
Motie vreemd aan de orde van de dag: “Babbel baank’n” in de strijd tegen eenzaamheid

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020.

Constaterende dat;  

- In Nederland meer dan 40% van de volwassenen aangeeft zich eenzaam te voelen, en in Groningen 

43,2% van de volwassenen zichzelf als eenzaam bestempelt1,

- Meer dan 40% van de Nederlandse volwassenen aangeeft sociaal eenzaam te zijn, wat inhoudt dat 

iemand gebrek heeft aan betekenisvolle relaties en interacties met andere personen2,

- In de provincie Groningen 8,2% ernstig eenzaam is3,

- De week tegen de eenzaamheid een geschikt moment is om dit probleem aan de kaak te stellen, 

- Er in Groningen veel openbare ruimte is die uitnodigt om elkaar te ontmoeten,

Overwegende dat; 

- De drempel tot gesprek en sociale interactie kleiner wordt als je ziet dat iemand anders op een 

“Babbel baank” zit,

- Het mensen die zich eenzaam voelen een concrete plek geeft om sociaal contact te hebben met 

iemand anders,

- Het relatief goedkoop en goed uitvoerbaar is, het hoeven namelijk geen nieuwe bankjes te zijn, 

maar ook al bestaande bankjes met een likje verf en een QR-code of bordje met informatie over het 

bankje, of bankjes die aan vervanging toe zijn en worden vervangen door “babbel baank’n”,

- Het bestaan van deze bankjes an sich al een signaal afgeeft van het belang van de strijd tegen 

eenzaamheid,

Verzoekt het college;

- In de gemeente Groningen, in samenspraak met de gebiedsteams en stadsbeheer, 5 tot 10 

bestaande bankjes aan te wijzen en deze om te vormen naar een “Babbel baank”, of

- 5 tot 10 banken die vervangen dienen te worden te vervangen door een “Babbel baank”

- In overleg met de betreffende gebiedsteam en bewoners een (kleinschalige) campagne op te zetten 

om het doel van deze bankjes te promoten in de betreffende buurten,

- Onze raad over 1 jaar te informeren over de ervaringen van burgers met deze bank, 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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1 https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/huidige-situatie#definities
2 https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/huidige-situatie#definities
3 https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/regionaal-internationaal/regionaal


