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Voorwoord

Beste lezer,
Ik ben Leendert van der Laan, de lijsttrekker namens de Partij voor het Noorden. Voor u ligt ons
verkiezingsprogramma voor de gemeente Groningen. Samen met onze fractie hebben wij hard
gewerkt aan een sterk en haalbaar verkiezingsprogramma!
Het vertrouwen van het noorden in de landelijke politieke partijen en Den Haag is momenteel erg
laag - en daar zijn goede redenen voor. Denk aan de hardnekkige gaswinning, de geleden schade
van de Groningers en de Haagse onwil om de gaskraan dicht te draaien. Elke 4 jaar zijn er weer
sprake van ‘Randstad kabinetten’ die de rest van Nederland negeren. Groningen lijdt in het
bijzonder onder dit wanbeleid.
Die ellende kent de gemeente Groningen als geen ander: armoede, woningnood, het gasdossier, het
kinderhartcentrum, de energiecrisis, een kleine begroting van de gemeente en hoge belastingen
voor de Groningers. De voormalige gemeenten Haren en Ten Boer zijn nog maar net onderdeel
geworden van de gemeente, maar zij worden nu al vergeten door de beleidsmaker. Wij zien dat
bedrijven, studenten, senioren, instellingen en vrijwilligers worden overgeslagen door de
gemeente.
Dat is niet alleen erg jammer, het is gewoon onacceptabel!
Dit is waarom wij hier zijn: meer tegenwicht bieden aan Den Haag en vooral samen opkomen voor
het noorden. Wij zijn niet gebonden aan de Haagse achterkamertjespolitiek of de tucht van een
landelijke moederpartij. Wij zijn energiek, nuchter, regionaal en bovenal erg kritisch! Dat maakt
ons de échte Partij voor het Noorden!
In dit verkiezingsprogramma kunt u lezen wat wij zien in deze ellende, maar ook wat wij gaan
doen om deze brandende problemen eindelijk op te lossen. In de komende bladzijdes gaan wij
verder in op deze probleemstukken, zoals de woningnood, de hoge armoede, de dreigende
energiecrisis en nog veel meer.
Laten we samen Groningen weer op de kaart zetten, op eigen kracht!
Met vriendelijke groet,
Leendert van der Laan
Lijsttrekker Partij voor het Noorden
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Standpunten
In dit partijprogramma kunt u meer lezen over onze ideeën en
oplossingen voor de problemen die de gemeente Groningen plagen.
Omdat het echter wel handig is om een snel en duidelijk overzicht
te hebben van het gedachtegoed van de Partij voor het Noorden,
hebben wij hieronder onze standpunten in het kort voor u
samengevat!

EEN
EENDUURZAAM
DUURZAAMGRONINGEN!
GRONINGEN!
Groningen heeft behoefte aan een gezond groenbeleid waar iedereen van
profiteert! Dat betekent meer groen, géén energieslurpende datacentra en nette
subsidies zodat zonnepanelen voor iedereen een mogelijkheid zijn!

2
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EEN
EEN
DUURZAAM
THUIS IN GRONINGEN!
GRONINGEN!
Er moeten meer betaalbare woningen komen binnen én buiten de stad. Laat de
gemeente eindelijk investeren in woningen voor minima en middeninkomens!
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EEN
LEEFBAAR GRONINGEN!
EEN
DUURZAAM
Stadjers, Harenaren, Ten Boersters en de vele dorpelingen verdienen meer dan
alleen het minimum. Daarom moet er beter geïnvesteerd worden in de sociale en
fysieke voorzieningen! Goed bereikbaar openbaar vervoer en een schone en veilige
gemeente!
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EENDUURZAAM
VERANTWOORDELIJK
GRONINGEN!
EEN
GRONINGEN!
Het aantal Groningers dat in armoede leeft moet omlaag! De gemeente moet zijn
verantwoordelijkheid nemen en de minima helpen om uit de armoede te komen en
dan op eigen kracht verder te groeien.
Stop met bezuinigen en steek hen die helpende hand toe!
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EEN
EEN
DUURZAAM
EERLIJK GRONINGEN!
GRONINGEN!

3

Elke gedupeerde van de gaswinning verdient volledig gecompenseerd te worden!
Géén woningen met scheuren, géén bureaucratische regeltjes
en vooral géén achtergelaten Groningers!
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EENDUURZAAM
GELIJKWAARDIG
GRONINGEN!
EEN
GRONINGEN!
Waar het college één gemeente ziet, ziet de Partij voor het Noorden één gemeente
met daarin twee verwaarloosde regio’s. In plaats van Haren en Ten Boer te
behandelen als verwaterde kopietjes van de stad, moet de echte waarde, pracht en
kracht erkend worden. Behoud hier de dorpscultuur, geef de inwoners meer
zelfstandigheid, bescherm de prachtige natuur en kom de Harenaren en Ten
Boersters eindelijk tegemoet!
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EEN
EEN DUURZAAM
BETROKKENGRONINGEN!
GRONINGEN!
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Groningers weten wel wat er speelt in hun eigen straat, maar niet in de raad!
Inwoners moeten meer inspraak krijgen en daarbij ook serieus genomen worden!
Luister eens naar die kritische noot en de afstand tussen burger en de gemeente zal
verdwijnen!

EEN
EENDUURZAAM
WERKEND GRONINGEN!
GRONINGEN!
De gemeente is verantwoordelijk om kwetsbare industrieën te beschermen,
traditionele sectoren als de landbouw te koesteren en gedurfde initiatieven te
nemen om werkgelegenheid te creëren! Groningers willen werken!
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EEN
EENDUURZAAM
STUDERENDGRONINGEN!
GRONINGEN!
De studentenbevolking in Groningen moet kunnen experimenteren met
grootschalige studentenwoningen en voorzieningen op o.a. Zernike. Gezien het
schrijnende woningtekort moet ook serieus worden overwogen om studenten de
kans te bieden om buiten de stad te huisvesten.
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EEN
EENDUURZAAM
GEZOND GRONINGEN!
GRONINGEN!
De gemeente is verantwoordelijk voor de gezondheid van haar inwoners. Daarbij
hoort ook dat zij kunnen deelnemen aan een bruisend cultureel leven. Daarom
moet Groningen sterk investeren in de culturele en sportieve sectoren.
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Huisvesting

De woningnood in Groningen is hoog, dat zal weinig inwoners van de gemeente verrassen. Of het nou studenten
zijn die een kamer zoeken, jonge gezinnen die de ruimte willen om een toekomst te starten, of ouderen die graag
iets kleiner willen gaan wonen, iedereen loopt tegen dezelfde muur aan: een gebrek aan woningen. De druk op de
woningmarkt komt uit verschillende hoeken.
De Partij voor het Noorden is van mening dat de woningnood verlicht kan worden door onze aandacht de
komende vier jaar te richten op en bestrijden van deze pijnpunten. Wij vinden dat er niet nodeloos energie moet
worden gestoken in het zoeken naar zondebokken voor de problemen. Er moet snel werk worden gemaakt om
Groningen weer bewoonbaar te krijgen voor iedereen. Niet langer vooruitschuiven door te flirten met doodlopende
ideëen, maar de armen uit de mouwen steken en de woningnood hard aanpakken!

Wat gaat de Partij voor het Noorden doen aan de woningnood?
Eén van de obstakels is de huisvesting voor studenten en
andere nieuwkomers. Het is de laatste periode voor de
commerciële sector zeer aantrekkelijk gebleken om grote
gezinswoningen binnen de Stad op te kopen en om te
bouwen naar veel te kleine studentenkamertjes. De student
betaalt noodgedwongen een absurd hoge huur en
verschillende onkostenvergoedingen, terwijl een jong gezin
geen kans krijgt op een redelijke starterswoning.
Momenteel bestaat er een vergunningstelsel bedoeld om
‘de verkamering’ in de gemeente te reguleren en
wanpraktijken tegen te gaan. Is deze regeling wel effectief,
vragen wij ons af. Huurders stellen zich immers nog altijd
kwetsbaar op door uitbuiting te melden. De gemeente moet
daarom de effectiviteit van dit beleid kritisch gaan toetsen.
De Partij voor het Noorden wil een definitieve limiet
instellen voor het aantal omgebouwde woningen per wijk en
per eigenaar. Dit in plaats van een passief beleid en een tik
op de vingers. Ons doel is het aantal huisjesmelkers in de
gemeente te verminderen, het woningaanbod te verbeteren
en aan de woonbehoefte van de studenten te voldoen.
De Partij voor het Noorden wil fors meer investeren in
nieuwbouw binnen de gemeente, zowel in de huur- als
koopsector. Het is van uitermate groot belang dat de
verschillende huurwoningen in de stad die kampen met
achterstallig onderhoud vervangen worden. Ze dienen plaats
te maken voor locaties die meer woonruimte bieden.

Verder is de Partij voor het Noorden enthousiast over de
plannen rondom de toekomstige wijk Suikerzijde. Eén van
de voorwaarden die wij stellen is dat er sprake moet zijn van
een diverse woningindeling, waarbij de nadruk gelegd dient
te worden op sociale- en middenhuurwoningen. Ook moet
de ecologische waarde van de werkzaamheden voldoende
gecompenseerd worden in de vorm van
natuurcompensatiegebieden. Deze laatste zien wij graag
terugkomen in de vorm van meer groen rondom Suikerzijde.
De Partij voor het Noorden wil wijs gebruik maken van de
bouwgrond rondom de MEER-dorpen en Meerstad. De Partij
voor het Noorden vindt dat, ondanks de trage vooruitgang
van het laatste decennia, de plannen van Meerstad een
oplossing kunnen bieden voor de krimpende hoeveelheid
beschikbare woningen. Dit is van groot belang voor de
middenstand en slim investeren kan hier een oplossing zijn
voor de woningnood. Vanwege de gemeentelijke herindeling
valt het terrein nu volledig onder het toezicht van de
gemeente Groningen en zijn er geen redenen meer waarom
dit woongebied niet verder bewoond kan worden. Wel wil de
Partij voor het Noorden dat deze uitbreiding gaat in goed
overleg met de huidige inwoners en dat er voldoende
winkels en gezondheidszorg zijn om goed wonen mogelijk te
maken.

Huisvesting
in het kort:
Toets het vergunningstelsel, werkt het eigenlijk wel?
Zet een limiet op het aantal woningen per eigenaar!
Investeer in de nieuwbouw!
Nieuwe wijken als Suikerzijde zijn ideaal!
Slim gebruik maken van de Meer-regio!
Bouw een studentencampus op Zernike!
Kom met alternatieve woonvormen!
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Trek de zelfbewoningsplicht door naar heel
Groningen!
Maak wonen buiten de gemeente simpeler!

