
Van wie is Groningen? 
 
Iedereen moet goed kunnen wonen in onze gemeente, ongeacht hoe dik de portemonnee is. Groningen 
is van alle inwoners, niet van beleggers. Groningen is groen, veilig en goed bereikbaar. Onze wijken en 
dorpen zijn leefbare en veilige plekken waar iedereen zich thuis voelt. In dit hoofdstuk lees je welke 
ambitieuze plannen wij hebben om Groningen de fijne gemeente te houden die het is. 
 

Wonen en ruimtelijke ordening 
 
Een eigen thuis. Een dak boven je hoofd. Het is iets wat aan de basis staat van je bestaan. En het is 
zoveel meer dan een stapel stenen. Je kinderen groeien er op, je leeft in je buurt en de mensen die om 
je heen wonen zijn bekende gezichten. Of je nu in een van de wijken van onze bruisende stad woont of 
in een rustig dorpen als Haren, Glimmen, Ten Boer en Thesinge. Je huis is een plek waar je je letterlijk 
zo thuis voelt als nergens anders. Wonen is dan ook niet voor niets een grondrecht; de overheid moet 
ervoor zorgen dat er voldoende woongelegenheid is.  
 
Groningen is een prachtige gemeente die veel mensen hun thuis noemen. Maar dit recht staat onder 
druk. De woningmarkt is de afgelopen jaren steeds meer scheefgegroeid. Er is een chronisch tekort aan 
woningen. De wachtlijsten in de sociale huursector zijn lang. Starters kunnen amper hun plek vinden in 
de plaats waar ze willen wonen. Voor hen is het vinden van een huurwoning lastig: woningen zijn schaars 
en duur. Het krijgen van een hypotheek is met flexibele contracten en oplopende studieschulden ook 
steeds lastiger geworden. Mensen met een middeninkomen vallen tussen wal en schip en worden 
steeds meer uit de stad verdreven. Hoge huren en absurde prijzen voor koopwoningen - waar het 
overbieden met een ton tot de normale praktijk is gaan behoren - zijn moeilijk op te hoesten. En niet te 
vergeten de door de aardbevingen en de gevolgen daarvan toegebrachte schade aan woningen en 
levens van onze inwoners. 
 
De markt heeft laten zien niet voor de inwoners van de gemeente te werken, maar voor beleggers. De 
PvdA wil daarom niet meer spreken van de woningmarkt, maar van echte volkshuisvesting. Dat is waar 
we ons voor inzetten. De afgelopen periode heeft de PvdA dat gedaan door bijvoorbeeld de oprichting 
van het Steunpunt Huren en de invoering van de verhuurdersvergunning. Daar gaan we mee door. De 
woningcorporaties zijn voor ons belangrijke bondgenoten. De PvdA gaat voor een woningvoorraad die 
dienstbaar is aan de samenleving, en strijdt tegen de macht van beleggers en investeerders. De 
uitdagingen waar we voor staan op het gebied van het verduurzamen van onze woningvoorraad, vragen 
om publieke regie. Daarom is de PvdA ook voor de oprichting van een Publiek Duurzaamheidsbedrijf dat 
met gemeentelijk geld investeert in woningen en de verduurzaming van panden. In de dorpen rondom 
Haren willen we ervoor zorgen dat voor jongeren voldoende plek is om te blijven wonen op de plek 
waar je van houdt. Net als in Ten Boer en de dorpen daaromheen waar huizen snel versterkt moeten 
worden en waarbij het belangrijk is dat inwoners laagdrempelig en eenvoudig bij de gemeente kunnen 
aankloppen. De PvdA wil de problemen voortvarend aanpakken en stevig gemeentelijk woonbeleid 
voeren, waarbij mensen en de samenleving boven de markt staan.  
 



 
Meer volkshuisvesting: minder markt & bouwen, bouwen, bouwen! 

• De PvdA wil dat er zesduizend nieuwe woningen bijkomen tussen 2022 en 2026. Met 
corporaties maken we afspraken over het bouwen van sociale huurwoningen. In 
nieuwbouwprojecten en nieuwe wijken voeren we een woonbeleid dat gericht is op de groepen 
die het nu zichtbaar moeilijk hebben: sociale huur, middenhuur, betaalbare koop en 
jongerenhuisvesting. Juridisch timmeren we dicht dat die betaalbare koopwoningen inderdaad 
betaalbaar blijven.  

