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VOORWOORD
Beste lezer
Neem even een paar seconden de tijd. Een paar seconden waarin je je
ogen dicht durft te doen en bedenkt hoe de stad Groningen er uit zou zien
zonder studenten. Ik heb geen idee wat jij ziet, maar wat ik zie, daar past
de “Het Gras van het Noorderplantsoen” niet bij.
Doe dat nu nog een keer en bedenk je hoe de stad er uit zou zien zonder
Stadjers. Ook dat werkt niet, althans niet in mijn hoofd. Groningen is
Groningen doordat we hier met zijn allen zijn. En in een stad die gemaakt
word voor en door iedereen, moet ook iedereen vertegenwoordigd worden.
Toch merken we elke keer weer dat studenten en jongeren in de politiek
een wat ondergeschoven kindje zijn. Of het nu gaat om de (internationale)
studentenhuisvesting, de verhuurmarkt of suïcidepreventie/studiestress,
uiteindelijk wordt er pas iets mee gedaan als we er als jongeren en studenten flink tegenaan schoppen. Voor mij een reden om anderhalf jaar
geleden bij Student en Stad aan te schuiven en het geluid van jongeren te
laten horen.

Daarom is dit programma geschreven. Een programma met de intentie om
vooruitstrevend met Groningen om te gaan, nieuwe doelen te stellen voor
de jonge stad. Een jonge stad is namelijk een stad waarin je innovatief kan
zijn en soms zelfs kan pionieren. Het doel dat we gesteld hebben is een
hoog doel, maar geen onhaalbaar doel.
Wij durven voor Groningen te gaan, wij durven te innoveren en wij durven
verantwoordelijkheid te nemen. Pak dat maar
eens van ons af.

Marten Duit
Lijsttrekker

Inmiddels lopen we met zijn allen richting 21 november. Die dag kiezen wij
met zijn allen de nieuwe gemeenteraad. Een club mensen die jouw dagelijkse leven misschien meer aan gaat dan je op het eerste oog zou zeggen.
Ze hebben invloed op de inrichting van je straat, waar je überhaupt mag
wonen en welke feestjes er gehouden mogen worden, maar ook hoeveel er
op lokaal niveau gedaan wordt aan het klimaatakkoord.
Voor de aankomende verkiezingen hebben wij een doel (ja, je verwacht
het niet, in de politiek). Na 25 jaar Student en Stad is dit het moment dat
wij het college in willen. Om niet tegen het beleid aan te schoppen, maar
het beleid te schrijven, om niet af te moeten wachten wat er gedaan gaat
worden, maar vooral zelf te doen en vooral om te durven gaan.
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STAD OM IN TE WONEN
Groningen is een prachtige stad waar het goed vertoeven is. Wij
denken echter dat leven in Groningen nog mooier kan worden.
In dit eerste hoofdstuk lees je hoe wij onder andere de woningmarkt willen verbeteren, huurders willen beschermen, starters
aan een woning willen helpen en de stad bereikbaar willen
houden.

AANTREKKELIJKE STAD OM IN TE WONEN
Groningen is hot. Steeds meer mensen willen graag wonen in de
mooiste stad van het Noorden. En terecht! De aantrekkingskracht
van Groningen zorgt voor een bruisende en levendige stad en daar
zijn wij blij mee. Maar naast levendigheid brengt de groei van Groningen ook uitdagingen met zich mee.
Student & Stad wil dat er voor iedereen een passende woning beschikbaar is. Passend wil zeggen dat het een woning is die aansluit
op de behoeften van de betreffende doelgroep en bewoners. In
Groningen zijn veel verschillende doelgroepen op zoek naar woonruimte, waardoor de vraag divers is. De huidige woningvoorraad
kan echter niet voldoende voorzien in de woningvraag die er nu
speelt. Vooral voor studenten, starters en op het gebied van sociale
huur ligt er een grote uitdaging. Als stad moeten we ervoor zorgen
dat we iedereen die hier wil blijven of wil komen wonen ook van de
juiste woonruimte kunnen voorzien.
Om dit voor elkaar te krijgen willen wij:
Flink bijbouwen. De afgelopen jaren zijn de huizenprijzen in Groningen flink gestegen. Om woningen betaalbaar te houden voor bijvoorbeeld starters willen wij veel nieuwe woningen realiseren.
Een rem op onmogelijke inkomenseisen. Steeds vaker worden er
aan woningen onmogelijke inkomenseisen gesteld. Wij willen dat de

8

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

9

gemeente bij nieuwbouw randvoorwaarden stelt om een einde te
maken aan deze eisen.
Geef initiatieven de ruimte. Wij zijn een groot voorstander van
nieuwe woonvormen zoals Friends-contracten, Tiny Houses en het opnieuw gebruiken van leegstaande gebouwen en bouwen in de hoogte.

Er komen steeds meer verschillende doelgroepen wonen in de stad.
Student & Stad ziet graag dat deze diverse doelgroepen door elkaar
gaan wonen en dat dit gestimuleerd wordt. Met nieuwbouw kan
hier rekening mee worden gehouden. Op deze manier wordt onderling contact aangemoedigd wat ten goede komt aan de verbinding
en saamhorigheid.
Onze gemeente breidt uit. Haren en Ten Boer worden samengevoegd met de gemeente Groningen. Dit betekent dat we in plaats
van een stadsgemeente nu ook een plattelandsgemeente kunnen
zijn. Juist door alle dorpen te betrekken bij het woningbeleid zien
wij kansen om nog beter in te spelen op de wensen van mensen die
in de regio Groningen willen wonen.
Tot slot zijn er ook veel nieuwe Groningers (ex-vluchtelingen) die
we mogen verwelkomen in onze gemeente. Ze zijn welkom en we
willen ze graag laten integreren in onze samenleving. Daarom is
Student & Stad een groot voorstander van gemengde woonvormen.
Op deze wijze wordt de integratie gestimuleerd en kunnen deze
nieuwe Groningers zo snel mogelijk meedoen in onze samenleving.

studenten en jongeren. De laatste jaren hebben de coalitiepartijen
heel strenge regels opgesteld voor het toevoegen van extra kamers
aan de voorraad. De regels zijn steeds verder aangescherpt en op
dit moment is het nagenoeg onmogelijk om als particulier kamers
te verhuren. Wij willen af van de strenge Omgevingstoets die dit
tegenhoudt en waar mogelijk particuliere voorraad - op kleine
schaal - weer mogelijk maken. Student & Stad vindt dat ouders
weer een huis voor hun studerende kinderen moeten kunnen kopen,
iets dat in de huidige situatie niet mogelijk is.
Daarnaast vinden wij dat er nieuwe studentenhuisvesting bijgebouwd moet worden. Veel studenten geven aan sneller op zichzelf
te willen wonen. Bovendien komen er vele studenten uit andere
steden naar deze studentenstad. Kamers en studio’s met eigen
voorzieningen zijn dan ook erg in trek. Probleem is echter dat
de hoeveelheid nieuw gebouwde zelfstandige kamers niet groot
genoeg was om deze vraag te kunnen beantwoorden. Het resultaat
is dat veel studenten in een kamer wonen die niet aansluit op hun
wensen. Dat moet wat Student & Stad betreft veranderen.
Naast de groei van het aantal studenten moet een kamerverhuurmarkt staan die meegroeit. Dit is wat Student & Stad betreft nog
te beperkt het geval. Gevolg van het gevoerde beleid is dat kamers
schaarser zijn geworden - zeker in de geliefde wijken - en de prijzen nog hoger. Dit geldt zelfs voor kwalitatief slechte woonruimte.
Het gebrek aan aanbod heeft de prijzen opgedreven, iets waar wij
verandering in willen brengen.