Om de veertigduizend studenten binnen de
gemeente Groningen te ondersteunen wil de
Partij voor het Noorden gaan experimenteren
met woonmodellen op de campus van Zernike.
Wij willen de woningnood voor vooral studenten
verlichten door op lange termijn een kwart van
de studenten te huisvesten op deze campus. Zo
wil de Partij voor het Noorden de student een
studentvriendelijk alternatief bieden om een
studentenleven op te bouwen en tegelijkertijd
meer ruimte creëren binnen de gemeente voor
niet-studenten.
Verder constateert de Partij voor het Noorden
dat de woningmarkt voornamelijk onder druk
staat vanwege het tekort aan woningen en niet
zozeer door een tekort aan leefbare grond. Om de
woningzoeker tegemoet te komen zou daarom
geëxperimenteerd moeten worden met populaire
nieuwe woonvormen, zoals modulaire woningen
en tiny houses. Dit kan op korte termijn mogelijk
gemaakt worden en zal de druk op de
woningmarkt verlichten. Wel wil de Partij voor
het Noorden benadrukken dat elke inwoner in de
gemeente Groningen het recht heeft op een
betrouwbare woning en dat deze alternatieven
geen permanente oplossing zijn voor de
woningnood.

Een van de veranderingen die recentelijk is
doorgevoerd is de zelfbewoningsplicht. Deze moet
voorkomen dat nieuwe woningeigenaren een
woning na de koop gelijk gaan verhuren. Het is
helaas jammer om te constateren dat deze regeling
alleen van toepassing is op recente
nieuwbouwwoningen, waardoor de regeling weinig
effectief lijkt te zijn. De Partij voor het Noorden wil
dan ook dat deze zelfbewoningsplicht binnen de
gemeente Groningen wordt uitgebreid naar ook
woningen die geen nieuwbouw zijn.
Verder is de Partij voor het Noorden van mening dat
de gemeente zich samen met de woningstichtingen
meer moet inzetten voor goedkope koopwoningen
voor starters en voor woningen in de sociale huur
voor de minima. Dit dient de voornaamste focus te
zijn in deze samenwerking.
Tenslotte gelooft de Partij voor het Noorden stellig
in het slim gebruiken van de potentiële leefruimte
die in overvloed te vinden valt buiten de
gemeentegrenzen. Daarom moedigen wij vergaande
afspraken aan met de omringende gemeenten om de
woningnood tegen te gaan. Hieronder valt ook een
verbeterde mobiliteit tussen de gemeenten, waarbij
het mogelijk moet worden om te werken in de Stad
en te wonen in de Ommelanden zonder grote
hindernissen in de reistijd.
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Armoede

Eén op de tien gezinnen in de gemeente Groningen leeft momenteel in armoede. Dit is onacceptabel hoog voor een
gemeente die zo welvarend is als Groningen. Het aantal inwoners dat onder de armoedegrens leeft blijft alleen maar
stijgen, zeker zolang er onvoldoende gedaan wordt om deze mensen een kans te bieden aan de armoede te ontsnappen.
Er is een dringende noodzaak om een nieuw armoedebeleid op poten te zetten, waarbij verbeterde
schuldhulpverlening, makkelijkere (her-)introductie in de arbeidsmarkt en een bredere financiering van omscholing
centraal moet komen te staan. Het is onacceptabel dat in een land als Nederland er kinderen zijn die in armoede
opgroeien. Die jeugd moet juist verschillende hulpmiddelen krijgen zodat zij niet in dezelfde armoede vallen als waar zij
uitkomen. De Partij voor het Noorden hekelt dan ook het huidige beleid van de gemeente, waarbij tienduizenden euro's
gestoken worden in glansrijke en schitterende projecten waar mensen in armoede niets mee opschieten.

Wat gaat de Partij voor het Noorden doen aan armoede?
De Partij voor het Noorden wil allereerst dat de Stadjerspas
structureel veranderd wordt. Het aanbod van deze pas voor
inwoners met een laag inkomen moet actief door de
gemeente worden uitgebreid. Verder dient het aanvragen
versimpeld te worden. Dat geldt ook voor het stellen van
vragen rondom én het gebruik maken van de Stadjerspas.
Niet iedereen binnen de gemeente Groningen is bedreven
genoeg in ICT om gebruik te maken van de Stadjerspas.
Dat is een kwalijke zaak die rechtgezet moet worden.
Verder wil de Partij voor het Noorden de Voedselbank
binnen de gemeente beschermen en versterken. Door
(preventieve) schuld- en hulpverlening te bieden via de
voedselbanken worden juist de mensen bereikt die dit het
meeste nodig hebben. De Partij voor het Noorden ziet dan
ook veel mogelijkheid in het aanstellen van een
contactpersoon op locatie bij de voedselbank. Door juist
deze mensen actief te benaderen op locatie kan hulp
optimaal geboden worden. Mogelijk kan hierin de
kredietbank betrokken worden.
Hoewel meerdere andere partijen aandringen op het
wegwerken van de voedselbanken als een doel, onderstreept
de Partij voor het Noorden juist het bestaan van de
voedselbanken als bewijs dat de strijd tegen armoede nog
lang niet gestreden is. Alleen wanneer er geen armoede meer
te vinden valt binnen de gemeente Groningen kan er
gesproken worden over het opheffen van deze
voedselbanken, pas dan en niet eerder. Tot dan zullen wij ze
steun blijven bieden.

Ook pleit de Partij voor het Noorden ervoor dat er een
educatief traject wordt opgezet waar middelbare scholieren
die in armoede verkeren vrijblijvend aan kunnen
deelnemen. Opgroeien in armoede brengt verschillende
nadelen mee die erg lang blijven kleven. De bedoeling van
dit programma is om jongeren te leren om te gaan met
financiën en te laten zien welke acties zij zelf kunnen nemen
om armoede te voorkomen. Om de deelname aan te
moedigen zien wij graag dat dit traject op een externe
locatie binnen de stad wordt georganiseerd en niet binnen
het huidige onderwijs.
Als er voldoende interesse is zouden wij deelname uit
andere inkomensgroepen ook aanmoedigen. Hulp aan de
deelnemers van onder de armoedegrens blijft wel een
prioriteit. Armoede is een lelijk probleem waar wij niet de
blik van mogen afwenden.
Laaggeletterdheid, analfabetisme en digibetisme binnen de
gemeente is een hardnekkig probleem dat vaker voorkomt
dan men wil toegeven. De Partij voor het Noorden wil dat de
gemeente Groningen realistische plannen maakt om deze
problemen aan te pakken. Doelen voor de korte en de lange
termijn. Doelen die een concreet eindresultaat beogen.
Tegelijkertijd moet er aan deze doelgroep vrijblijvende
ondersteuning geboden worden zodat zij makkelijker deze
problemen kunnen overbruggen. Hieronder dient ook
digitale ondersteuning te vallen voor de ouderen binnen de
gemeente Groningen die niet bedreven genoeg zijn in ICT.

Verbreed het aanbod van de Stadjerspas!

Armoede
in het kort:
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Zet een contactpersoon in bij de voedselbanken voor actieve
ondersteuning bij schuld- en hulpverlening!
Kom met een educatief traject voor de jeugd in armoede
Harde maar realistische aanpak van laaggeletterdheid,
analfabetisme en digibetisme
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Zorg & welzijn

De gemeente moet zich ervoor inzetten dat de gezondheidszorg in de zorgcentra in de gemeente van hoge kwaliteit
blijft. Duizenden ouderen zijn afhankelijk van zorg, maar steeds sterker luidt de noodklok voor deze gezondheids- en
mantelzorg. De gemeente moet bevorderen dat jongeren weer belangstelling krijgen voor werken in de zorg en dat zij
dit enthousiasme ook vast kunnen houden tijdens de carrière.
Ook houdt de Partij voor het Noorden de levensomstandigheden van de daklozen binnen de gemeente scherp in
de gaten. De verwachting is dat het aantal daklozen binnenkort zal gaan verdubbelen vanwege grote achterstanden in
de sociale zorg. De Partij voor het Noorden wil dan ook een efficiënte en vooral humane omgang met de meest
kwetsbare groepen in onze samenleving.

De zorg
Wat gaat de Partij voor het Noorden doen voor de zorg?
De covid-pandemie heeft laten zien hoe fragiel de zorg kan
zijn wanneer deze onverwacht onder druk komt te staan. De
Partij voor het Noorden wil bereiken dat de zorg binnen de
gemeente Groningen verzekerd is van voldoende steun om
een dergelijke noodsituatie in de toekomst te kunnen
vermijden. Dit kan mogelijk gemaakt worden in de vorm van
verbeterde overeenkomsten met het UMCG en het Martini
Ziekenhuis en een structurele ondersteuning van de
doktersposten binnen de gemeente.
Nu het aantal ouderen sterk stijgt is het zeer gewenst dat
voor hen en aan hen veel aandacht wordt besteed. Ouderen
moeten zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Daartoe
moeten alle mogelijke belemmeringen zo klein mogelijk
gemaakt worden. Ook andere kwetsbare groepen dienen
soortgelijke steun te ontvangen voor zelfstandige
woongelegenheden. De Partij voor het Noorden moedigt
collectieve woongemeenschappen zoals Ebbingehof,
Knarrenhof, Willem Dreesflat en de Brasa dan ook zeker aan.
Een goede ziektekostenverzekering moet voor een ieder
haalbaar zijn. De gemeente moet voor kwetsbare groepen
aanvullende verzekeringen afsluiten bovenop hun huidige
basispakket. Hierdoor komt er voor iedere inwoner een
goede ziektekostenverzekering en blijft ook de gezondheid
van deze kwetsbare groepen en hun kinderen in de
gemeente overeind.
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Verder wil de Partij voor het Noorden een verbeterde
ondersteuning voor de thuis- en mantelzorg binnen de
gemeente. De afnemende kwaliteit en aandacht voor deze
zorg, zeker ten tijde van de Covid-pandemie, heeft ervoor
gezorgd dat steeds meer ouderen en kwetsbaren afhankelijk
zijn van de financiële, emotionele en fysieke inspanningen
van vrijwilligers in de directe omgeving. De Partij voor het
Noorden wil publieke erkenning vanuit de gemeente dat de
kwaliteit van deze zorg gewaarborgd moet worden door de
overheid.