• De afgelopen jaren is het aantal sociale huurwoningen in de gemeente weer gestegen. We 
zitten in Groningen al boven de 30%. De komende vier jaar willen we de groei verdubbelen door 
netto 300 sociale huurwoningen per jaar bij te bouwen. Daarnaast zetten we met ons 
woningbouwprogramma vol in op middel-dure huurwoningen en betaalbare koopwoningen.  

• Samen met woningcorporaties starten we een experiment om mensen met een sociale 
huurwoning niet meer dan 30% van hun inkomen aan een huurwoning te laten betalen door 
het toepassen van een huurkorting. Mensen met een sociale huurwoning die meer verdienen, 
kunnen het prijsverschil compenseren.  

• We willen huurprijzen zo laag mogelijk houden in de vrije sector en ervoor zorgen dat deze niet 
te snel stijgen. Voor nieuwe woningen maken we hierover afspraken met projectontwikkelaars. 
We zoeken de randen van wet- en regelgeving op om dit juridisch dicht te timmeren.  

• Wij zorgen samen met universiteit en hogescholen voor voldoende en goede 
studentenhuisvesting. Dit doen we in de wijken van de stad én op Zernike, waar wonen ook 
mogelijk moet worden, zodat daar een echte campus kan ontstaan.  

• Voor het ombouwen van studentenkamers naar studio’s willen we minder ruimte geven. Dit 
mag wel als het ten gunste komt van de leefbaarheid in de buurt 

• Internationale studenten zijn in de wooncrisis extra kwetsbaar. Ieder jaar zien we dat er tussen 
augustus en oktober veel studenten op tijdelijke en onzekere verblijfplaatsen slapen. We zetten 
in op kwalitatief goede en betaalbare manieren om de noodopvang te regelen. We pakken 
discriminatie van internationale studenten aan en lobbyen bij het Rijk voor meer mogelijkheden 
om te sturen op studentenaantallen.  

• We gaan corporaties de ruimte geven. Via de gemeente en ook via de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten lobbyen we in Den Haag voor het afschaffen van de verhuurdersheffing, zodat 
woningcorporaties meer vrijheid krijgen om te bouwen. Voor Groningen proberen we proeven 
binnen te slepen om corporaties meer ruimte te geven in de bouw van verkoopwoningen. 

• De PvdA wil dat de gemeente via een Publiek Duurzaamheidsbedrijf – zie hoofdstuk 4 – zelf 
opdracht geeft tot het bouwen van betaalbare koopwoningen. Dat gebeurt in de vorm van 
sociale koopwoningen op grond die in eigendom van de gemeente is en blijft (erfpacht). 
Bovendien betaalt de koper maar 65% van het huis, waardoor de hypotheek voor de bewoner 
een stuk lager uitvalt. Na tien jaar kan de bewoner de overige 35% en de grond afkopen en zelf 
volledig eigenaar worden. Zo maken we een vuist tegen beleggers.  

• Voor starters is het door studieschulden steeds vaker lastig om een eerste koopwoning te 
vinden. Het verkrijgen van een hypotheek is moeilijk. Dat willen we aanpakken. In navolging van 
het eerdere succesvolle actieplan BouwJong willen we daarom met een nieuw actieplan voor 
starters komen. Daarmee willen we de slaagkans van starters op de woningmarkt verhogen, 
bijvoorbeeld door het bouwen van sociale koopwoningen en het instellen van een 
zelfbewoningsplicht.  



• We willen aantrekkelijke woonruimte voor ouderen maken, zodat door doorstroming meer 
geschikte woonruimte beschikbaar komt voor jongere inwoners. Daarbij vinden we het 
belangrijk dat ouderen in een wijk of dorp kunnen wonen waar ze zich thuis voelen. De PvdA is 
voorstander van woonhofjes waarin ouderen samen kunnen vertoeven.  

• We zijn groot voorstander van initiatieven waarbij bewoners zelf het heft in eigen hand nemen 
om gezamenlijk te bouwen en te wonen - bijvoorbeeld door collectieve initiatieven. De PvdA 
wil dat de gemeente subsidie en informatie verstrekt om dit soort initiatieven te ondersteunen.  
 