STUDENTENHUISVESTING
Groningen is de één van de oudste studentensteden van Nederland
en op dit moment zijn we, door de grote aantallen studenten, ook
nog steeds de jongste stad van Nederland. Uiteraard hoort hier een
jong en vooruitstrevend beleid bij, maar ook een visie op hoe we al
deze studenten van een fijne woonruimte kunnen voorzien.
Student & Stad vindt dat de afgelopen jaren onvoldoende oplossingen zijn gevonden voor de grote vraag naar woonruimte voor
10
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BESCHERMING HUURDERS
In Groningen is een lastige situatie ontstaan omdat - in tegenstelling tot in andere studentensteden - het overgrote deel van de kamerverhuurmarkt in handen is van particulieren. Hoewel Groningen
heel veel verhuurders kent die zich netjes aan de regels houden en
goed contact hebben met hun huurders, zien wij ook dat een aantal
huisbazen zich veelal niet aan de wettelijke huurprijzen houden en
slecht met hun huurders omgaan.
Onder andere stadsblog Sikkom heeft zich de laatste jaren ingezet
om deze misstanden aan het licht te brengen en daar is Student
& Stad hen dankbaar voor. Het is namelijk veel erger gesteld met
de verhuurmarkt in Groningen dan velen aanvankelijk dachten.
Intimidatie, uitbuiting, chantage, het komt helaas allemaal voor in
Groningen. Student & Stad wil hier keihard tegen optreden. Naast
de vergunning voor het pand dat wordt verhuurd willen wij een
tweede vergunning voor de verhuurder instellen. Bij herhaaldelijk
slecht verhuurdersgedrag kan deze worden ingetrokken.
INTERNATIONALE HUISVESTING

Ten slotte willen we particuliere huisbazen die hun kamers moeilijk
vol krijgen, verleiden om deze ruimtes wél aan internationals te
verhuren, waar ze dat in eerste instantie liever niet doen.
Kortom, er is veel te doen de komende jaren. Student & Stad wil de
kamerverhuurmarkt in Groningen structureel verbeteren.
Dit gaan we doen door:
Kwantiteit en kwaliteit. De bouw van veel kwalitatief goede studentenhuisvesting moet worden doorgezet.
Particuliere verhuur. Het moet weer mogelijk worden voor particulieren om op kleine schaal kamers te verhuren; ouders moeten weer
een huis kunnen kopen voor hun kind.
Betere bescherming. Wij willen huurders beter beschermen tegen
malafide huisbazen door de invoering van een vergunningensysteem
met twee vergunningen.
Internationals huisvesten. Student & Stad wil dat de gemeente
inspeelt op het groeiende aantal internationale studenten dat naar
de stad komt door passende woonruimte te bieden en de informatievoorziening voor deze groep beter in te richten.
Huisbazen verleiden om kamers te verhuren aan internationals.

De onderwijsinstellingen en de gemeente zetten flink in op internationalisering. Wat ons betreft een goede keuze. Groningen is niet
alleen een trekpleister voor het Noorden, maar heeft ook alles in
zich om internationaal te groeien. Gevolg is dat de bevolking van
de stad internationaler wordt en hier moet passende huisvesting
voor zijn. De laatste jaren was dit voor internationale studenten
niet het geval. Meermaals hebben zich situaties voorgedaan waarbij
net gearriveerde internationale studenten op geen enkele manier
een woning of woonruimte konden vinden. Veel studenten hebben
moeten uitwijken naar hostels of campings. Dit soort situaties
mogen niet meer voorkomen. Willen we internationaliseren, dan
moeten we ervoor zorgen dat de ervaringen van de internationals
goed zijn. Om alle internationale studenten een passende plek te
bezorgen, moet ook hier flink voor worden bijgebouwd. Dit is de
laatste jaren in gang gezet, maar om tekorten te voorkomen moeten we doorbouwen.
12
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STARTERSWONINGEN
Groningen is een echte studentenstad. Veel studenten trekken na
het afronden van hun studie helaas weg uit de stad, om bijvoorbeeld in de Randstad te gaan werken. Dat is ontzettend jammer.
Het talent dat hier wordt opgeleid is namelijk heel waardevol voor
de stad. Groningen is één van de armste steden van Nederland. Het
behouden van meer hoogopgeleiden zal de Groningse economie
ten goede komen en voor werkgelegenheid zorgen voor de gehele
stad. Een deel van de studenten heeft op voorhand al beslist na
zijn of haar studie de stad te verlaten. Er zijn echter ook studenten die niet weg hoeven of willen, maar bijna gedwongen worden
omdat ze geen passende starterswoning kunnen vinden. En dat is
niet zo verwonderlijk. De woningvoorraad gericht op starters is in
de stad namelijk niet goed. Er is heel weinig aanbod en de prijs en
bijbehorende inkomenseisen zijn bijzonder hoog. Om te zorgen dat
talent voor de stad behouden blijft, moeten we hier iets aan doen.
Zo moeten er meer middeldure huurwoningen (711 euro tot 1000
euro per maand) komen. Ook Friends-contracten waarbij vrienden
een duurdere huurwoning delen, kunnen hierbij helpen. Dit verlicht
tevens de druk op bijvoorbeeld de sociale huur. Op initiatief van
Student & Stad worden starters vanaf vorig jaar ook meegenomen
als een aparte doelgroep in het woonbeleid van de gemeente Groningen.
SOCIALE HUUR
Zoals aangegeven is Groningen één van de armere steden van
Nederland. Daarom is voldoende sociale huur in de stad van groot
belang. Deze huurwoningen bieden uitkomst voor de mensen met
een laag inkomen. Momenteel is er een absolute mismatch tussen
de voorraad en de behoefte. De komende jaren zal er, net als voor
andere doelgroepen, ook flink bijgebouwd moeten worden voor
de lagere inkomens. Samen met woningbouwcorporaties willen
we afspraken maken om ervoor te zorgen dat het aanbod zo snel
mogelijk wordt vergroot. De wachttijden zijn op dit moment veel
te lang. Daarnaast hebben veel woningen in de sociale huur achter-
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stallig onderhoud. De kwaliteit van deze huurwoningen willen we
dan ook verbeteren.
Om de sociale huurmarkt zuiver te houden moeten we het aantal
scheefwoners verlagen. We moeten deze groep mensen verleiden
en mogelijkheden bieden om naar een passende woning te verhuizen. Zodoende komen sociale huurwoningen weer beschikbaar voor
de doelgroep. We vinden het ook belangrijk dat het aantal sociale
huurwoningen over de stad wordt verspreid. Door de leefomgevingen te diversifiëren worden woonomstandigheden in sommige
gevallen beter. Dit kan gedeeltelijk door sloop en nieuwbouw, maar
ook door de verkoop van woningen. Zo werken we langzaam naar
een evenwichtig Groningen toe waarin een plek is voor iedereen.
GEZINNEN EN OUDEREN
Dat Groningen in trek is, blijkt ook uit het feit dat steeds meer
gezinnen in de stad willen komen wonen. Student & Stad wil graag
dat ook gezinnen een plek kunnen krijgen die aansluit op hun
wensen. Dat is bijvoorbeeld met ruimte voor groen en eventueel
met water. Met projecten als Meerstad, Reitdiep en tal van andere
ontwikkellocaties wordt hier momenteel op ingespeeld. Ook het
Suikerunieterrein ondergaat de komende jaren een ontwikkeling,
resulterend in een stadshub waar gezinnen kunnen wonen.
Als gevolg van de vergrijzing van de samenleving neemt het aantal
ouderen in Groningen toe. Ouderen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Als het even kan ook nog in hun
(eventueel aangepaste) woning. Over het algemeen blijkt dat er
genoeg geschikte woningen zijn voor ouderen en mensen met een
beperking. Daarom is de noodzaak om te investeren in huisvesting
voor ouderen op dit moment minder aanwezig dan voor andere
doelgroepen. Zodra er veranderingen optreden in de woningvoorraad of de behoeften van deze groep moet de gemeente hierop
inspelen.
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BOUWEN, GERICHT OP DE TOEKOMST
Het is duidelijk: Groningen is een populaire stad en daarom moeten
we voor veel doelgroepen de komende jaren flink gaan bijbouwen.
Student & Stad is content met het feit dat er al veel projecten
lopen, maar we moeten constant blijven vernieuwen om aantrekkelijk te blijven en aan de behoeften te voldoen.
Wat Student & Stad betreft gaan we hoger bouwen, bijvoorbeeld
aan de rand van de stad. Op deze manier gaan we slimmer om met
de ruimte. Groningen is een grote stad en daar hoort hoogbouw bij.
Wel willen we benadrukken dat het nooit ten koste mag gaan van
het historische karakter.
Met lege ruimte moeten we creatief omgaan. Er zijn tal van
voorbeelden hoe leegstaande kantoren en andere gebouwen zijn
omgebouwd en zo weer functioneel zijn gemaakt. Deze creatieve
oplossingen moeten de komende jaren worden doorgezet.
Naast het bouwen van onder meer woningen is er meer nodig om de
stad aantrekkelijk te houden. Zo is een groene, duurzame omgeving
van groot belang. Nieuwe woningen moeten volgens ons zoveel mogelijk energieneutraal worden gebouwd. Bij het eerder genoemde
project op het Suikerunieterrein wordt dit al de insteek. Per wijk
willen we kijken welke warmteoplossing het meest passend is.
Eén van onze doelen is ook om bewoners te stimuleren hun huis te
verduurzamen. Tevens zijn wij een groot voorstander van groene
daken en gevels en willen we een duurzaamheidsloket openen
waar mensen terecht kunnen met hun vragen. De invoering van de
omgevingswet is wat Student & Stad betreft hét moment om te kijken hoe de regels voor duurzame maatregelen versoepeld kunnen
worden.