De zorg
in het kort:
De Groningse gezondheidszorg is aan versterking
toe, nooit meer weer vermoeide dokters en zusters!
Woningen voor senioren moeten altijd beschikbaar
zijn, zowel thuis als elders!
De gemeente is verantwoordelijkheid voor de
gezondheid van kwetsbare groepen!
Het kinderhartcentrum in het UMCG moet open
blijven!
De gemeente moet erkennen dat het niet goed gaat
met de thuis- en mantelzorg en dit veranderen!

De dreigende opheffing van het kinderhartcentrum in het UMCG is het zoveelste signaal dat Den Haag
steeds meer aandacht heeft voor Groningen. Zoals diverse ziekenhuizen ondertussen al hebben laten
weten profiteert het gehele noorden van het kinderhartcentrum. De Partij voor het Noorden steunt de
strijd om het kinderhartcentrum open te houden en zegt dan ook: hou het hart in het UMCG én in
Groningen!

Het welzijn
Wat gaat de Partij voor het Noorden doen voor het welzijn?
Er moet serieus gekeken wordt naar de
lange termijn kosten van kwetsbare
groepen binnen onze samenleving, zoals
die van de daklozen. De Partij voor het
Noorden wil zo laten berekenen of het
huidige model wel voldoende voordelen
meebrengt, met betrekking tot zowel de
daklozen als de gemeente. De verwachting
is namelijk dat het huidige beleid ervoor
zorgt dat tienduizenden tot
honderdduizenden euro’s per jaar verloren
gaan door ineffectieve begeleiding. De
Partij voor het Noorden zou daarom graag
zien dat er op deze aanzienlijke fondsen
bespaard wordt door verschillende
uitgaven voor deze groep weg te nemen. Bij
een scherpe methode is iedereen gebaat.
De Partij voor het Noorden hekelt de vele
subsidies die de GGZ partners en grote
dagbestedingen van de gemeente
Groningen al jarenlang ontvangen,
waardoor de kleinere commerciële
instellingen binnen de gemeente
wegkwijnen door bezuinigingen. De Partij
voor het Noorden wil dat de cliënt centraal
komt te staan, er optimaal gebruik gemaakt
wordt van kleine zorgaanbieders en dat de
gemeente stopt met het eindeloos
subsidiëren van dezelfde zorginstellingen.
Daarom willen wij graag vergaande
plannen zien om de kleinere zorgverleners
verdere financiële steun en (indien nodig)
mankracht te leveren om degelijke en
humane steun te bieden.

Tenslotte is de Partij voor het Noorden van mening dat het
‘Skaeve Huse’ project dat aan de Hoofdweg 143A bij
Harkstede zou worden ingericht nu al is mislukt. De
gemeente Groningen is er niet in geslaagd om het
vertrouwen van de omwonenden (terug) te winnen en dat
heeft nu geleid tot het ontstaan van groot wantrouwen. Om
dit vertrouwen terug te winnen moet de gemeente
Groningen een definitieve streep zetten door het plan om
het ‘Skaeve Huse’ project aan de Hoofdweg 143A te
organiseren.
De gemeente moet op zoek gaan naar een nieuwe
locatie. Ditmaal buiten een woonwijk. Zoals bij elk project
dat invloed heeft op inwoners, benadrukt de Partij voor het
Noorden ook hier weer dat er voldoende inspraak moet
zijn van de omwonenden.

Het welzijn
in het kort:
Laat de lasten van kwetsbare groepen
opnieuw inschatten door
professionals en zet in op effectieve
behandeling!
Er moeten hardere verwachtingen
gesteld worden van de grote partners
van de gemeente in de
gezondheidszorg!
De gemeente moet de kleinere
instellingen betere steun gaan
verlenen, dit versterkt de
gezondheidszorg enorm!
Skaeve Huse is mislukt voordat het
begon, tijd om er een streep door te
zetten en het elders opnieuw te
proberen, ditmaal met voldoende
communicatie!
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voor het
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Duurzaamheid

Voor de Partij voor het Noorden is een nuchtere houding belangrijk. Wij zetten in op een duurzame toekomst met
behoud van onze leefomgeving. Het allerbelangrijkste is dat we de wereld beter na laten dan dat we hem gevonden
hebben. Dat betekent dat we samen, met de voeten in de klei, moeten kijken naar wat helpt en wat niet helpt. We
zien nu stijgende energierekeningen en een groter aantal inwoners dat die kosten niet op kan brengen. Daarom is
het belangrijk om te kijken hoe we binnen de gemeente deze kosten omlaag kunnen brengen. Daarbij staat u als
inwoner centraal!
De Partij voor het Noorden heeft daarbij twee dingen op het oog: het slim opleveren van hernieuwbare energie én de
energietransitie zo gemakkelijk en voordelig mogelijk maken. Er moet snel begonnen worden met het betaalbaar
maken van duurzaamheid voor iedereen. Hier kan de gemeente een belangrijke rol gaan spelen.

Wat gaat de Partij voor het Noorden doen aan duurzaamheid?
Allereerst dient de gemeente Groningen een visie op te
stellen over de komst van het datacenter, waarbij optimaal
grondgebruik centraal moet komen te staan. Een regulier
datacenter neemt veel te veel ruimte in, wat ten koste gaat
van de leefomgeving en het stroomverbruik. In de praktijk
kan deze ruimte veel slimmer benut worden. De Partij voor
het Noorden maakt zich daarom sterk voor het doorvoeren
van een duurzame visie voor datacenters.
Ten tweede wil de Partij voor het Noorden via de gemeente
een traject lanceren waardoor het makkelijker en
voordeliger wordt om te profiteren van zonnepanelen op
eigen dak. Het is belangrijk dat dit voor elke inwoner,
ongeacht de achtergrond, gaat gelden. De gemeente kan
hierin een belangrijke rol spelen door de aanvraagstappen te
versimpelen en ook het aanbieden van subsidies.
Ten derde wil de Partij voor het Noorden dat de gemeente
een langetermijnplan opstelt, waarin beschreven wordt hoe
de gemeente Groningen op praktische wijze
energiezelfstandig kan worden. Daarbij zijn een aantal
zaken belangrijk: samenwerking met omliggende
gemeenten en provincies, kijken hoe wij lokale energie op
kunnen bouwen voor de eigen buurt en leefomgeving en
tenslotte moeten wij open blijven staan voor nieuwe
energiealternatieven.
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Ten vierde gelooft de Partij voor het Noorden dat het
belangrijk is om de praktische voordelen van de
energietransitie met de inwoners te delen. Daarom willen
wij dat het voordeliger wordt om de eigen woning te
isoleren. Binnen de gemeente is de meerderheid van de
gebouwen in de vorige eeuw gebouwd en dus onvoldoende
geïsoleerd. Het energieverbruik vermindert wanneer deze
woningen beter geïsoleerd zijn. De gemeente moet deze stap
ondersteunen. Praktisch betekent dit dat wij ons inzetten
om inwoners beter te informeren. Dat geldt ook voor het
verstrekken van snel krediet voor inwoners met een laag
energielabel.

Tot slot wil de Partij voor het Noorden dat er geen grote
windmolens op het land worden bijgebouwd. Het is
ondertussen bewezen dat windmolens zorgen voor
geestelijke en lichamelijke problemen. Omwonenden klagen
over de medische gevolgen, terwijl het karakteristieke
Groninger landschap verpest wordt door deze windmolens.
Het antwoord op beide problemen ligt in het plaatsen van
deze molens op zee. Zo houden we Groningen duurzaam én
mooi!

Duurzaamheid
in het kort:
Er moet een duidelijk plan komen voor
datacenters in Groningen!
Het moet makkelijker worden om
zonnepanelen te laten plaatsen op eigen dak!
Kom met een heldere strategie om de
gemeente energiezelfstandig te maken!
Goedkope isolatie van woningen moet
voordeliger!
Géén windmolens op land!

Leefbaarheid

Partij
voor het
Noorden

Waarom gaat er niets boven Groningen? Als inwoners van de gemeente Groningen zijn wij er van overtuigd
dat juist het de leefbaarheid is die hier echt aan bijdraagt. Vanuit alle hoeken en gaten komen Groningers met
een nuchtere blik om samen te kijken hoe het beter kan. De Partij voor het Noorden doet dit ook. Daarom
moeten we een antwoord hebben op de huidige uitdagingen en anticiperen op de problemen van de
toekomst. De Partij voor het Noorden wil dat iedereen in onze gemeente zich fijn voelt in zijn of haar
omgeving, nu én morgen.
Daarom stellen wij een aantal praktische dingen voor.

Wat gaat de Partij voor het Noorden doen aan de leefbaarheid?
De Partij voor het Noorden begrijpt het belang van de
aanwezigheid van voorzieningen binnen en buiten de stad.
Zo is het belangrijk om zowel binnen de eigen gemeenschap
boodschappen te kunnen doen, maar is ook de aanwezigheid
van bibliotheken, buurtcentra en drogisterijen ook van groot
belang. Het is duidelijk dat we deze voorzieningen soms
missen buiten de stad, zoals in Meerstad en de daaromheen
liggende dorpen. De gemeente moet er dan ook werk van
maken om de commerciële sector en andere voorzieningen
naar deze regio’s te krijgen.
Daarnaast willen wij ons ook inzetten voor meer natuur in
onze gemeente. Daarbij hoort het stoppen van
onverantwoorde bomenkap, het aanleggen van nieuw groen
en het nadenken over hoe wij als gemeente een duidelijke
positie uitstralen. Met het extremer worden van de
weersomstandigheden hoort namelijk ook het kijken naar
hoe wij het waterschap kunnen ondersteunen bij de
waterhuishouding en hoe wij het straatbeeld in de zomer
aangenaam kunnen houden.

Qua vervoer willen wij de binnenstad van Groningen
beschikbaar houden voor auto’s. Als partij willen wij
toegankelijkheid uitstralen, en moet het belang van de stad
in de omgeving erkend worden. Daarnaast willen wij het
gebruik van het openbaar vervoer in onze gemeente
aanmoedigen. De Partij voor het Noorden wil ook een
onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de
mogelijkheid, en voor- en nadelen van een gratis
busverbinding tussen het mooie hoofdstation en de
bruisende Grote Markt. Zo houden wij onze stad bereikbaar,
op onze manier.
Diftar is een nuttig systeem waarbij de inzameling van afval
geregistreerd kan worden. De Partij voor het Noorden heeft
geen probleem met de invoering van Diftar, maar wil wel dat
er maatregelen getroffen worden om bepaalde groepen te
ontzien. De werking van diftar nodigt namelijk uit tot
afvaldumping wanneer inwoners vrezen teveel afval in de
containers te plaatsen. Hierbij moet je denken aan o.a.
studenten, gezinnen die met financiële problemen kampen
en ook senioren. Zo houden we Groningen schoon!