Problemen en misstanden in de volkshuisvesting aanpakken 
• We zijn voor de invoering van een woonplicht. Woningen zijn om in te wonen, niet om in te 

investeren. 
• We zijn trots op het onlangs opgerichte Steunpunt Huren voor alle huurders in de 

gemeente. Wij willen dat dit steunpunt in de komende jaren verder wordt uitgebreid. De 
PvdA wil meer geld uittrekken voor dit steunpunt, zodat meer huurders nog sneller kunnen 
worden geholpen. 

• Het Publiek Duurzaamheidsbedrijf gaat zich ook bezighouden met vastgoed en de openbare 
ruimte in de binnenstad. Zo willen we grip krijgen op de ontwikkelingen daar, voorkomen 
dat het recht van de sterkste geldt en er juist voor zorgen dat de binnenstad in de toekomst 
voldoende plek biedt voor de lokale middenstand.  

• We knokken voor studenten die worden uitgebuit door huisjesmelkers. Studenten betalen 
veel te veel voor een paar vierkante meter in vaak slecht onderhouden huizen. De PvdA 
heeft de afgelopen jaren laten zien niet bang te zijn om voorop te lopen in het aanpakken 
van die misstanden. Op ons initiatief werd de verhuurdersvergunning ingevoerd, waarmee 
het mogelijk is om huisjesmelkers aan te pakken. We willen doorgaan met deze 
verhuurdersvergunning. Om een nog sterkere basis te krijgen, willen we dat de gemeente 
bij het Rijk lobbyt om te zorgen voor landelijke regelgeving. 

• We willen de verhuurdersvergunning onder andere inzetten om verhuurders aan te pakken 
die stelselmatig te hoge huren vragen. Als verhuurders meerdere keren door de 
huurcommissie worden teruggefloten, is er sprake van slecht verhuurdergedrag en dient 
de gemeente te handhaven.  

• Discriminatie op de woningmarkt is onacceptabel en is ook een reden om een 
verhuurdersvergunning in te trekken. Wij willen alle inwoners, tijdelijke en permanente, 
helpen om discriminatie uit te bannen 

• De verhuurdersvergunning willen we ook gebruiken om verhuurders aan te pakken die 
willens en wetens voor overlast in de buurt zorgen. Bij voortdurende overlast moet dat ook 
consequenties hebben voor de verhuurder, als die er niets tegen doet. Daarmee willen we 
zorgen dat de leefbaarheid in buurten verbetert. 

• We introduceren een Meldpunt Achterstallig Onderhoud, waar mensen misstanden op het 
gebied van slecht onderhoud, schimmel en lekke daken kunnen melden. Zo wordt duidelijk 
waar de problemen zitten, en kan de gemeente snel optreden.  
 
 
 
 



• Voor het einde van 2022 willen we dat er een Groninger Pandbrigade is – een speciaal team 
van twintig handhavers die snel de grootste misstanden aanpakken. Ze gaan als inspectie 
te werk in het opsporingswerk dat ze doen. Deze Pandbrigade wordt toegevoegd aan de 
huidige handhavingscapaciteit. Zij handhaven de verhuurdersvergunning, het 
opkoopverbod, bekijken het online Meldpunt Achterstallig Onderhoud, werken samen met 
het Steunpunt Huren en beschermen ons gebouwd erfgoed.  

• In Groningen slaapt niemand op straat. Wij willen meer plekken in opvanglocaties en het 
aantal huisuitzettingen naar nul terugbrengen. Die locaties willen we kleinschaliger 
ingericht zien. Mensen die op straat staan, krijgen als eerste een dak boven het hoofd en 
krijgen ook begeleiding, zodat zij weer zelfstandig kunnen wonen. We willen investeren in 
Housing First in de gemeente. Ook zetten we fors in op het voorkomen en verhelpen van 
jongerendakloosheid en trekken we op met organisaties als Jimmy’s. 

• We zijn tegen het kraakverbod. Leegstand als gevolg van speculatie in onaanvaardbaar. 
• De PvdA wil dat er voor mensen die moeilijk meekomen in de samenleving, ook plek is in 

onze wijken en dorpen. We willen daarom voldoende beschikbare huisvesting voor begeleid 
wonen-trajecten en voor bijvoorbeeld ex-verslaafden en ex-gedetineerden.  