16
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STAD OM IN TE LEVEN
GRONINGEN FIETSSTAD
Het grootste deel van de verkeersbewegingen in Groningen wordt
op de fiets gemaakt. Groningen staat bekend als fietsstad, maar
Student & Stad wil nog een stap verder gaan. Wat ons betreft wordt
Groningen de nummer één fietsstad van de wereld. Naast dat fietsen een duurzame manier van reizen is, is het ook nog eens gezond,
snel en betrouwbaar. Het grote aantal fietsers in Groningen heeft
echter wel tot gevolg dat fietspaden druk zijn en er (te) weinig plek
in de stad is om je fiets neer te zetten. Wij willen ervoor zorgen
dat het aantal fietsers in Groningen groeit en dat nog meer mensen
afzien van de auto en de fiets pakken.
Door de volgende punten willen wij dit voor elkaar krijgen:
Voorrang voor de fietser
Slimme fietsroutes met duidelijke signalering
Autoverkeer verlagen
OV-fietsen verhogen
Slimme verkeerslichten met voorrang voor fiets en bus
Een parkeerplek voor elke fiets

VOORRANG VOOR DE FIETSER
Student & Stad wil dat Groningers als eerste aan de fiets denken
wanneer ze ergens heen moeten. Om dit voor elkaar te krijgen, geloven wij dat het van belang is dat fietsen in de stad zo aangenaam
mogelijk gemaakt moet worden.
Om dit voor elkaar te krijgen, willen wij voor het volgende zorgen:
De fietspaden zijn goed onderhouden en middels rood asfalt duidelijk
herkenbaar. De stad is door middel van slimme fietsroutes vanuit de
hele regio goed bereikbaar. Op deze slimme routes moeten mensen
zonder hindernissen snel en comfortabele kunnen fietsen.

18
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De fietser heeft voorrang. Op fietsroutes willen we zo min mogelijk
verkeerslichten hebben. Wanneer verkeerslichten absoluut nodig zijn,
willen wij ‘slimme verkeerslichten’ plaatsen. Dit type verkeerslichten
gaan onder meer sneller op groen wanneer het regent en staan ‘s
nachts voor fietsers standaard op groen.
Bij aanvang van het donkere seizoen willen wij dat de politie hun
eerste lichtcontroles gaat combineren met de verkoop van fietslampjes. Zodoende kunnen mensen op een veilige manier verder fietsen.
In de ‘sharedspaces’ (denk aan de Folkingestraat, bij de museumbrug, de Brugstraat en de A-weg) moet duidelijke signalering komen
dat hier naast voetgangers ook fietsers weggebruikers zijn.
Bij het blauwe voetgangersgebied tussen het busstation en het centraal station moet duidelijk worden aangegeven dat voetgangers hier
geen voorrang hebben op zowel fietsers als bussen.
De drukste fietsroute van Groningen loopt via park Selwerd richting
het Zernikecomplex. De kruising met de Eikenlaan is al langere tijd
een heikel punt en een onveilig knelpunt. Wij willen dat dit een
ongelijkvloerse kruising wordt, waar de auto onder het fietspad
doorgaat.

SLIMME FIETSROUTES MET DUIDELIJKE SIGNALERING
Slimme fietsroutes zijn fietsroutes die belangrijke en veelbezochte
punten in en rondom de stad met elkaar verbinden. Op dit moment beschikt de stad al over een mooi netwerk van fietsroutes.
De bekendste fietsroutes zijn waarschijnlijk de routes van de stad
richting het Zernikecomplex. Student & Stad wil het netwerk van
fietsroutes aanpakken en verder uitbreiden.
De zaken die op dit gebied bij ons op de agenda staan, zijn onder
meer:
Het duidelijker aangeven van de fietsroutes in de stad. Op deze
manier wordt ook het gebruik van de fiets in de stad gestimuleerd.
Het verbreden en slimmer indelen van de bestaande fietsroutes.
Door het verbreden van de fietspaden creëer je meer ruimte, zodat
fietsen en elektrische fietsen in goede harmonie samen gebruik kunnen maken van de route.
Het aanleggen van missende schakels. Hierbij moet onder andere
gedacht worden aan een route van Vinkhuizen richting Station Noord
en Winsum en van Kardinge naar de stad.