Het straatbeeld van onze gemeente is iets wat wij willen
behouden. Als partij zien wij graag dat oude gebouwen
gerenoveerd worden en bewaard blijven voor de toekomst.
Daarbij is het belangrijk dat gebouwen snel een nieuwe
functie krijgen en niet dat ze leeg blijven staan en aftakelen.

Leefbaarheid in het kort:
Er moet voldoende voorzieningen zijn buiten de stad, denk aan winkels, doktersposten en
dorpsagenten!
De huidige bomenkap moet worden gestopt en er moet juist meer groen komen!
Hou de binnenstad beschikbaar voor auto's!
Zet gratis busverbindingen in om Groningen bereikbaar te houden!
Regel de invoering van gescheiden afval (diftar) zo dat het niet leidt tot afvaldumping!
Maak slim gebruik van leegstaande gebouwen en renoveer waar nodig!
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Veiligheid

Iedereen zou zich veilig moeten voelen. Veilig voor criminaliteit en overlast, maar ook voor aardbevingen vanwege de
gaswinning. Helaas is dit niet het geval. Veel mensen durven s’ avonds niet over straat. Ook in huis voelen mensen zich
niet altijd veilig. De misdaadcijfers in Groningen laten zien dat ten opzichte van andere stedelijke gebieden wij op de
goede weg zijn, maar het kan en moet altijd beter. We stoppen pas als elke Groninger zich veilig!

Wat gaat de Partij voor het Noorden doen voor de veiligheid?
De Partij voor het Noorden wil voor eens en altijd de schade en
veiligheid voor woningen en gebouwen als gevolg van de
aardbevingen oplossen. Het is een morele plicht van heel
Nederland om hieraan mee te werken. Het College van
Burgemeesters en Wethouders moet hier alles aan doen om dit
mogelijk te maken. Er zal ruimhartig gecompenseerd moeten
worden voor zowel de schade aan de woningen, als de
emotionele schade van de gedupeerden.
De veiligheid buitenshuis kan voor een deel worden verbeterd
met meer cameratoezicht in het centrum van de stad Groningen.
Mobiel cameratoezicht moet plaatsvinden op plekken waar
sprake is van structurele overlast. Zo houden we Groningen
veilig.
Wel moet daarbij rekening gehouden worden met de
privacywetgeving. Voor diegenen die niets te verbergen hebben
moet cameratoezicht niet opeens in het nadeel werken. Een
burgercomité zou zich hier eventueel over kunnen bekommeren
om zo de privacy te blijven waarborgen.
Ook binnenshuis moet de veiligheid toenemen. Er is nog steeds
veel sprake van huiselijk geweld. De gemeente kan nog niet alle
problemen oplossen, maar goede en korte lijntjes met het WIJteam en jeugdzorginstellingen kunnen veel voorkomen.
Cybercriminaliteit kan worden opgelost met
publiekscampagnes.

Verder ziet de Partij voor het Noorden graag dat de
wijkagent en dorpsagent veel zichtbaarder worden voor
de inwoners en natuurlijk vooral voor diegenen die zich
misdragen. Steun aan deze dienders moet
vanzelfsprekend worden!
Senioren in de gemeente zijn bijzonder kwetsbaar
geworden voor misdaad. Criminelen dringen woningen
binnen op basis van leugens of bellen telefonisch op en
doen zich voor als legitieme organisaties. Zelfs de meest
geslepen senior is niet altijd bestand tegen deze daden.
Daarom moet de gemeente Groningen meer gaan
inzetten op steunverlening aan senioren en het treffen
van preventieve maatregelen. De Partij voor het Noorden
ziet zo bijvoorbeeld veel potentieel in senioralarmen.
Deze kunnen door de gemeente worden ondersteund.

Veiligheid
in het kort:
De woningen getroffen door de
aardbevingen van de gaswinning moeten
100% gecompenseerd worden!
Meer camera's in het stadscentrum, maar
wel onder goed toezicht van een
betrouwbare werkgroep
Verbeterde inspanningen om de veiligheid
binnenshuis te verbeteren
Cybercriminaliteit is nog altijd een
probleem, maar door verbeterde publieke
aandacht kan dit verholpen worden!
De wijk- en dorpsagent zijn tegenwoordig
essentieel, laten wij hen de steun geven die
zij nodig hebben!
Senioren zijn een kwetsbare groep als het
aankomt op criminaliteit, daarom
verdienen zij extra steun vanuit de
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gemeente!

Inkomen

Partij
voor het
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Bestaanszekerheid is voor elke inwoner belangrijk. De beste bestaanszekerheid is het hebben van een baan, eigen
bedrijf of pensioen. Soms is het (tijdelijk) niet mogelijk om te werken, dus is dit niet altijd voor iedereen een optie.
Voor deze doelgroepen zijn goede regelingen nodig om armoede te voorkomen. De gemeente moet hier steun
leveren.
Verder wordt de stad Groningen steeds meer gedomineerd door de onderwijs- en zorgindustrie. Grootschalige
‘oude’ industrie verdwijnt steeds verder uit de gemeente Groningen. Het laatste stukje grootschalige industrie in
de stad Groningen, Theodorus Niemeijer, verdwijnt binnenkort naar de lagelonenlanden. Duidelijk is dat wij
nieuwe industrieën moeten gaan aantrekken. Dit zorgt voor meer werkgelegenheid en is alleen maar positief!
Gelukkig kunnen veel mensen werk vinden bij het midden en kleinbedrijf (mkb) en binnen de ICT-sector, die
gelukkig ook goed vertegenwoordigd zijn binnen de gemeente. Verdere steun bieden aan deze sectoren is voor ons
dan ook niet meer dan vanzelfsprekend.

Wat gaat de Partij voor het Noorden doen voor het inkomen?
Met de komst van Haren en Ten Boer heeft Groningen
ook landbouw binnen de gemeente. Een deel van de
landbouw zal helaas verdwijnen als gevolg van
woningbouw en stadsuitbreidingen. De
landbouwactiviteiten die wij hebben moeten wij
koesteren en beschermen.
Een opleiding in welke vorm dan ook is van levensbelang
voor bestaanszekerheid. Door vergrijzing zal de krapte op
de arbeidsmarkt in de komende jaren steeds verder
toenemen en veel mensen in Groningen hebben nu al
geen baan. 10.000 huishoudens zijn afhankelijk van de
bijstand, terwijl veel mensen wel meer uren willen
werken of aan de bak gaan naast een partner die al werk
heeft. Het ontbreekt de gemeente echter aan
werkgelegenheid en daar moeten we hard op gaan
inzetten.
Verder moeten wij nadenken hoe wij naast onderwijs,
zorg en ICT ook andere industrieën kunnen aantrekken.
Wij hebben te weinig export, te weinig initiatieven en het
grootbedrijf is te beperkt om te kunnen groeien. De
balans tussen een gezonde en toch groeiende industrie
moet gevonden worden.
Veel studenten verlaten na het afstuderen. Dat zou wel
iets minder mogen. Het aanbieden van stages tijdens de
studie door zowel commerciële als niet-commerciële
instellingen kan helpen een carrière te starten in de regio.
Ter ondersteuning moeten er meer goedkope woningen
komen. Een baan is immers leuk, maar als er geen
fatsoenlijke woonruimten zijn, dan vertrekken veel
mensen alsnog uit Groningen.
Veel Groningers willen werken. Dit willen wij stimuleren.
De gemeente zou als grote werkgever kunnen kijken hoe
er meer doorstroming kan komen in haar eigen
personeelsbestand!

Werkervaring opdoen binnen de gemeente of provincie
Groningen kan op lange termijn veel goeds betekenen.
Ambtenaren blijven vaak te lang op hun plek zitten en dit
leidt tot stilstand. Een goed HRM beleid moet dit gaan
voorkomen. Meer mensen van buiten de organisatie zouden
een kans moeten krijgen om aan de slag te gaan bij de
gemeente. Dit geeft bovendien mensen een goede kijk in de
gemeentelijke organisatie en verbeterd de burgerparticipatie!
De Partij voor het Noorden wil graag meer initiatieven zien
tussen bedrijfsleven en de gemeente Groningen om mensen
aan het werk te krijgen. Het betrekken van uitzendbureaus
kan daarbij helpen, maar ook het stimuleren met
werkpremies voor diegenen die al langer in de bijstand zitten
moet niet worden uitgesloten. Wij verwachten wel van
mensen die in de bijstand zitten dat zij ‘iets’ gaan doen. Al is
het maar een paar uur per week inzetten voor de buurt
waarin iemand woont of optreden als mantelzorger.
Het maken van contacten kan helpen om een reguliere
baan te vinden, maar we weten ook dat dit niet voor iedereen
geld. Daarom mag er ook best worden geëxperimenteerd om
mensen in de bijstand te stimuleren vrijwilligerswerk doen.
Deze vergoeding mag de uitkering zo niet in gevaar brengen.
De uitvoering van de gesubsidieerde baan is op dit moment
wel heel kostbaar en verdringt mogelijk reguliere arbeid. Ook
hier geldt evenwel dat wij dit experiment zullen steunen.
Iedereen verdient immers een rol in onze samenleving!

Inkomen in het kort:
Bescherm de landbouw!
Zet aan tot grotere werkgelegenheid!
Alles op alles om nieuwe industrieën aan te
trekken!
Studenten moeten in Groningen kunnen blijven!
Iedereen verdient een rol in de samenleving!
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Participatie

De gemeente Groningen is volop in ontwikkeling. Er is behoefte aan meer ruimte vanwege onder andere de
woningnood en de energietransitie. Bestaande bedrijven en instellingen moeten hun oude gebouwen vervangen en
willen uitbreiden. Vrijwel alle plannen worden ambtelijk voorbereid. Pas wanneer het plan klaar is worden
omwonenden geïnformeerd. Het gevolg: een gebrek aan inspraak en participatie bij inwoners. Dit moet anders.