• We staan voor een sterke inspraak van huurders en bewoners en willen dat de gemeente 
huurders- en bewonersorganisaties betrekt bij het nemen van besluiten en hen 
ondersteunt. 

• De structurele verhuur van woningen via AirBnB pakken we aan. Huizen zijn om in te wonen. 
Het is prima om een beperkt aantal dagen per jaar een woning te verhuren, terwijl men zelf 
wel of niet aanwezig is. Het structureel verhuren ondersteunen wij niet. De Groninger 
Pandbrigade zal de veelverhuurders aanpakken en handhavend optreden. Daarvoor komt 
ook geld beschikbaar. 

 
Een fijne, groene en goed onderhouden buurt 
Een goede ruimtelijke ordening is voor de PvdA een belangrijk instrument om onze idealen te realiseren. 
Nieuwe gebiedsontwikkelingen zijn inclusief, gemengd en in alles wat we doen staat leefkwaliteit 
voorop. Er is ruimte voor wonen, werken, sport, recreatie, voorzieningen en natuur. We blijven daarbij 
streven naar een compacte stad en compacte dorpen. Hiermee sparen we groen, stimuleren we 
wandelen en fietsen en zorgen we dat belangrijke voorzieningen voor iedereen goed bereikbaar zijn. 
 

• De PvdA is kampioen wijk- en dorpsvernieuwing. De wijken en dorpen in Groningen doen 
het in vergelijking met andere gemeenten op het vlak van leefbaarheid goed. We willen de 
groeiende kloof dichten tussen wijken waar het goed en minder goed gaat. Daarom willen 
we ook na 2022 met volle kracht vooruit met de vernieuwing en willen we daar flink in 
investeren. Het nieuwe Publiek Duurzaamheidsbedrijf speelt daarbij een belangrijke rol. 

• We zijn groot voorstander van gemengde wijken, waarbij allerlei inwoners door elkaar 
wonen. Met wijkvernieuwing willen we bereiken dat onze buurten ook gemengd blijven.      
Zo gaan we tweedeling tegen. 

• Woonvoorzieningen zoals de Leyhoeve moeten toegankelijk zijn voor mensen met 
scootmobiels. De scootmobiel moet zodanig geparkeerd kunnen worden dat de mensen in 
en uit hun woning kunnen.  
 



• We introduceren een VVE-balie. Daarmee moet de gemeente mensen helpen bij het 
onderhoud en het vergroenen van hun appartementenwoning. Dat is soms lastig, want je 
moet samenwerken met andere eigenaren in een Vereniging van Eigenaren (VVE). In de 
gemeenten Den Haag en Rotterdam richtte de gemeente op initiatief van de PvdA al zo’n 
balie op, en dat is een groot succes. 

• We zijn voorstander van meer kunst in de openbare ruimte. Wij willen daarnaast aandacht 
voor de historie van Groningen, Haren en Ten Boer in de openbare ruimte.                               
Bij wijkvernieuwing en het ontwerpen van nieuwe stadsdelen wordt hier aandacht aan 
geschonken. 

• We willen een offensief tegen afval op straat. Wij zijn voorstander van het twee keer per 
jaar gratis ophalen van grofvuil. 

• Sloten en vijvers geven een wijk een rustige indruk en helpen bij het opvangen van hitte en 
regen. Bij het inrichten van nieuwe wijken of delen daarvan dient altijd gekeken te worden 
naar mogelijkheden voor nieuwe sloten en vijvers.  

• We willen juist voldoende groen op plaatsen waar mensen dicht op elkaar wonen en zelf 
geen tuin hebben. Daarom willen we dat er bijvoorbeeld rondom flats altijd ruimte voor 
groen is.  

• Tegeltuintjes dragen bij aan een mooie en leefbare buurt. Daarbij verdwijnen stoeptegels 
om plaats te maken voor planten. Vanuit de gemeente moet hier ruimte voor zijn, waarbij 
uiteraard rekening wordt gehouden met de bruikbaarheid van het trottoir voor anders 
mobielen. 