VENDI, VIDI, FIETSIE - EEN PLEK VOOR ELKE FIETS
Hoewel Student & Stad erg tevreden is met de aanpak van de
binnenstad, merken wij dat de nieuwe inrichting van de binnenstad
soms ten koste gaat van fietsparkeerplekken op straat. Een voorbeeld hiervan is de vernieuwde Brugstraat, waar nu minder stallingen staan dan voorheen. Gezien er naar onze mening in het verleden al te weinig stallingplekken in de binnenstad waren, vinden wij
het geen goede ontwikkeling dat er nog meer verdwijnen.
Wij willen het juist omdraaien en het aantal fietsparkeerplekken
op straat de komende jaren vergroten. Fietsenstallingen zoals in
de Peperstraat en onder het Forum zijn een belangrijke aanvulling
voor de stallingsmogelijkheden in de stad. Deze stallingen zijn
echter vooral gericht op mensen die de stad een dag bezoeken.
Maar niet alleen bezoekers, ook bewoners moeten de mogelijkheid
hebben om wanneer zij naar de supermarkt gaan, de sportschool
20
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bezoeken of op stap gaan hun fiets goed en normaal te kunnen stallen. Gevolg van het huidige tekort aan stallingsmogelijkheden is dat
fietsen uit noodzaak rommelig op straat terecht komen.
Door meerdere partijen is er gesproken over het beboeten van
mensen die hun fiets foutief parkeren. Natuurlijk moeten fietsen op
de juiste wijze en locaties worden gestald. Maar daarvoor moeten
we eerst zorgen voor voldoende stallingsmogelijkheden. Pas daarna
kan er gesproken worden over beboeten.
Behalve in de binnenstad wil Student & Stad ook zorgen voor meer
stallingsmogelijkheden in de wijken. Op dit moment wordt volop
geprobeerd alle auto’s een parkeerplek te geven. Wat ons betreft
mag er op dezelfde manier gekeken worden naar de fiets. Wij
willen dan ook graag dat er ruimte gemaakt wordt voor fietsenstallingen in wijken, ook als dit ten koste gaat van een autoparkeerplaats.
Aanvullende punten:
Fietsenstallingen geven in eerste instantie geen fraai stadsbeeld.
Daarom is het van belang dat stallingen geïntegreerd worden in het
stadsbeeld. Dit kan door bovengronds en ondergronds te bouwen.
De parkeerplaats in de Haddingestraat dient op den duur ook parkeerruimte te bieden voor fietsers
Fietsen zijn enorm diefstalgevoelig. In onze ogen is het daarom van
belang dat de huidige en toekomstige fietsenstallingen de mogelijkheid bevatten om de fiets aan de stalling vast te zetten met een
extra slot.
Wat ons betreft moet het voor bewoners gemakkelijker worden om
fietsenstallingen in hun straat of wijk aan te vragen.
Als echte fietsstad zijn er meer elektrische fietspompen nodig in de
stad. Ons doel is om deze fietspompen langs de snelle fietsroutes en
bij centrale punten zoals supermarkten te plaatsen.
We willen in overleg met studentenverenigingen komen tot meer op
maat gemaakte fietsenstallingen. Op dit moment regelen de studentenverenigingen intern of en zo ja hoe en waar hun leden de fiets
kunnen plaatsen. Als elke studentenvereniging over een eigen fiet22

senstalling beschikt, heeft dit onder meer tot gevolg dat eventuele
overlast van gestalde fietsen afneemt.
Voor de gemeente zien wij de taak weggelegd om vaker van projectontwikkelaars en verhuurders te eisen dat zij zorgen voor inpandige
fietsenstallingen.

OPENBAAR VERVOER
Als de fiets geen optie is, willen wij inwoners van Groningen verleiden om te kiezen voor het openbaar vervoer (OV). Consequentie hiervan is dat er gezorgd moet worden voor een hoogwaardig
OV. De afgelopen jaren was de kwaliteit van het OV goed en de
waardering hoog. Deze positieve cijfers willen wij continueren. De
stad moet vanuit het gehele land goed bereikbaar blijven. Ook in
de stad moeten Groningers kunnen vertrouwen op een goede OV
verbinding.
Op dit punt zien wij voor de komende jaren nog enkele verbeterpunten:
Groningen moet samen met de Nederlandse Spoorwegen (NS), ProRail en de provinciale en landelijke overheid streven naar snellere
treinverbindingen tussen Groningen en Zwolle en tussen Groningen
en Amsterdam. Zowel de intercity als de stoptrein dienen naar onze
mening binnen een uur van Groningen naar Zwolle te rijden.
Het busverkeer in de stad moet verder verduurzamen. Wij willen dat
de komende jaren verder gegaan wordt met de inzet van elektrische
bussen en bussen die rijden op waterstof.
Er moeten mogelijkheden zijn om snel te kunnen inspelen op tijdelijke drukte in de bussen tussen het station/de binnenstad en het Zernikecomplex. Dit vraagt flexibiliteit van de vervoerder, maar is wat ons
betreft noodzakelijk om drukte in bijvoorbeeld tentamenperiodes te
kunnen opvangen.
Om buschauffeurs te beschermen tegen overvallen en het betalen in
bussen efficiënter te maken, willen wij dat cashloos betalen de enige
manier wordt om een geldig vervoersbewijs in de bus aan te schaffen.
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AUTOVERKEER
Hoewel Student & Stad graag ziet dat iedereen in Groningen de
fiets pakt, begrijpen wij dat de auto ook in de toekomst een belangrijk vervoersmiddel zal zijn. De kans is groot dat alle auto’s
elektrisch worden en zelfrijdende auto’s zijn volop in ontwikkeling. Hoewel met name laatstgenoemde veel onzekerheid met zich
meebrengt, willen wij beleid voeren dat er op gericht is om auto’s
zo veel mogelijk uit de binnenstad te weren. Tegelijkertijd moet de
stad wel bereikbaar blijven.
Daarmee komen wij op de volgende punten:
De P+R plekken aan de rand van de stad moeten de belangrijkste
parkeerplekken voor automobilisten worden die de binnenstad willen
bezoeken. Door automobilisten buiten de stad te laten parkeren
en ze dan verder te laten reizen met het openbaar vervoer of met
OV-fietsen zorgen we dat het minder druk wordt wat betreft verkeer
in de binnenstad zelf.
Ook het goederenverkeer willen wij zo veel mogelijk aan de rand van
de stad opvangen. Wij willen ondernemers stimuleren om distributiehubs buiten de stad te gebruiken. Zodoende hoeft er minder goederenverkeer de stad in.
Waar mogelijk is het ons doel om auto’s in de binnenstad te verplichten om met een maximale snelheid van 30 kilometer per uur te
rijden.
Bij het stimuleren van elektrisch rijden speelt de aanwezigheid van
voldoende laadpalen een grote rol. De gemeente moet wat ons betreft actief zijn in de plaatsing van laadpalen en in gesprek gaan met
marktpartijen die deze palen willen realiseren.
Om parkeerdruk in de wijken van Groningen te verminderen, willen
wij minder of geen parkeervergunningen meer uitgeven aan inwoners
met parkeermogelijkheden op eigen terrein.
Het moet gemakkelijker worden voor buurten en straten om te kiezen voor betaald parkeren.

24
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STAD OM IN TE GENIETEN
Groningen moet dé stad zijn waar het gebeurt. Student & Stad
pleit voor een levendige stad waar creativiteit centraal staat
en waar talent zich kan ontplooien. Een stad waar volop evenementen worden georganiseerd en waar cultuur overal tot uiting
komt.

BRUISENDE STAD
De stad Groningen heeft een centrumfunctie voor Noord-Nederland
en moet zich ook profileren als centrumstad. Een stad die aantrekkingskracht uitoefent op haar omgeving en iets te bieden heeft aan
haar mensen. Groningen moet een bruisende stad zijn en blijven,
met een rijk cultureel aanbod, een aantrekkelijke binnenstad en
ruimte voor evenementen.
KUNST EN CULTUUR
Cultuur levert de stad en omgeving meer op dan het de gemeente
kost. De kunst- en cultuursector is de afgelopen jaren organisatorisch en financieel op de schop gegaan. Grote cultuurpijlers bepalen hoe de potjes worden verdeeld, maar Student & Stad vindt dat
zij de kleine partijen in de cultuursector nooit mogen benadelen
en actief moeten begeleiden en ondersteunen. Als een belangrijke
schakel in de keten wegvalt, wordt de hele keten zwakker.
Wij zetten in op nieuwe initiatieven. Net afgestudeerde kunstenaars en artiesten kunnen vaak moeilijk aansluiting vinden bij de
gevestigde orde, terwijl ze net zo veel te bieden hebben en ondersteuning verdienen. Zo geven we talent het podium om zich te
ontwikkelen. Cultuur moet overal geuit kunnen worden, of dat nou
in het theater is, of op straat. De prachtige binnenstad kan dienen
als decor.
26
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Een rijk en divers cultuuraanbod trekt creatieve geesten en bedrijven aan. Daarmee is het essentieel voor de aantrekkingskracht en
economische vitaliteit van de stad.
Daarom wil Student & Stad:
Een breed cultureel aanbod. In 2020 wordt een nieuwe cultuurnota
vastgesteld. Het op peil houden, of beter nog het meer stimuleren
van het cultuuraanbod is van essentieel belang om de stad aantrekkelijk te houden.
Gericht beleid. De focus moet liggen op kunst en cultuur die bijdraagt aan de aantrekkingskracht van de stad Groningen. Het subsidiëren van een zangkoor dat puur voor de gezelligheid bij elkaar komt,
vinden wij geen taak van de gemeente.
Ruimte voor initiatieven. Cultuur staat niet vast, maar is continu
in beweging. Wij vinden dat er ruimte moet worden geboden aan
vernieuwende initiatieven.
Talentontwikkeling. Jonge creatieven moeten de kickstart krijgen
die ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en te vestigen
in de culturele sector. Afstudeerprojecten van culturele studenten
moeten in onze ogen een podium krijgen in de stad.