Wat gaat de Partij voor het Noorden doen voor participatie?
De afgelopen jaren zijn er verschillende voorbeelden
geweest van de desinteresse vanuit de gemeente als het
aankomt op inspraak van inwoners.
Het 'Skaeve Huse'-project
De komst van een VNN opvang in de Barkmolenstraat,
waardoor vrijwel een hele wijk moest procederen tegen
de gemeente
Het verdwijnen van de drafbaan in het Stadspark zonder
dat de gemeente met het bestuur van de drafsport
serieus in gesprek is gegaan
Het onvoldoende betrekken van de Meerdorpen bij het
volstorten met zonne-industrieën in de Lageland polder
en de ontwikkelingen van Meerstad
De hoogte van de Gerrit Krolbrug, waar ruim 5000
Groningers een handtekening voor hebben gezet
De meerderheid van Haren was tegen de herindeling,
toch is deze doorgevoerd
En ook bij de aanpak van de Oosterhamrikzone trekken
veel omwonenden aan het kortste einde
Veel inwoners zijn sowieso al afgehaakt bij de plannen van
de gemeente Groningen en zij laten hun stem niet meer
horen, terwijl betrokken inwoners keer op keer moeten
toezien op het ‘doordrammen’ van gemeentelijke plannen in
de woonomgeving.
Tegelijkertijd komen burgerinitiatieven niet of
nauwelijks van de grond: de gemeente weet het toch altijd
beter. In stedelijk gebied neemt het aantal vrijwilligers ook
af, immers waarom zou je wat doen voor jouw omgeving?
Ambtenaren van de gemeente zijn er genoeg en geven niet
of nauwelijks ruimte om deze initiatieven.

De Partij voor het Noorden wil inwoners veel sneller en
beter betrekken bij planvorming. Of het nu gaat om
nieuwbouwprojecten, de herinrichting van de binnenstad of
een nieuwe autoweg, inwoners moeten vooraan staan. De
enkelingen die alleen protest aantekenen moeten juist ook
gehoord worden. Dat zijn vaak betrokken inwoners die zich
in een plan verdiepen en daar tijd in willen steken. De
gemeente moet critici koesteren, immers:
‘Kritiek is een gratis advies.’
De Partij voor het Noorden wil juridische procedures tussen
inwoners en de gemeente Groningen zoveel mogelijk
voorkomen. De gemeente geeft op dit moment miljoenen
euro’s uit om te procederen tegen haar eigen inwoners.
Beter is om te bemiddelen of te luisteren naar de
argumenten van inwoners. De afstand kleiner maken tussen
de gemeente en haar inwoners vergt flinke inzet en
investeringen, maar wij geloven in het eindresultaat!
De inzet van wethouders om zich te richten op specifieke
wijken en dorpen blijft onduidelijk en onzichtbaar, dit moet
anders. Tegelijkertijd zouden inwoners op hun beurt
gestimuleerd moeten worden om zich in te zetten voor hun
woonomgeving. Deze ambtenaren kunnen ook niet alles zelf.
Dit begint met het schoonhouden van straten en de buurt
tot en met het inzetten van buurtinitiatieven die mensen uit
de eenzaamheid moet halen. Er moet een laagdrempelig
loket komen en financiële middelen per wijk of dorp waar
inwoners terecht kunnen voor initiatieven die bijdragen aan
verbetering van de leefomgeving.
Iedere inwoner zou zich de vraag moeten stellen:
"Wat doe ik eigenlijk zelf voor mijn straat, wijk of dorp?"

Participatie in het kort:
Groningers geloven niet meer in inspraak, dat moet anders!
Inwoners moeten betrokken worden bij planning en beleid
De gemeente kan prima tegen kritiek
Juridische procedures moeten niet de norm zijn!
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Versimpel de mogelijkheid tot deelname van inwoners!

Gaswinning
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De aardgas- en zoutwinning in Groningen heeft nu al sinds jaar en dag de Nederlandse schatkist gespekt.
Verschillende prestigieuze projecten in de rest van het land zijn zo mogelijk gemaakt. Toen dankzij een serie van
aardbevingen in de jaren 90 duidelijk werd dat Groningen een erg hoge prijs zou gaan betalen voor de jarenlange
gaswinning, sloot Den Haag haar ogen. Pas recent is het duidelijk geworden hoe alleen Groningen staat. Het is in
de catastrofale aanpak van de aardbevingsproblematiek waar de Partij voor het Noorden haar oorsprong vindt:
wij komen al sinds het begin op voor de getroffen inwoners van Stad en Ommeland. Wij beloven dit te blijven
doen.
Vaak wijst men naar Loppersum voor aardbevingsschade, maar de Partij voor het Noorden weet dat er ook
binnen de gemeente Groningen veel van die schade te vinden valt. Vooral in wijken zoals Lewenborg en Beijum,
maar helaas ook in dorpen zoals Ten Boer en Garmerwolde.

Wat gaat de Partij voor het Noorden doen tegen de gaswinning?
Ongeacht waar de Partij voor het Noorden
vertegenwoordigd is, onze boodschap is hetzelfde: het
gasdossier moet zo spoedig mogelijk en met het volste
respect naar de inwoners van Groningen toe opgelost
worden.
Dit houdt allereerst in dat de gedupeerden van de
bevingsschade volledige compensatie ontvangen. We
weten nu dat de schadevergoeding voor deze geleden
materiële en immateriële schade geen topprioriteit binnen
Nederland heeft. Verder dient de rijksoverheid te
garanderen dat de bewijslast voor geleden schade niet bij
de inwoners komt te liggen. Het mag niet zo zijn dat de
gedupeerden nog meer lijden onder stress vanwege een
sceptische overheid. De Partij voor het Noorden wil dan
ook dat deze bewijslast wettelijk vast komt te liggen.
Tenslotte willen wij dat na vijftig lange jaren van
opportune aardgaswinning de operatie onmiddellijk en
permanent wordt stilgelegd.
Hoewel wij misschien in verschillende gemeenten wonen,
blijven we toch allemaal inwoners van deze mooie
provincie. Zowel direct als indirect worden we allemaal
getroffen door de aardbevingsproblematiek. Het is
belangrijk dat wij samen sterk blijven staan. Daarom roept
de Partij voor het Noorden de gemeente Groningen op een
verklaring van solidariteit uit te spreken naar de andere
getroffen gemeenten en deze te ondersteunen waar nodig.
Wij zien hierbij namelijk vergaande mogelijkheden
voor juridische ondersteuning en ook pragmatische en
logistieke samenwerking. Waar de Groninger gemeenten
elkaar kunnen ondersteunen, moet het niet meer dan een
vanzelfsprekendheid zijn dat wij elkaar helpen, ook
zonder de nationale coördinator. Wel blijft de Partij voor
het Noorden zich er hard voor maken dat de
eindverantwoordelijkheid voor de schadecompensatie bij
de Rijksoverheid blijft liggen. Een overheid die zich naar
de mening van de Partij voor het Noorden nog altijd te
weinig voor Groningen inzet.

Groningen moet met een terugwerkende kracht profijt trekken
uit de geleden schade van de afgelopen dertig jaar. De Partij voor
het Noorden is in het verleden, ondanks het herhaaldelijk
tegenstribbelen van de landelijke partijen, erin geslaagd een
opbrengst van de gaswinning beschikbaar te stellen voor de
inwoners van Groningen. Ons onofficiële motto dat luidt ‘Lasten,
dus ook de lusten!’ is hiervoor een prima rechtvaardiging.
Toch wil de Partij voor het Noorden dat er een hoger bedrag
wordt uitgereikt aan Groningen in de vorm van verschillende
investeringen in de provincie. Dat er tussen 1965 en 2018 circa 417
miljard euro aan winst is gewonnen is voldoende argument om
Groningen een bruisende en energieke toekomst terug te geven.
Tenslotte spreekt de Partij voor het Noorden een steunbetuiging
uit richting organisaties zoals de Groninger Bodem Beweging en
het Groninger Gasberaad. Het is mede dankzij deze zorgvuldige,
gedreven en vasthoudende vrijwilligers dat Groningen zich
verweren kan tegen de aardbevingsproblematiek. Organisaties
zoals deze verdienen onze onvoorwaardelijke steun en wij nemen
hun inzichten dan ook zeer serieus.

De gaswinning
in het kort:
De gaskraan moet onmiddellijk dicht.
Volledige compensatie voor de gedupeerden, dit en
niets minder.
De gemeente Groningen dient een verklaring van
solidariteit uit te spreken en zich hier aan te
houden
Groningen dient een percentage te ontvangen van
de volledige gaswinning in de vorm van
investeringen
De organisaties van GBB en GG zijn van
onschatbare waarde en verdienen onze steun
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Onderwijs

Een van de sterkste sectoren in Groningen is die van het onderwijs. De basisschool, het voortgezet onderwijs, MBO,
HBO en WO hebben elk een belangrijke plek voor de toekomst. De gemeente Groningen is gebouwd op haar
verbinding met het onderwijs. De educatieve sector is de ruggengraat van onze samenleving en de leerschool voor hoe
wij met elkaar om gaan. Vanaf ons vierde levensjaar beginnen wij met leren. Het stelt ons in staat om kansen te
pakken.
Voor de Partij voor het Noorden is het van groot belang dat de kwaliteit van ons onderwijs goed blijft en dat de
leerlingen en studenten met plezier naar school gaan.

Wat gaat de Partij voor het Noorden doen voor het onderwijs?
De Partij voor het Noorden staat ferm achter het
verschillende onderwijsaanbod en koestert de diversiteit
van opleidingskeuzes. Daarbij is je achtergrond niet
doorslaggevend, maar juist wat jij met je handen en hoofd
kan doen en hoe jij omgaat met de wereld om je heen.
Helaas zien wij vaak dat niet alleen kinderen, maar ook
volwassenen, niet altijd gelijke kansen genieten om het
onderwijs aan te grijpen. Als de Partij voor het Noorden
willen wij deze drempels wegnemen en leersubsidies
steunen die deze kansen gelijk kunnen trekken.
Daarbij hoort ook het waarborgen van kwalitatief
onderwijs in dorpen en bepaalde wijken in onze gemeente.
In het verleden moesten scholen in kleinere dorpen
noodgedwongen de deuren sluiten en verdween daarmee
een belangrijke plek voor onderwijs en sociaal contact. Wij
willen kijken naar mogelijke oplossingen om deze scholen
weer open te krijgen. Met de komst van de voormalige
gemeenten Ten Boer en Haren is het belang van het onderen openhouden van deze dorpsscholen alleen maar groter
geworden.
Verder zien wij dat er veel kinderen uit onze gemeente
zonder ontbijt naar school gaan. Het ontbijt is een
belangrijke maaltijd voor de groei en doorontwikkeling
van onze kinderen. Daarom willen wij dat de gemeente
garant gaat staan voor de mogelijkheid dat elk kind die dat
nodig heeft kan ontbijten op school. Daarbij is het
belangrijk om een mogelijke schaamtedrempel te
vermijden en wordt er gekeken naar inbreng vanuit de
omgeving van de school.
Tenslotte is de Partij voor het Noorden trots op het
bestaan en het succes van de Rijksuniversiteit Groningen
en de Hanzehogeschool. Deze instellingen leveren veel
positieve bijdragen aan het economische en culturele
welzijn van de gemeente. Toch zijn er verschillende
verbeterpunten. De voortdurende groeiende stroom van
studenten zorgt ervoor dat Groningen bijna uit haar
voegen barst.
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Onderwijs
in het kort:
Onderwijs is niet vanzelfsprekend, daarom moet
de gemeente Groningen gelijke kansen bieden
aan mensen die hier moeite mee hebben zodat zij
ook onderwijs kunnen volgen!
Dorpsscholen moeten open blijven en in
sommige gevallen opnieuw geopend worden. De
stad moet niet de enige leveraar van het
onderwijs worden!
Het is van belang dat de kinderen in de gemeente
gezond kunnen ontbijten, mogelijk ook op
school!
Verder moet de gemeente in goed contact blijven
met de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool!

