen een sterke culturele basis, ruimte voor talent en vernieuwing, samenleven met 

cultuur en overal cultuur centraal staat. 

- We trots zijn op onze dag- en nachtcultuur en dat dit dus ook inzet vraagt om dit te 

behouden voor de toekomst. 

 

Verzoekt het College om:  

- Op korte termijn een aantal maatregelen uit te werken om het herstel van de Groningse 

Nachtcultuur te bespoedigen. 

  



- Hierover in gesprek te treden met nachtondernemers, jongeren, de Nachtraad en andere 

belanghebbenden. 

- Een expertmeeting met de raad te organiseren om tevens actief met het college en betrokken mee 

te denken om tot maatregelen te komen. 

- De raad zo snel mogelijk, maar uiterlijk het vierde kwartaal van 2021, hierover te informeren. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  
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