EVENEMENTEN
Van Eurosonic Noorderslag tot Kingsland en van de KEI-week tot het
Bevrijdingsfestival en Noorderzon. Groningen is rijk aan evenementen en dat moet zo blijven. In het gemeentelijke evenementenbeleid moeten mogelijkheden centraal staan en niet beperkingen.
Het huidige beleid werkt ondernemers en organisatoren die willen
bijdragen aan een bruisende stad nog te vaak tegen. Dit uit zich
onder meer in ingewikkelde procedures voor het aanvragen van
vergunningen en in een willekeur in de toewijzing ervan. Bestaande
initiatieven, maar vooral ook de realisatie van nieuwe events worden hierdoor onnodig bemoeilijkt. Daarnaast worden steeds meer
beperkingen opgelegd voor evenementenlocaties, terwijl er maar
weinig alternatieven worden geboden. Student & Stad heeft zich
de afgelopen jaren hard gemaakt voor het versoepelen van regels
en het behouden van onder andere het evenemententerrein op de
28

Suikerunie. Geluidsnormen en eindtijden worden als het aan ons
ligt niet versoberd. Het tegengaan van geluidsoverlast is belangrijk,
maar hier zijn betere manieren voor. Eén hiervan is het voor evenementen geschikt maken van terreinen die niet naast woonwijken
liggen.
Groningen zet zich in om na Amsterdam dé popstad van Nederland
te worden. Student & Stad staat volledig achter die inzet. We zijn
er trots op dat nationaal en internationaal bekende artiesten hier
komen optreden in De Oosterpoort, Vera, Simplon en de Stadsschouwburg. Om de positie als belangrijke popstad vast te houden
en uit te kunnen breiden moet de verouderde Oosterpoort worden
vervangen. De huidige locatie voldoet niet meer aan de wensen van
artiesten en toeschouwers. Daarom maken wij ons hard voor een
nieuwe Oosterpoort, ter versterking van de centrumfunctie en als
dé popstad van het Noorden. Wat ons betreft wordt de nieuwe Oosterpoort gerealiseerd in het centrum van de stad. Op deze wijze
krijgt ook het uitgaansgebied van Groningen een impuls.
Naast de popmuziek zijn er in onze ogen meer muziekstijlen die de
aandacht verdienen. Groningen staat bekend om zijn sterke dancescene. Als het gaat om dance- en technofeesten in de stad is de
toon vaak negatief. Student & Stad is tegen een evenementenbeleid dat onderscheid maakt op basis van de aard of de muzieksoort
van evenementen. Wij willen alle initiatieven vanuit de stad de
ruimte geven. Dat betekent dus ook de dancescene. Wij staan voor
een evenementenbeleid waarin ondernemerszin en creativiteit
worden gestimuleerd.
Om Groningen de evenementenstad van het Noorden te laten zijn
willen wij:
Geluidsnormen. De huidige geluidsnormen voor evenementen
moeten behouden blijven. Groningen wordt niet interessant voor
organisatoren en bezoekers van evenementen als we de toegestane
geluidsnormen verlagen.
Een nieuwe Oosterpoort. Er moet een nieuwe Oosterpoort gerealiseerd worden op een centraal gelegen plek, waardoor Groningen zijn
Verkiezingsprogramma 2018 - 2022
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centrumfunctie als Noordelijke popstad versterkt en kan voorzien in
de vraag van huidige en vooral toekomstige toeschouwers en artiesten.
Ruimte voor dancefeesten. Groningen moet dancefeesten dezelfde
ruimte bieden als andere muziekevenementen. Student & Stad is tegen een verkorting van de toegestane duur van dancefeesten. Er zijn
betere oplossingen voor overlast, waarmee we evenementenorganisatoren, zoals Paradigm, OOST en Nazomeren, niet dwarszitten.
Meer geschikte evenementenlocaties. Organisatoren zijn zeer
geïnteresseerd in alternatieve locaties aan de randen van de stad.
De gemeente werkt echter niet mee. Als evenementen meer over de
stad gespreid plaatsvinden, ondervinden niet steeds dezelfde mensen
eventuele geluidsoverlast.
Vrijheid, blijheid. Wij willen een evenementenbeleid waarbij de
vraag en het aanbod uit de stad leidend is. De gemeenteraad moet
niet gaan sturen op programmering. Mensen bepalen zelf wat zij
mooie muziek vinden.

BINNENSTAD
De Groningse binnenstad heeft intens veel te bieden. Horecazaken
en winkels zorgen ervoor dat de binnenstad leeft. De parken en
pleinen worden steeds vaker gebruikt voor een diversiteit aan activiteiten. Om de binnenstad aantrekkelijk te houden, vinden wij het
belangrijk dat de gemeente zich inzet voor zoveel mogelijk bezoekers. Consumenten uit het Ommeland, bezoekers van congressen in
MartiniPlaza en dagjesmensen uit de Randstad en Noord-Duitsland:
ze moeten verleid worden. Investeren hierin loont. Elke euro die
via het economische beleidsprogramma G-kracht in de lokale economie wordt geïnvesteerd, betaalt zich ruim 14 keer terug.

Student & Stad heeft zich in het verleden ingezet voor het openstellen van winkels op zondag. Uiteindelijk is dit realiteit geworden
wat een enorme boost heeft gegeven aan de levendigheid van de
stad in het weekend. In de toekomst blijven wij ons hier voor inzetten. Wat ons betreft kan het nog breder getrokken worden. Ook bij
de kapper moet er sprake zijn van vrij ondernemen. Een aantrekkelijke stad voor inwoners en toeristen heeft een bruisende zondag.
Wij willen de binnenstad bruisend houden door:
Investeringen in de lokale economie. De binnenstad is een belangrijke bron van werkgelegenheid en is het visitekaartje van de stad.
Via het economische programma G-kracht, het evenementenprogramma binnenstad en de marketinguitgaven om bezoekers te trekken
moet de lokale economie gestimuleerd worden.
Verlaging van de precariobelasting. De binnenstad wordt niet
meteen een chaos als we de afmetingen van terrassen wat minder
controleren. Binnenstadondernemers moeten we koesteren en niet
onnodig belasten. Onder andere in de vernieuwde Brugstraat zijn
tal van mogelijkheden om de straat meer aan te kleden en beter te
gebruiken door terrassen toe te staan.
Behoud van de vrije sluitingstijden in de horeca. Wij vinden dat
ondernemers zelf mogen bepalen hoe laat de avond bij hen ten einde
komt.
Piekuren. De horeca moet worden vrijgelaten in het al dan niet
aanbieden van piekuren en bij het aanpassen van de schenktijden op
(sport)verenigingen. Wij staan achter het tegengaan van overmatig
drankgebruik, maar dit moet niet betuttelend worden.