Financiën

Partij
voor het
Noorden

De gemeente Groningen heeft nooit uitgeblonken in een gezonde financiële status. Reserves zijn opgedroogd of
opgelost met slimme financiële constructies. De financiële indicatoren van de gemeente Groningen zoals
solvabiliteit en weerstandsvermogen zijn veel te laag. Afgelopen jaren heeft de gemeente dat opgelost met
lastenverhogingen voor huizenbezitters en autobezitters. Deze oplossingen leidde tot onder andere hogere lasten
voor het parkeren. Zo werd een oplossing weer een probleem.
Met een begroting van 1,1 miljard euro lukt het nauwelijks om zelfstandig investeringen te doen zonder aan
te kloppen bij het Rijk, de Provincie, Europa of een bank. Het is vaak het ene gat vullen met het andere. Ook staat
Groningen in Nederland bovenaan lijstjes als het gaat om de hoogte van de onroerendzaakbelasting voor
particulieren en bedrijven, de rioolbelasting en de verontreinigingsheffing.

Wat gaat de Partij voor het Noorden hier aan doen?
In de afgelopen collegeperiode hebben collegepartijen
GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie de lokale
lasten vrijwel ieder jaar fors verhoogd. Eigen
bezuinigingsdoelstellingen worden structureel vrijwel
niet gehaald. Een duur en groot ambtenarenapparaat
draagt ook niet bij om efficiënt te werken als
gemeente. Nauwelijks resultaten zien we bij het
begeleiden van mensen uit de bijstand naar regulier
werk. Ook deze uitgaven drukken op de gemeentelijke
begroting. De lokale lastenstijging levert vooral voor
woningeigenaren extra kosten op, waardoor het
wonen met name in de stad Groningen maar ook in de
dorpen steeds duurder wordt.
De financiën moeten beter op orde in de gemeente
Groningen. Eigen bezuinigingsdoelstellingen moeten
worden gehaald. Geen excuses. Veel
beleidsmedewerkers worden wel heel goed betaald en
hebben een baan voor het leven bij de gemeente,
waardoor er al jaren weinig doorstroming is binnen
het ambtenarenapparaat. De doorstroming mag wel
flink worden bevorderd binnen het gemeentelijke
ambtenarenapparaat. De milieudienst willen wij wel
ontzien bij eventuele bezuinigingen. De
volksvertegenwoordigers en ambtenaren moeten
altijd het goede voorbeeld geven.

Het steeds maar weer verhogen van lokale lasten zoals
onroerendzaakbelasting moet stoppen of hoogstens een
inflatiecorrectie krijgen. De verschillen tussen arm en rijk
worden steeds groter gemaakt door het huidige
gemeentelijke beleid, dit moet stop gezet worden.
De gemeente mag alleen geld lenen voor de
ontwikkeling van nieuwe woonwijken bij de stad en bij
dorpen. Uiteindelijke zullen deze leningen zich ook weer
terugbetalen. Verder mag er wel iets minder aandacht en
geld naar het centrum van de stad Groningen. Het Forum,
het nieuwe stadhuis en de herontwikkeling van de Grote
Markt kosten bijvoorbeeld wel erg veel geld.
Het Forum is een prachtig gebouw maar kost wel heel veel
geld qua exploitatie. Het is een soort tweede
Universiteitsbibliotheek geworden op kosten van de
belastingbetaler, die er nauwelijks gebruik van kan maken.
Het Forum concurreert bovendien met de Martinitoren en
de horecavoorzieningen.
Verder mogen investeringen in dorpen en stadswijken
fors worden uitgebreid. Dorpen en stadswijken waren de
laatste jaren het kind van de rekening. Vergeleken met veel
andere Groninger gemeenten zit de gemeente Groningen er
nog warmpjes bij. Dat komt vooral door de toedeling van
extra geld uit het gemeentefonds voor grootstedelijke
gemeenten zoals Groningen. De gemeente Groningen moet
zich dat goed realiseren en solidair zijn met andere
Groninger gemeenten.

De uitgaven zijn té hoog geweest de laatste jaren en de Groningers

Financiën
in het
kort:

hebben ervoor moeten betalen! Dit mag niet weer gebeuren.
Volksvertegenwoordigers en ambtenaren moeten het goede voorbeeld
geven - zij moeten als eerste overwogen worden voor eventuele
bezuinigingen
De lokale lasten mogen niet meer verhoogd worden
Minder budget voor glansrijke luchtkastelen, meer voor Groningers!
Meer investeren in de dorpen en stadswijken!
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Vrije tijd

Partij
voor het
Noorden

In de gemeente Groningen kan iedereen zich thuis voelen. Van de rustgevende straten van Noordlaren tot aan de
levendige wijken van Groningen-Stad, het leven kan hier erg mooi zijn. Toch moet de gemeente zich beter gaan
inzetten om ervoor te zorgen dat het Groninger leven een diepgaande inhoud heeft en blijft behouden. De culturele en
sportieve sector hebben niet alleen te lijden gehad onder de Covid-epidemie, maar ook onder het jarenlange
bezuinigen van de gemeente. Volgens de Partij voor het Noorden is het van groot belang dat wij sterk gaan inzetten op
het verbeteren van het kunst-, cultuur- en sportleven dat het leven in Groningen zo mooi maakt.

Kunst & Cultuur
De Partij voor het Noorden wil dat er met meer flexibiliteit en
minder winstoogmerk naar culturele projecten wordt
gekeken. Er is de laatste jaren te sterk bezuinigd op het
culturele leven en dat valt helaas te zien. De gemeente moet
meer openstaan voor nieuwe ideeën en het onderhouden van
typische Groninger tradities.
De werkwijze en uiteindelijke conclusie betreffende het
verdwijnen van de Groninger Drafbaan is een duidelijk
voorbeeld hoe wij niet om moeten gaan met Groninger
cultuur. Wij moedigen een onderzoek naar het gezamenlijke
gebruik van de locatie door de Drafbaan en de gemeente dan
ook van harte aan.
Verder ziet de Partij voor het Noorden dat het voor lokale
kunstenaars en kunst- en cultuurorganisaties binnen de
gemeente lastig is om gezond te groeien. In de recente jaren
is het aantal beschikbare ateliers gedaald van 80 naar 62. De
onderhoudsplicht van deze ateliers ligt bij
woningcorporaties, maar die zien liever meer winstgevende
alternatieven op deze locaties.
De boodschap vanuit de Groninger cultuurwereld is dan
ook meer dan duidelijk: zij willen dat de gemeente het
Rotterdamse beleidsmodel overneemt, waarbij een proactief
kunstbeleid centraal staat. De Partij voor het Noorden steunt
deze opvatting en ziet graag dat deze wordt opgenomen in
het beleid van het komende college.

De Partij voor het Noorden is zeker geen voorstander van
grootschalige prestigeprojecten die meer kosten dan dat ze
opleveren. Het Groninger Forum is een lange tijd een
controversieel onderwerp geweest vanwege de hoge
kosten. De bouw ervan kan niet worden teruggedraaid,
daarom moet Groningen het beste maken van het Forum
dat er te maken valt.
Wel moet nu het Forum zich elk jaar bewijzen:
openstaande rekeningen mogen niet betaald worden op de
kosten van de inwoners.
Verdere projecten moeten gebaseerd zijn op betaalbare en
praktisch ingestelde doelen. De opvolger van De
Oosterpoort, voorlopig bekend onder de naam ‘De Nieuwe
Poort’, moet een plek zijn voor alle inwoners van de
gemeente Groningen.
Wel wil de Partij voor het Noorden voorkomen dat er
onnodige hoge kosten gemaakt worden. Wij zien liever een
praktisch ingestelde locatie met een cultureel hart, dan het
zoveelste prestigeproject waar op lange termijn hoge
rekeningen voor komen te liggen.

Kunst & cultuur
in het kort:
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Minder winstoogmerk, meer flexibiliteit!

Het Groninger Forum is nu een onderdeel van

Bezuinigingen op de culturele sector mogen

Groningen - laat het zichzelf nu maar bewijzen!

niet het automatische antwoord worden!

Nieuwe culturele projecten moeten een

Groninger tradities moeten worden

praktische en betaalbare grondslag hebben,

gewaarborgd!

anders gaan ze niet door!

Wij willen een kunstbeleid waarvan de

De opvolger van de Oosterpoort moet haar kracht

Groninger cultuurwereld kan bloeien!

gaan vinden in de inhoud!

Sport
Voor de Partij voor het Noorden is sport essentieel.
Bewegen is niet alleen fijn, het houdt ons ook gezond en
zorgt voor contact met anderen. Een actieve en gezonde
leefstijl binnen de gemeente moet altijd mogelijk zijn in
de vorm van voldoende sportlocaties, steun aan de
sportverenigingen en een gezond sportbeleid.
Zo moet er beter geïnvesteerd worden in de
sportaccommodaties, die naar de mening van de Partij
voor het Noorden zwaar verouderd zijn. Het moet wel
aantrekkelijk blijven voor de inwoners om gebruik te
blijven maken van de sportaccommodaties die aanwezig
zijn. Bezuinigen op de gezondheid kan niets positiefs
teweeg brengen.
Tegelijkertijd verdwijnen verschillende sportlocaties
door de gehele gemeente, vaak vanwege bezuinigingen
of gemeentelijke besluiten. Er is hiervoor te weinig
compensatie, met als gevolg dat de sportvoorzieningen
elk jaar minder worden.
Een voorbeeld hiervan is de voormalige sporthal in
de Wijert, waar geen gelijkwaardige sportplek voor
terugkwam. De Partij voor het Noorden ondersteunt en
moedigt dan ook het initiatief aan van de stichting
Bewegen is Goud. Een stichting die op eigen kracht naar
een sporthal toe werkt is precies wat nodig is wanneer
de gemeente Groningen het verzaakt om de
sportsvoorzieningen op te pakken.
Toch zou het niet nodig moeten zijn!