• We willen dat platte daken en gevels van woningen en huizen zoveel mogelijk groen worden 
gemaakt. Dit verlaagt de temperatuur van de stad, verbetert het welzijn van de bewoners 
en het draagt bij aan de opslag van CO₂. Bij nieuwe bouwprojecten willen we hierover 
afspraken maken. 

• Voor een fijne leefomgeving is schone lucht onmisbaar. Groningen is daarin al koploper in 
Nederland. Maar het kan nog beter. Meer verplaatsing te voet, met de fiets en met 
duurzame vervoersmiddelen zorgt hiervoor. Zie daarover meer in het hoofdstuk over 
mobiliteit.  

 
Gemeente als drijvende kracht achter ruimtelijke ontwikkeling  
De PvdA strijdt voor het herwinnen van de openbare ruimte. Dit doen we al decennia; zo zorgden we 
ervoor dat de binnenstad steeds meer van de voetganger en fietser werd en minder van de auto. 
Daarmee gaan we door. De stad en dorpen zijn van iedereen. Ze moeten bereikbaar, toegankelijk en 
leefbaar zijn voor alle inwoners van de gemeente. De binnenstad moet een welkome haven zijn voor 
alle Stadjers, studenten en dorpelingen en niet alleen voor de happy few en de toeristen – van de 
cultuurliefhebber tot de Stadjer die ‘s zaterdags een visje komt eten. De PvdA wil dat er ook op de 
mooiste plekken van de stad sociale huurwoningen worden gebouwd. De binnenstad is niet alleen 
toegankelijk voor investeerders en huurders van dure woningen. De binnenstad is van iedereen.  

• We gaan vol voor het herwinnen van de openbare ruimte. Voetgangers, fietsers en groen 
krijgen ruim baan. Zeker in drukke gebieden zoals de binnenstad van Groningen willen we 
ruimte maken voor voetgangers, fietsers, planten en bomen. We zorgen ervoor dat de 
binnenstad voor iedereen bereikbaar blijft. 



• De binnenstad is voor veel mensen hun woonwijk. Voor veel andere Groningers is het een 
centrum om elkaar te ontmoeten en te recreëren. Wij willen dat de binnenstad voor zoveel 
mogelijk Groningers is. De Grote Markt wordt een ontmoetingsplek voor iedereen, de 
Diepenring wordt steeds meer een plaats om te verblijven en wij bieden ruimte aan 
terrassen, cultuur en zitplekken zoals bankjes.  

• We schromen niet om te investeren in publieke voorzieningen om zo de leefkwaliteit van 
de Groningers te verbeteren. Wij zijn trots op het Forum en voorstander van een nieuw 
stationsgebied, een nieuw muziekcentrum & de aanpak van de Diepenring. Daar plukken 
de Groningers direct de vruchten van.  

• Steeds meer Groningers reizen voor werk en wonen tussen Stad en Ommeland. We willen 
daarom concrete afspraken maken met de provincie over waar nieuwe woningen en 
bedrijventerreinen komen én hoe deze goed bereikbaar blijven. 

• Direct omwonenden worden betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen in hun omgeving.  Bij 
zowel het opstellen van plannen als bij concrete projecten, zoals bijvoorbeeld woningbouw 
en aanleg van wegen, willen wij daarom dat omwonenden vroegtijdig meegenomen 
worden in de ontwikkelingen en dat zij zich daarover uit kunnen spreken. We zoeken de 
randen van de wet op om dat voor elkaar te boksen. 

• Groene ruimte is ontzettend belangrijk voor recreatie, ontspanning en fijn leven in dorpen 
en wijken. Daarom vinden we vooral dat er bij uitbreiding van de stad altijd plaats moet zijn 
voor behoud van huidige parken en de aanleg van nieuwe.  

• We willen het karakter van de dorpen in onze gemeente zoveel mogelijk behouden.             
We willen de groene ruimte tussen de stad en de dorpen daarom koesteren. De stad bouwt 
zo weinig mogelijk naar de dorpen toe. 

• Krimp in de provincie is een term van het verleden. Mensen willen maar wat graag wonen 
in onze prachtige dorpen. Tegelijkertijd willen dorpen aantrekkelijk en leefbaar blijven.            
De bouw van meer woningen in de dorpen kan daar een positief effect op hebben.       
Daarom willen we huizen bijbouwen in dorpen als dit die dorpen versterkt, natuurlijk in 
overleg met de bewoners. 