EEN SPORTIEVE STAD
Groningen is een sportieve stad en daar zijn wij blij mee. Student
& Stad vindt sport belangrijk. Regelmatige beweging is goed voor
de gezondheid van jong en oud. Om alle inwoners gezond oud te
laten worden wil Student & Stad iedereen de kans geven om te
sporten. Sporten moet mogelijk zijn voor iedereen, ongeacht de
grootte van de portemonnee. Daarom wil Student & Stad de komende jaren investeren in zowel breedte- als topsport. Sporters
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die op hoog niveau presteren zijn rolmodellen voor met name jonge
sporters. Wij geloven dat wanneer Groningers op topniveau presteren dit voordelen biedt voor de hele stad. Daarom vinden wij dat
de gemeente moet investeren in topsport. Wij willen daarbij de
nadruk leggen op talentontwikkeling. Jonge, talentvolle sporters
moeten in de stad hun dromen waar kunnen maken. Het uiteindelijk doel is echter de breedtesport en dit geldt wat ons betreft als
de basis voor het sportbeleid.
Veel inwoners sporten bij een vereniging. Wij willen ervoor zorgen
dat alle verenigingen gebruik kunnen maken van kwalitatief goede
faciliteiten als het om sporten gaat. Sportverenigingen vervullen
naast sporten ook een cruciale rol in het sociale leven van veel
Groningers. Om ook deze kant van het verenigingsleven te laten
bloeien, willen wij sportvereniging de ruimte geven om onder meer
een horeca rol te vervullen en evenementen te laten te organiseren
die niet direct gerelateerd zijn aan sport.
STUDENTENSPORTVERENIGINGEN

parken. Bij de sportverenigingen op Zernike is duidelijk dat mensen
buitengesloten worden wegens gebrek aan trainingsruimte. Dit zien
wij ook terug op het sportpark Corpus den Hoorn, waar amateursportclubs in de verdringing komen door grote professionele clubs. Dit is
ontoelaatbaar en de gemeente dient daarom fors te investeren in de
breedtesport. Meer velden en uitgebreidere gemeentelijke sportfaciliteiten
Bij sporten hoort ook gezelligheid, zeker bij de sportverenigingen
voor studenten. Deze gezelligheid botst weleens met de gewilde
nachtrust van buurtbewoners. Om dit te voorkomen zien wij graag
dat de gemeente tracht om zoveel mogelijk studentensportclubs onder te brengen op dezelfde locatie en deze toereikend te reguleren.
De ACLO is hiervoor een goede locatie. Deze ligt betrekkelijk buiten
de stad en beschikt over voldoende ruimte voor uitbreiding. Met deze
maatregel kan de spreiding van overlast beperkt worden. Duidelijke
regels kunnen ervoor zorgen dat de overlast tot een minimum wordt
beperkt.
Kijken of het mogelijk wordt om sportfaciliteiten buiten het seizoen
openbaar kunen stellen voor de gehele stad.

Sportverenigingen aangesloten bij de ACLO vallen vaak buiten de
boot wanneer het om gemeentelijk beleid gaat. Student & Stad wil
dat de gemeente de komende jaren een actievere rol oppakt bij
deze verenigingen.
Specifiek willen wij de volgende zaken aanpakken:
De toestand met de Damwanden aan het Hoornsediep. Door een
onduidelijke bestuurlijke situatie zijn meerdere roeiclubs aan het
Hoornsediep nu gedupeerd. Slecht geconstrueerde damwanden
zorgen voor een situatie waarin roeien erg bemoeilijkt wordt. De
gemeente dient de clubs te assisteren en de situatie op te lossen.
Minstens 100.000 euro investeren in de (studenten)sportclubs van
de stad. (Studenten)sportclubs zijn naast belangrijke plekken voor
gezelligheid en een gezond leven, een belangrijke broedplaats voor
talent. Veel olympiërs zijn hun carrière begonnen bij een sportclub.
Helaas zien wij nu leegloop bij enkele sportverenigingen omdat de
faciliteiten ontoereikend zijn. Dit is terug te zien bij meerdere sport32
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STAD VAN IEDEREEN
Student & Stad vindt het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt
in Groningen, ongeacht je geloof, geaardheid of afkomst. Wij
geloven dat de stad profiteert van diversiteit en vinden dat de
gemeente de basis moet leggen voor een stad waar inwoners
divers en anders durven te zijn. Tegelijkertijd willen wij voorkomen dat het diverse karakter van de stad leidt tot een gespleten
stad.

STUDENTEN/STADJERS
Een tweedeling die Student & Stad ziet in de stad is die tussen
studenten en stadjers. Te vaak leven deze twee groepen nog langs
elkaar heen of zelfs op gespannen voet. Student & Stad vindt dit
zonde. Wij denken dat beide groepen veel voor elkaar kunnen
betekenen. Een voorbeeld hiervan is WIJS (Wijkinzet Jongeren en
Studenten). Via WIJS krijgen studenten de kans om in ruil voor studiepunten hun kennis te gebruiken om stadjers te helpen. Daarbij
kan gedacht worden aan Bedrijfskunde studenten die een lokale ondernemer helpen zijn bedrijf efficiënter te maken. In het geval dat
kleinere ondernemers niet in staat zijn om een duur consultancy
bureau in te huren, bieden studenten een uitkomst. De studenten
doen op hun beurt belangrijke (werk)ervaring op. Organisaties zoals
WIJS helpen naar onze mening de stad leefbaarder te maken door
deze twee groepen samen te brengen.
Interactie tussen studenten en stadjers moet laagdrempelig worden
gemaakt. Interactie zorgt voor begrip. Student & Stad streeft er
naar dat het voor stadjers en studenten normaler wordt om contact
met elkaar te zoeken en hebben. De website ‘Leven in Stad’ is ooit
opgezet om hierbij te helpen, inclusief bijbehorende subsidie. Deze
site wordt echter al jaren niet actief gepromoot. Vele Groningers
weten niet eens van het bestaan af. Dit initiatief willen wij nieuw
34
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leven inblazen. We ervaren dat er in de stad soms te snel over
elkaar geklaagd wordt in plaats van dat toenadering wordt gezocht.
Wanneer studenten en stadjers meer met elkaar in contact komen,
ontstaat meer onderling begrip. En begrip voorkomt overlast vele
malen beter dan woede.
RIJK/ARM
Een groter en schadelijker probleem is de groeiende tweedeling
tussen arm en rijk. Zowel landelijk als lokaal groeit de kloof tussen
de armste en rijkste inwoners. In Groningen wonen relatief gezien
veel mensen in armoede. Niet voor niets staat de stad in de top 3
van armste steden van Nederland. Om tot een landelijke en lokale
structurele oplossing te komen is landelijk nivellerend economisch
beleid nodig. Maar ook wij kunnen veel doen. In algemene zin
denkt Student & Stad dat beleid gericht op het aantrekken en behouden van hoogopgeleiden voor verbeterde economische uitzichten zorgt. Dit is al jaren één van onze belangrijkste speerpunten
en hier blijven wij ook de komende jaren op inzetten. Daarnaast
willen we minima ook uitdagen om zichzelf te blijven ontwikkelen.
Een mooi voorbeeld hiervan is het project ‘Ondernemen in de Bijstand’, dat de laatste vier jaar ervoor heeft gezorgd dat tientallen
minima werden gesteund bij het opzetten van hun onderneming en
nu uit de bijstand zijn.
Student & Stad vindt het verder belangrijk dat het armoedebeleid van de stad zich richt op het creëren van gelijke kansen voor
kinderen. De jeugd heeft immers de toekomst. Kinderen die in
armoede leven moeten op het gebied van scholing en ontwikkeling
op dezelfde kansen kunnen rekenen als anderen. Hiervoor willen
wij kinderen met een leerachterstand de mogelijkheid bieden om
bijles te krijgen.
Tevens moeten kinderen die in armoede leven op dezelfde wijze
van hun jeugd kunnen genieten als kinderen uit rijkere gezinnen.
Een prachtig initiatief hiervoor, opgezet door studenten van de
Hanzehogeschool, is een project dat kinderfeestje organiseert voor
36