In de topsport ziet de Partij voor het Noorden
verschillende veelbelovende mogelijkheden. Topsport
kan dienen als een voorbeeldfunctie voor de jeugd en
moet daarom serieus genomen worden. Om de
breedtesport te bevorderen moet er daarom slim gebruik
gemaakt worden van de topsport. Uiteraard in goede
samenwerking met de lokale en amateursport, die naar
onze mening onderbelicht blijven.
Ook maakt de Partij voor het Noorden zich sterk voor de
sportverenigingen binnen de voormalige gemeenten van
Haren en Ten Boer. Recente signalen wijzen erop dat deze
verenigingen problemen ervaren met de gevolgen van de
gemeentelijke herindeling, waardoor zij minder effectief
hun diensten kunnen bieden aan de betreffende
inwoners. Voor de inwoners buiten de stad moet het ook
makkelijk zijn om te kunnen sporten.
Tenslotte is de Partij voor het Noorden een groot
voorstander van betaalbare sport voor de jeugd van
Groningen. Het is wijs om te investeren in de gezondheid
van onze toekomst en ervoor te zorgen dat een sportief
leven vanzelfsprekend wordt.
Wel wil de Partij voor het Noorden dat de subsidies
die de gemeente Groningen uitreikt verstrekt worden aan
betrouwbare stichtingen. Zo blijkt uit recente
berichtgeving dat stichtingen die deze subsidies verlenen
aan gezinnen met financiële problemen de zaak vaak niet
goed op orde hebben. Dat dit als gevolg heeft dat er
aanmaningskosten belanden bij deze ouders is volstrekt
onacceptabel.

Sport
in het kort:
Sport is essentieel!

De topsport moet een voorbeeldsfunctie krijgen!

Er moet meer geïnvesteerd worden in

De sportverenigingen van Haren en Ten Boer

sportaccomodaties!

moeten door kunnen blijven gaan, ook na de

Op de sportlocaties moet niet verder

gemeentelijke herindeling!

bezuinigd worden, zeker niet zonder

Jongeren die in de armoede zitten moeten óók

voldoende compensatie!

kunnen sporten!

Burgerinitiatieven die sporten

Indien vrijwilligersverenigingen niet in staat

mogelijk maken zijn goud waard!

zijn om huishoudens die in armoede zitten te
ondersteunen, moet de gemeente ingrijpen en
zelf de verantwoordelijkheid nemen!
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Studenten

Voor een groot deel draait de Groningse economie op onderwijs. Groningen is en blijft een onderwijsstad voor het
Noorden, maar ook internationaal. Daar mogen wij best trots op zijn. Met een universiteit en diverse hogescholen,
maar ook sterk mbo-onderwijs, is Groningen toonaangevend in Nederland. Helaas verlaten veel studenten de
gemeente Groningen weer na hun studie, terwijl zij toch erg gewenst zijn.
Naast geld in het laatje, brengen in sommige wijken studenten ook overlast mee door de aantallen. Voor een deel
is dat te verklaren doordat studenten in ‘gewone’ huizen wonen die slecht geïsoleerd zijn of die niet zijn berekend op
grote aantallen bewoners. Het gesprek tussen de student en stadjer moet daarom beter!

Wat gaat de Partij voor het Noorden doen voor de studenten?
Eén van de ambities die de Partij voor het Noorden heeft
voor de gemeente Groningen is een studentencampus. Wij
denken hierbij aan langetermijn experimenten met
grootschalige studentenwoningen en voorzieningen. De
campus Zernike zou hier een geschikte locatie voor zijn.
Campussen volgens een Amerikaans model met veel
voorzieningen zoals winkels, uitgaansgelegenheden en
sportvoorzieningen zouden hier goed passen. Eén
voorwaarde die wij stellen is wel dat de student zich
nimmer genoodzaakt voelt om te gaan wonen op een
campus. Het moet een natuurlijk proces zijn waar de
student ook tevreden mee is.
Verder moet het wonen buiten de stad Groningen
voor studenten serieus worden overwogen. Dit gezien het
schrijnende woningtekort. Om dit aan te moedigen moet de
gemeente het openbare vervoer versterken dat loopt
tussen buiten de stad en Zernike en de RUG.

Hoewel de Partij voor het Noorden de waarde van de student
goed inziet, voelen wij ons genoodzaakt om de
Hanzehogeschool en de RUG te vragen om een stop op de
internationale studenten te overwegen. Een stop op
internationale studenten is een laatste redmiddel, maar zou
niet goed zijn voor de ontwikkeling van Groningen als
studentenstad. Aanleiding daarvoor is dat er niet langer
voldoende woningen beschikbaar zijn.
De noodoplossingen die de gemeente opzet zijn
onvoldoende en zorgen ervoor dat studenten
noodgedwongen slapen in bushokjes en tenten. Dit is geen
manier om studenten te huisvesten, zeker niet in Groningen.
Daarom raden wij aan om ze door te verwijzen naar andere
universiteiten, ook mogelijk buiten Nederland. Zolang
studenten nog in noodtentjes slapen lijkt dit ons de meest
humane optie.
Tenslotte is de Partij voor het Noorden een groot
voorstander van organisaties die het gesprek tussen stadjer
en student aanknopen, zoals bijvoorbeeld WIJS. Naar onze
mening mogen dergelijke organisaties verder uitgebreid
worden.

Studenten in
het kort:
Een studentencampus is de oplossing, voor
zowel student als stadjer!
Het moet makkelijker worden voor studenten
om van buiten de stad te komen, dit vanwege
het woningtekort
Een noodstop op (internationale) studenten
moet overwogen worden zolang er geen
humane woonplekken geboden kunnen worden
Vrijwilligersorganisaties zoals WIJS zijn
onmisbaar en verdienen steun vanuit de
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gemeente!

Senioren

Partij
voor het
Noorden

In de gemeente Groningen wonen veel senioren. Hoewel Groningen de jongste stad is van Nederland, wonen er
naast de senioren in de buitenwijken er ook veel in Haren en andere dorpen. Het is een groep die zelf niet snel
veel aandacht vraagt, maar het absoluut wel verdient. Net als voor andere inwoners is er ook voor ouderen maar
beperkt woonruimte. Anders dan deze inwoners is dat de senioren al snel extra voorzieningen nodig hebben. Dit
wordt steeds lastiger vanwege de woningnood.
Deze groep staat voor uitdagingen die vele anderen vaak niet zien. Zo is het soms lastig te blijven wonen in je
eigen huis, terwijl je er toch altijd hebt gewoond. Ook is er veel eenzaamheid onder ouderen, hetgeen verergerd is
door de coronamaatregelen. Deze generaties verdienen het beste en de Partij voor het Noorden wil ze dit geven.

Wat gaat de Partij voor het Noorden doen voor de senioren?
Inwoners in zorgcentra moeten zoveel mogelijk kunnen
blijven in de vertrouwde leefomgeving. Het is ongewenst dat
deze senioren om de zoveel tijd naar nieuwe locaties moeten
verhuizen. Het zou juist veel beter zijn voor hen dat zij,
wanneer dit nodig wordt, een permanente plek in een
zorgcentra krijgen. Dit vermindert de stress en zorgt er ook
voor dat zij in een omgeving zijn waar zij het zorgpersoneel
kennen.
Er moet meer aandacht komen voor eenzaamheid onder
senioren. Dat is lastig voor met name de groep senioren die
weinig van zich laat horen. Voor deze senioren moet er
ondersteuning komen in de vorm van activiteiten: het
verzorgen van bijvoorbeeld gezamenlijke uitstapjes en andere
bezigheden moet in aanmerking komen voor laagdrempelige
subsidies van de gemeente Groningen.
Wel blijft eenzaamheid moeilijk te peilen en te
constateren. Een centraal meldpunt zou hier uitkomst kunnen
bieden, maar het blijft wel belangrijk dat we hier niet teveel
afhankelijk van worden. Het zal altijd erg lastig blijven om zelf
de stap te zetten om hulp te vragen. Daarom moeten wij ook
de jongere generaties aanmoedigen om een oogje in het zeil te
houden en contacten te leggen met deze senioren. Voor
ouderen geldt verder dat zij zelf ook zoveel mogelijk
initiatieven moeten ontplooien. Hier is een paar uren aan
vrijwilligerswerk het sleutelwoord.

Het stimuleren van hofjeswoningen, seniorenwoningen en
andere woonvormen voor senioren kan en moet veel meer
worden gestimuleerd. De Partij voor het Noorden moedigt
collectieve woongemeenschappen zoals Ebbingehof,
Knarrenhof, Willem Dreesflat en de Brasa aan, maar er zijn
momenteel ook verschillende woongemeenschappen die erg
duur zijn. Niet alle senioren kunnen zich dit veroorloven.
De gemeente Groningen moet daarom haar huidige
woonvisie aanpassen op basis van het aantal beschikbare
woningen voor senioren. Indien er nog voldoende
appartementen en zorgcentra's beschikbaar zijn voor
senioren huishoudens met hoge inkomens, is er geen reden
om nieuwe vergunningen uit te reiken voor dergelijke
projecten. In plaats daarvan moeten er meer woningen
komen voor senioren met lage inkomens en
middeninkomens.

Senioren
in het kort:
Inwoners van zorgcentra's moeten zolang
mogelijk kunnen blijven als zij dit willen!
Aandacht voor eenzaamheid is erg
belangrijk
Er moeten activiteiten georganiseerd
worden voor senioren, zodat zij in contact
blijven met mensen!
Seniorenhuisvesting moet worden
gestimuleerd!
Géén nieuwe woonvormen hoge inkomens
zolang lage en middeninkomens nog niets
hebben!
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Haren

Binnen de provincie Groningen zijn er van Stad tot Wad verschillende verborgen pronkjuweeltjes te vinden.
Toch schijnen er maar weinig zo prachtig mooi als die in de voormalige gemeente Haren.
Door de controversiële gemeentelijke herindeling schijnen deze juweeltjes de laatste paar jaren evenwel steeds
minder sterk. Nu zitten de Harenaren met de gebakken peren: financiële stress, verlies van het gevoel een
gemeenschap te zijn en vergaande bezuinigingen die het dagelijks leven in Haren verslechteren.
Voor de Partij voor het Noorden is het nu taak om het op te nemen voor de Harenaren, zodat we samen deze
voormalige gemeente weer op de been kunnen te krijgen.
Het terugdraaiing van de gemeentelijke herindeling zien wij hier als één van de mogelijkheden.