• Steeds meer Groningers fietsen naar hun werk, studie en vereniging. Fietsen is ook 
hartstikke gezond. De PvdA wil daarom investeren in de aanleg van een uitgebreid 
fietssnelwegennetwerk om de wijken snel met elkaar te verbinden en om Stad en 
Ommeland dichter bij elkaar te brengen. 

 
Snelle versterking van huizen in het bevingsgebied  

• Inwoners van het aardbevingsgebied verdienen een doorbraak. We willen dat recht wordt 
gedaan aan het leed van de inwoners en dat iedereen weer een veilig en fijn thuis heeft. Als 
gemeente gaan we over een heel aantal zaken in het aardbevingsdossier niet, maar we 
willen wel zoveel mogelijk voor ze opkomen.  

• Groningers met bevingsschade moeten makkelijk contact kunnen hebben met de 
gemeente om hun problemen aan te geven en een oplossing te vinden. We willen daarom 
dat er één eenvoudig Bevingsloket komt.   
 
 
 



• We willen de gevolgen van de bevingen zo snel mogelijk oplossen. De gemeente staat het 
dichtst bij de inwoners van de bevingsgebieden en heeft de meeste kennis om tot een plan 
van aanpak te komen. De PvdA pleit er daarom voor om zoveel mogelijk middelen en 
beslissingsruimte bij de gemeente zelf te beleggen, in plaats van bij de NAM en het Rijk. De 
PvdA wil daarom dat de gemeente zich hiervoor sterk maakt bij het Rijk. 

• De PvdA wil naast versterken een concreet toekomstperspectief voor de bevingsgebieden. 
Daarin willen we ambitie tonen. Samen met de inwoners willen we een plan maken voor 
het behoud van scholen, investeren in de leefkwaliteit & voorzieningen en in de 
verduurzaming van woningen. 

• De PvdA wil investeren in een impuls van de leefkwaliteit in de bevingsgebieden. Meer 
inwoners in een dorp dragen daaraan bij. De PvdA wil daarom met de bewoners een plan 
maken voor de bouw van een passende hoeveelheid woningen. 

 

Veilige wijken en dorpen   
 
In Groningen letten we op elkaar. Elke inwoner van onze gemeente heeft het recht om op te groeien en 
te leven in veilige wijken of dorpen. We willen ervoor zorgen dat iedereen in een prettige leefomgeving 
woont. Het gevoel van veiligheid is daarbij belangrijk. Pas als je je veilig voelt, voel je je ook daadwerkelijk 
vrij om te gaan en staan waar je wilt. Maar dat veiligheidsgevoel staat onder druk. Overlast van mede-
buurtbewoners en criminaliteit zijn in sommige wijken aan de orde van de dag. Vrouwen en leden van 
de LGBTQI+-gemeenschap worden nog veel te vaak nagefloten of uitgescholden op straat. Dat willen 
we veranderen. Daarom vroegen we de afgelopen periode al aandacht voor een veiliger nachtleven. 
Daar gaan we mee door. Door in te zetten op preventie van criminaliteit en overlast, willen we ervoor 
zorgen dat elke Groninger zich gerust en thuis voelt in z’n buurt, dorp en stad. 
 

• De gemeente moet bewoners die overlast ervaren van andere buurtbewoners, nog meer 
ondersteunen en helpen. Het is nodig om te investeren in het Meldpunt Overlast en Zorg 
en in buurtbemiddeling. Als de overlast echt uit de hand loopt, willen we dat de gemeente 
handhaaft op basis van de Wet aanpak woonoverlast en de verhuurdersvergunning. Ook 
woningcorporaties zijn belangrijk in de aanpak van overlast. We willen dat de gemeente dit 
punt meeneemt in de prestatieafspraken met de corporaties. Slachtoffers van overlast 
mogen niet alleen komen te staan. 

• Het huidige gedoogbeleid voor softdrugs en coffeeshops zorgt ervoor dat wiet illegaal 
geteeld wordt. Dat vindt plaats in het criminele circuit. Groningen is een van de gemeenten 
die meedoet aan een proef om met legale wiettelers te werken. De PvdA is voor legalisatie 
van softdrugs. Het past bij het progressieve karakter van onze gemeente.  