gezinnen in de armoede. Dit soort initiatieven hebben de volledige
steun van Student & Stad.
VERBINTENIS, DRAAG HET UIT
Een goede relatie komt van twee kanten en het is vooral belangrijk
dat je in een relatie blijft praten. Daarom moet de stad duidelijk
uitdragen wat er gaande is in de stad, welke initiatieven er zijn en
wie de kartrekkers zijn. Middels websites als studentvoorstad.nl en
stadjervoorstad.nl willen wij duidelijk communiceren en laten zien
welke initiatieven er zijn. Naast dat dit een duidelijk beeld geeft,
kunnen mensen via deze kanalen ook zien hoe zij zelf bij kunnen
dragen aan een nóg fijnere, leukere en gezelligere stad.
De laatste jaren is de gemeente Groningen gestart met het meer
betrekken van de inwoners van de gemeente bij het maken van
beleid. Op deze manier wordt de verbinding tussen inwoners en politiek versterkt. Er is de afgelopen jaren voor gekozen wijken zelf
over een bepaald budget te laten beslissen. Hoewel Student & Stad
deze ontwikkeling begrijpt, zien wij een groot probleem ontstaan.
Niet alle stadjers kunnen of willen betrokken zijn bij de besteding
van gelden in hun wijk. Een groot deel van de stadjers kiest elke
vier jaar gemeenteraadsleden en verwacht dat zij hen vertegenwoordigen bij onder andere de besteding van budget. Student &
Stad vindt dit hun goed recht. Niemand mag gedwongen worden om
te participeren. Wanneer beslissingen terug worden gegeven aan
inwoners die tijd en zin hebben om zich te buigen over de besteding van bepaalde gelden, kan dit betekenen dat deze beslissingen
genomen gaan worden door een select groepje, ongekozen, burgers. De mening van minder actieve buurtbewoners kan hierdoor
wegvallen. Wij willen er de komende vier jaar zorg voor dragen dat
de beslissingen die de wijk mag maken ook daadwerkelijk draagvlak
hebben bij het overgrote deel van de wijk. Onze ervaring is dat in
veel wijken jongeren en starters vaak niet deelnemen aan participatietrajecten. Wanneer we invloed echt terug willen geven aan de
wijken, moeten ook deze inwoners betrokken zijn.
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STAD VAN DE TOEKOMST
INTERNATIONALISERING
De afgelopen decennia worden gekenmerkt door globalisering. Een
veelgehoorde term is bijvoorbeeld ‘global village’. Student & Stad
erkent deze trend en wil dit doorzetten. Zowel de Rijksuniversiteit
Groningen (RUG) als de Hanzehogeschool verwachten de komende
jaren een groei van internationale studenten en Groningen herbergt één van de grotere afdelingen van het European Student
Network (ESN). Maar ook buiten de studentenwereld zijn de globaliserende ontwikkelingen zichtbaar. Zo zijn er meerdere internationale bedrijven actief in de stad. De gemeente probeert al mee
te gaan in deze stroom en wij steunen dit van harte. Eén van de
blikvangers is het ‘International Welcome Center North’. De trend
van globalisering staat in contrast met de stroming in de samenleving die naar binnen kijkt en keert. Student & Stad wil naar buiten
kijken, zonder haar wortels in Groningen te verliezen.
De komende jaren willen wij, in het kader van internationalisering,
inzetten op betere huisvesting voor internationale studenten. Een
tragedie zoals in de drie afgelopen jaren voorgekomen is willen
wij ten zeerste voorkomen. Het is in onze ogen een taak voor de
gemeente om te zorgen voor flexibele oplossingen die in augustus,
september en oktober beschikbaar zijn. Tevens is het van belang
om internationale studenten in een zo vroeg mogelijk stadium voor
te lichten over hoe de huizenmarkt in Groningen werkt. Door goede
informatie tijdig bij de studenten te krijgen kan een deel van het
probleem voorkomen worden.
TOEGANKELIJKE INFORMATIE
Om de stad voor internationals goed leefbaar te maken en te
houden is het van belang dat informatie vanuit de gemeente voor
iedereen bereikbaar en begrijpelijk is. Een groot deel van de internationals is slechts kortstondig in Groningen. Deze periode varieert
van een paar jaar als expat tot hooguit enkele maanden als uit38
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wisselingsstudent. Door de korte periode van verblijf is het goed
kunnen beheersen van de Nederlandse taal soms een uitdaging.
Daarom vindt Student & Stad het belangrijk dat informatie van
de gemeente ook in het Engels beschikbaar komt. Te vaak krijgen
internationals belangrijke brieven in het Nederlands op de mat.
Gevolg is dat ze niet of te laat doorhebben wat er van of aan hen
gevraagd wordt. Daarnaast is slechts een klein deel van de gemeentelijke website beschikbaar in het Engels. Dit deel moet wat ons
betreft fors worden vergroot.
Het overgrote deel van de buitenlanders die zich vestigen in Groningen is afkomstig uit een lidstaat van de Europese Unie (EU).
Dit betekent dat deze inwoners, ondanks dat zij geen Nederlands
staatsburger zijn, stemrecht hebben bij Europese- en gemeentelijke verkiezingen. Student & Stad is van mening dat dit van de gemeente vraagt dat informatie rondom verkiezingen en belangrijke
politieke besluiten ook in het Engels gedeeld moet worden.
Daarbij is het belangrijk dat de stad in al zijn vormen duidelijk is
voor deze steeds groter wordende groep. De sfeer in de stad, de
normen en waarden die we aanhouden en hoe je je op een goede
manier kan redden zijn daarbij van groot belang.
Een groot deel daarvan is de toegankelijkheid tot deze informatie.
Grote vragen zijn waarom we niet al jaren een engelstalige welkomstbrief hebben voor internationale inwoners en hoe het kan dat
bijvoorbeeld verkiezingen alleen in het Nederlands worden gecommuniceerd terwijl er minstens 5000 stemgerechtigde anderstaligen
in de stad wonen.
Een ander belangrijk punt op het gebied van informatievoorziening
voor internationale studenten is samenwerking. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Hanzehogeschool en de gemeente Groningen
moeten nauw samenwerken om de informatievoorzieningen te
verbeteren, zodat internationals die naar Groningen komen weten
wat er speelt. De website At Home in Groningen speelt hier een
belangrijke rol in.
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DEZELFDE KANSEN
Naast dat het van belang is dat nieuwe internationale inwoners van
Groningen een woning kunnen vinden en hun weg kunnen vinden in
de stad, wil Student & Stad dat het voor internationals ook mogelijk wordt om daadwerkelijk mee te doen aan de Groningse samenleving. Een belangrijk onderdeel daarvan is het hebben van een
baan om zo collega’s te spreken en vrienden te maken op de werkvloer. Echter lukt het veel internationals niet om werk te vinden.
De oorzaak hiervan ligt deels in de strenge wetgeving, maar ook in
het feit dat het voor werkgevers minder vanzelfsprekend is om internationals aan te nemen. Het is volgens ons aan de gemeente om
te zorgen dat iedereen even goed mee kan doen in de samenleving
en dezelfde kansen heeft.
EEN DUURZAME STAD
Klimaatsverandering is één van de grootste uitdagingen die de
wereld op dit moment kent. De opwarming van de aarde is het
directe gevolg van menselijke activiteiten en vormt een bedreiging
voor miljoenen, zo niet miljarden, mensen wereldwijd. Om de
opwarming van de aarde binnen de perken te houden is er mondiale inzet nodig. Student & Stad is van mening dat ook de gemeente
Groningen niet moet weglopen voor haar verantwoordelijkheid.
De klimaatveranderingen moeten geen bijzaak zijn, maar een vast
onderdeel van al het gemeentelijk beleid.

ENERGIENEUTRAAL 2035
De gemeente Groningen heeft als doelstelling om in 2035 energieneutraal te zijn. En dat doel juichen wij als Student & Stad toe. Wij
zijn echter van mening dat de gemeente dit doel niet alleen kan
bereiken. Samen met inwoners en bedrijven willen wij samenwerken om zuiniger om te gaan met beschikbare energie. Tegelijkertijd
moet er zo veel mogelijk energie zelf opgewekt worden. Om dit te
bereiken dienen er afspraken gemaakt te worden met de bedrijven die de grootste bijdrage hebben aan vervuiling. Waar mogelijk
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kunnen bindende afspraken gemaakt worden over onder meer het
terugdringen van de CO2-uitstoot. Om deze afspraken kracht bij te
zetten, moet de gemeentelijke organisatie volgens ons zelf voorop
lopen in de verduurzaming. Zo kan de gemeente de WHO normen
leidend maken in plaats van de EU normen, dit maakt het instellen
van een milieuzone mogelijk.
Verder willen wij dat de gemeente inwoners gaat ondersteunen en
stimuleren om te verduurzamen. Hierbij is het belangrijk dat niet
alleen woningeigenaren deze kans krijgen, maar dat ook huurders
hulp krijgen om samen met hun verhuurder tot verduurzaming te
komen.
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Ook dient de gemeente optimaal gebruik te maken van de kennis en innovatie mogelijkheden die de Rijksuniversiteit (RUG), de
Hanzehogeschool, het Noorderpoort en het Alfa College de stad te
bieden hebben. Innovatieve projecten die duurzaamheid nastreven
en succesvol geïmplementeerd kunnen worden moeten een plek
krijgen in de stad. Belangrijke experimenten moeten ondersteuning
krijgen en gefaciliteerd worden.
Concreet willen wij:
Meer groene energie gaan opwekken:
- 40% van het dakoppervlak moet bedekt worden met zonnepanelen
- Er moeten windmolens in de gemeente Groningen geplaatst worden
Zo snel mogelijk van het gas af:
- Het warmtenet uitbreiden
- Nieuw te bouwen wijken niet meer aansluiten op het gasnet
- De mogelijkheid voor het gebruik van Geothermie blijven onderzoeken
Schoner vervoer:
- Bussen zoveel mogelijk op elektriciteit of waterstof laten rijden
- De stad klaar maken voor de elektrificering van persoonlijk vervoer
door het aantal laadpalen voor elektrische auto’s in alle wijken sterk
te vergroten
- Distributie in de binnenstad zo veel mogelijk te elektrificeren
- Particulieren initiatieven met betrekking tot distributiehubs te
faciliteren en te stimuleren
Een letterlijk groenere stad:
- Bedrijven stimuleren om op industrieterreinen, wanneer zonnepanelen niet mogelijk zijn, groene daken te realiseren
- Het aantal bomen in de stad elk jaar uit te breiden
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STAD OM IN TE WERKEN
START-UP CITY
Groningen heeft als ambitie om dé start-up stad van Nederland te
worden. De stad timmert op dit gebied al een aantal jaren hard
aan de weg. Tot op heden moet Groningen alleen Amsterdam nog
voorrang verlenen. Student & Stad vindt dat de stad met de groei
van de start-ups en bedrijven mee moet groeien.
SCALE UPS
Start-ups veranderen in scale-ups. Daarmee veranderen ook de faciliteiten die deze ondernemingen nodig hebben. Het is van belang
dat de stad mee blijft denken en bewegen om de juiste faciliteiten
te creëren die het mogelijk maken voor deze scale-ups om zich
hier verder te ontwikkelen, in plaats van dat ze uitvliegen naar de
randstad.
Concreet willen wij:
Start-ups enn scale-ups in een vroeg stadium betrekken bij handelsmissies;
Een living lab in Groningen waar bedrijven ontwikkelingen en concepten kunnen testen en onderzoeken;
Het platform ‘start-up city’ uitbreiden.
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EÉN PLATFORM
Eén duidelijk aanspreekpunt en één platform waar hulp beschikbaar is indien start-ups deze nodig hebben. Dat is wat jongen ondernemers nodig hebben. Momenteel zijn er in Groningen meerdere
platformen actief die elkaar doorkruisen. Allen leveren goed werk,
maar het is voor start-ups niet altijd duidelijk waar ze moeten zijn
voor welke hulp of informatie.
GEMEENTE ALS KLANT
Om start-ups vanaf het begin bij te staan kan de gemeente achter hen gaan staan en hen actief ondersteunen als klant. Dit biedt
start-ups vastigheid. Bovendien laat de gemeente hiermee zien
vertrouwen te hebben in de ondernemers in de stad. Bijkomend
voordeel is dat het tevens goed is voor de uitstraling van de startups.

NAWOORD
Dat was het dan, de eerste 25 jaar Student en Stad. Rond de verkiezingen
van november viert Student en Stad namelijk haar 25-jarige lustrum en wat
hebben we in die 25 jaar veel voor studenten mogen betekenen. We zijn
ooit opgericht om studenten een stem te geven in de gemeenteraad maar
ondertussen hebben naast met meepraten in al die jaren al zo veel mooie
zaken gerealiseerd voor studenten in Groningen, daar kunnen we alleen
maar heel trots op zijn.
De laatste 4 jaar hebben we zelfs nog meer een vuist een kunnen maken
omdat we bij de vorige verkiezingen zijn gegroeid van één naar twee zetels. Dit betekende dat we met meer mensen het raadswerk - zowel binnen
als buiten het stadhuis - konden oppakken en gaf ons de ruimte om de
banden met studenten in de stad weer verder te verbeteren.
De meest opvallende successen van de afgelopen jaren zijn zonder meer
dat Groningen door toedoen van Student en Stad ‘Shelter City’ is geworden. Groningen is nu een opvangstad voor politieke vluchtelingen die in
hun eigen land niet meer veilig zijn. We hebben al meerdere gasten mogen
ontvangen die ook hun kennis deelden in het onderwijs.
Een andere realisatie waar we bijzonder trots op zijn is het Stadsstrand.
Student en Stad heeft al aan het begin van deze raadsperiode aangekaart
graag een stadsstrand te willen realiseren maar dat kon toen niet op steun
rekenen van de rest van de gemeenteraad. Uiteindelijk is het strand er
toch gekomen het is een regelrecht succes.
We hebben nog wel een wens voor de toekomst. We merken nog te vaak
dat we op belangrijke onderwerpen niet de meerderheid van de raad
meekrijgen. Met name als we kijken naar zaken als huisvesting voor
jongeren en voor starters, investeren in het vestigingsklimaat en meer
ruimte voor het bruisende karakter van de stad in vorm van activiteiten en
evenementen. De wens die we nu hebben in om te groeien. Zo kunnen we
nog meer betekenen voor de jongste stad van Nederland. Er is meer één
lokale, progressieve partij in Groningen en dat is Student en Stad.
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