• Drugshandel op straat, in wijken en woningen is onacceptabel. We zijn terughoudend als 
iemand een paar wietplantjes in huis heeft. Maar in ernstige gevallen moet de gemeente 
stevig optreden door bijvoorbeeld een pand te sluiten. Wel willen we voorkomen dat 
kwetsbare mensen die worden uitgebuit door drugshandelaars, daar onnodig de dupe van 
zijn en op straat komen te staan. Aan drugshandelaars op straat moet bijvoorbeeld een 
gebiedsverbod opgelegd worden, zodat bewoners en andere Stadjers gewoon veilig over 
straat kunnen lopen en fietsen. 



• De gemeente moet knokken voor studenten die zich onveilig voelen vanwege 
intimiderende verhuurders. Het Steunpunt Huren is het centrale punt voor huurders die 
hiervan last hebben. Zij moeten zich echt gesteund voelen, en merken dat de gemeente 
echt optreedt tegen malafide pandeigenaren. Waar nodig, willen we dat de gemeente fors 
handhaaft op basis van de verhuurdersvergunning. Dit soort huisjesmelkers zijn in 
Groningen niet welkom. 

• Als er sprake is van een onveilige situatie, kan de inzet van cameratoezicht nodig zijn. Dat 
gaat altijd gepaard met een zorgvuldige afweging en ander preventief beleid.  

• Iedereen op straat dient zich veilig te voelen. Zeker bij vrouwen of leden van de LGBTQI+-
gemeenschap is dat nu niet altijd het geval. Zij worden nageroepen of ernstig lastiggevallen. 
Gemeente en politie moeten zich inzetten om straatintimidatie te voorkomen. De 
gemeente komt in samenwerking met (maatschappelijke) partners met een ambitieus 
actieplan om sexuele- en straatintimidatie uit te bannen in de gemeente Groningen 

• Huiselijk geweld is onacceptabel. Wij zijn voor het snel handelen tegen huiselijk geweld, en 
willen dat de burgemeester indien nodig een huisverbod aan de geweldpleger oplegt. Het 
is belangrijk dat slachtoffers direct in contact worden gebracht met hulpverlening. Daarbij 
moet ook nadrukkelijk aandacht zijn voor de positie van en mogelijke trauma’s bij kinderen. 

• Er is nu een bedelverbod in de stad. Wij willen dit bedelverbod opheffen en ons richten op 
het voorkomen van dakloosheid. Mensen slapen niet op straat in Groningen. Bedelen is niet 
per definitie overlastgevend – als er wél sprake is van overlast moet de gemeente optreden. 

• Er zijn enkele plekken in de gemeente waar grote groepen jongeren erg veel overlast 
veroorzaken. Denk daarbij aan Hoogkerk en Hoornsemeer. Wij willen deze overlast 
aanpakken met behulp van jongerenwerk en door in gesprek te gaan. Jongeren die overlast 
blijven geven, krijgen een gebiedsverbod opgelegd. 

• Door Halt in te zetten voor vroegtijdig pedagogisch ingrijpen en probleemgerichte 
voorlichting versterkt de gemeente Groningen de integrale wijkgerichte aanpak van 
jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. Met de juiste ketenpartners, zoals politie, sociale 
wijkteams, jongerenwerkers, scholen en Halt bouwt de gemeente aan veilige, rechtvaardige 
en leefbare wijken. Halt kan een belangrijke rol hebben bij het versterken van de veerkracht 
van jongeren en daarmee hun toekomstperspectief. 

• Een goede afstemming met Halt is van belang bij het voorkomen van jeugdcriminaliteit, 
online fraude en cybercrime, het weerbaar maken van jongeren tegen groepsdruk, online 
veiligheid, sexting, tolerantie en respect, wapenbezit en overlast rond de jaarwisseling.   

• Fietsendiefstal is een plaag in de stad. Handhaving en politie dienen meer aandacht te 
besteden aan preventie en bestrijding van fietsendiefstal. We willen dat er meer gratis 
fietsenparkeergarages in de binnenstad komen. 

 
 
 
 
 
 