Wat gaat de Partij voor het Noorden doen voor Haren?
Vanaf het moment dat er gesproken werd over een
mogelijke herindeling waarbij Haren ondergebracht zou
worden bij de Stad, is de Partij voor het Noorden altijd
uiterst kritisch geweest. Er zijn geen financiële of
bestuurlijke redenen geweest om Haren in te lijven bij de
gemeente Groningen. Nu zien wij verschillende negatieve
gevolgen voor de inwoners van Haren vanwege die
herindeling. Voor de Partij voor het Noorden is het van groot
belang dat er nu vastgesteld wordt hoe deze grote fout
gemaakt kon worden. Er dient een onafhankelijk onderzoek
uitgevoerd te worden naar de herindeling, want wat is hier
precies fout gegaan?
Op basis van deze eindconclusies wil de Partij voor het
Noorden dat Haren gecompenseerd wordt, waarbij wij het
terugdraaien van de betreffende herindeling een logische
conclusie vinden.

Er zijn geen redenen om Diftar niet opnieuw weer in te voeren
en wat de Partij voor het Noorden betreft had dit systeem nooit
afgeschaft moeten worden.

Eén van de gevolgen van de gemeentelijke herindeling is het
verlies van de ‘geest’ van Haren. Waar er voorheen sprake
was van een onafhankelijke en gezellige gemeenschap, ziet
de Partij voor het Noorden nu dat er afbreuk wordt gedaan
aan het bestaansrecht van deze voormalige gemeente.
Haren moet een fijn en aantrekkelijk dorp blijven waar
mensen met plezier leven!

De Harenaren hebben de laatste jaren met moeite moeten
toezien hoe zij zijn opgeslokt door de nieuwe gemeente.
Organisaties zoals het Burgercomité Haren hebben zich tegen
de herindeling verweerd en blijven tot op heden strijden voor
de belangen van Haren. De Partij voor het Noorden spreekt haar
waardering uit naar deze organisaties en wij roepen dan ook op
om alle kritische geluiden vanuit Haren serieus te nemen.

Verder dient er een toezegging te komen vanuit de
gemeente dat de groene regio’s rondom Haren onaangetast
blijven. Het natuurgebied dat deze regio kenmerkt is van
onschatbare waarde, maar wordt bedreigd door gesprekken
in de wandelgangen over stedelijke uitbreidingen en nieuwe
parkeerplaatsen. Het zou de gemeente sieren om Haren te
waarderen voor wat het is.
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Verder wil de Partij voor het Noorden dat er opnieuw
gekeken wordt naar de mogelijkheid om Diftar in te voeren
in de voormalige gemeente Haren. Het vaste bedrag voor de
afvalstoffenheffing moest door de gemeente ingevoerd
worden omdat er geen andere opties mogelijk waren. Nu
weten we dat Diftar niet alleen makkelijk in te voeren valt,
maar ook nog eens dat het de gemeente financieel kan
ontlasten.

De Hortus botanicus Haren is al jaren een begrip voor niet
alleen de inwoners van Haren, maar ook voor de verschillende
Groningers, Drenten en Friezen die genieten willen van de
vijftien hectares aan prachtig groen. Helaas is door wanbeleid
en een commerciële drift er geen oog meer voor het
oorspronkelijke schoon en beginnen de tuinen achteruit te
gaan. De Partij voor het Noorden wil vergaande plannen
opzetten om de locatie te restaureren naar haar oorspronkelijke
staat. De gesprekken die momenteel gevoerd worden over de
mogelijkheid om de Hortus botanicus Haren af te breken en om
te zetten in een woonwijk zijn wat ons betreft dan ook absoluut
ongepast.

Haren in het
kort:
De herindeling is onder valse voorwaarden
doorgevoerd, terugdraaiing moet mogelijk zijn!
Haren moet een dorp kunnen blijven met een eigen
cultuur en gemeenschap!
De natuur rondom Haren moet onaangetast blijven!
Het afschaffen van Diftar was een vergissing die
moet worden rechtgezet!
De Hortus Botanicus moet weer mooi en trots zijn!
De kritische geluiden uit Haren moet naar
geluisterd worden en niet onder de tafel worden
geveegd!

Ten Boer
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Binnen Nederland zijn er verschillende streken en dorpen te vinden met ieder een eigen verhaal. Toch zijn er maar
weinig landstreken zo bijzonder als de voormalige gemeente Ten Boer. Het is een bijzondere regio die meer
aandacht verdient, juist omdat deze dorpen in het aardbevingsgebied liggen. De dorpen van Ten Boer,
Garmerwolde, Ten Post, Thesinge, Woltersum en nog veel meer zijn kwetsbaar geworden door de gaswinning, met
als gevolg een aftakeling van de dorpsgemeenschap en een ongelijke behandeling binnen de gemeente.

Wat gaat de Partij voor het Noorden doen voor Ten Boer?
De gaswinning in de regio Ten Boer moet onmiddellijk
beëindigd worden. De Partij voor het Noorden wil dat de
gaskraan wordt dichtgedraaid en dat de gedupeerden een
eerlijke en goede schadevergoeding ontvangen voor de fysiek en
emotioneel geleden schade.
Het is voor de Partij voor het Noorden onbegrijpelijk dat
het compenseren van de aardbevingsslachtoffers verhinderd
wordt door een wirwar van arbitraire regels en loze beloftes.
Dat deze compensering verhinderd wordt door een wirwar van
arbitraire regels en loze beloftes is voor de Partij voor het
Noorden onbegrijpelijk.
De oude gemeente Ten Boer ligt in zijn geheel in het
aardbevingsgebied, haast in het centrum. Onze medeburgers
leven daar al jaren in onzekerheid als het aankomt op de
schadeafhandeling, tijdelijke bewoning (wisselwoningen),
vergoedingen en herstel. Telkens weer worden de spelregels
veranderd. De gemeente Groningen moet zich veel harder
opstellen richting het Rijk om eindelijk eens tot een oplossing te
komen. Vooral omdat men nu al weet dat de bevingen nog jaren
door kunnen gaan.
De Ten Boersters verdienen het om serieus genomen te
worden.
Voor de Partij voor het Noorden is het van groot belang dat de
gedupeerden in de regio gelijk behandeld worden. Het mag niet
zo zijn dat vanwege een afwezige Rijksoverheid de ene buur een
nieuwe woning krijgt en de ander niet. Dit is onacceptabel en
niet hoe wij met elkaar omgaan.

Ten Boer in het kort:
Draai de gaskraan dicht en compenseer de
gedupeerden!
Een gelijke behandeling betekend
géén verschillende behandelingen en
menswaardige wisselwoningen!
De dorpscultuur en leefbaarheid moet beschermd
worden!
Ten Boer moet beter bereikbaar zijn met het OV en
de fiets!
Woldwijk is een pracht voorbeeld van slim en
efficiënt grondgebruik!

In een land als Nederland is het niet uit te leggen dat mensen in
bouwputten moeten wonen vanwege schade veroorzaakt door
de Rijksoverheid. De Partij voor het Noorden wil dan ook dat de
gemeente garant gaat staan voor menswaardige
wisselwoningen. De ellende die de gaswinning met zich
meebrengt mag niet verergerd worden door de nalatigheid van
de volksvertegenwoordigers.
Ook is het belangrijk dat de inwoners van de voormalige
gemeente niet alleen beschermd worden tegen de gevaren van
de gaswinning, maar ook de gelegenheid hebben om een goed
leven op te bouwen. Zo moet de gemeente Groningen actief
bezig gaan om de dorpscultuur en de leefbaarheid in de regio in
stand te houden. Het gevaar bestaat namelijk dat binnen de
gemeente Groningen er uitsluitend oog komt voor de grote
urbane regio’s, met alle gevolgen van dien.
De Partij voor het Noorden wil verder dat de gemeente
Groningen onderzoek gaat doen naar de bereikbaarheid in deze
regio. Een goede verbinding met de binnenstad dankzij het
openbaar vervoer en fietstrajecten kan een groot verschil
maken, zeker voor de senioren die wonen in en rondom de
afgelegen dorpen.
Dit kan het beste bereikt worden door in direct overleg te
gaan met deze inwoners: zij weten goed wat er speelt en dienen
gehoord te worden.
Dorpshuizen en buurtcentra’s in deze regio spelen een
uitermate belangrijke rol bij het samenbrengen van de
inwoners. De gemeente moet ervoor waken dat deze sociale
centra’s niet verloren gaan. De Partij voor het Noorden wil
daarom zien dat de gemeente deze inwoners tegemoet komt en
gaat vaststellen wat precies de sociale behoeften zijn. Het zou
de gemeente Groningen sieren om grondig aandacht te
besteden aan deze inwoners zodat het behoud van de
dorpscultuur binnen deze kwetsbare regio gegarandeerd kan
worden.
Tenslotte is de Partij voor het Noorden van mening dat
Woldwijk een veelbelovend voorbeeld is voor de rest van de
gemeente als het aankomt op slim grondgebruik. De duurzame
initiatieven die hier georganiseerd worden zijn een goede
balans tussen het pragmatisch en slim gebruik maken van
beschikbare ruimte en het behouden van een traditioneel leven
in de kern van Ten Boer. Wel wil de Partij voor het Noorden dat
de inwoners binnen en buiten Woldwijk voldoende betrokken
worden in toekomstige initiatieven.
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Onze dorpen

Na de herindeling heeft Groningen er veel dorpen en buurtschappen bij gekregen. Dorpen en buurtschappen zijn
veel zelfstandiger dan de stad Groningen. Deze dorpelingen zijn bijvoorbeeld meer gericht op het uitvoeren van
vrijwilligerswerk dan de stedelingen. Immers zij kennen niet de luxe van veel ambtenaren en voorzieningen. De
gemeente moet zich er dan ook goed bewust van zijn dat de dorpen niet hetzelfde zijn als de Stad.
De dorpen moeten het karakter houden wat ze nu hebben. Wel moeten wij flink gaan bijbouwen in de dorpen
zelf. In eerste instantie voor de dorpelingen zelf, maar ook voor nieuwe inwoners die de stad willen verlaten om
rustiger en landelijker te wonen. Belangrijk daarbij is dat de dorpen onaangetast blijven. Voor de Partij voor het
Noorden is het duidelijk: Met de dorpen heeft Groningen goud in handen.

Wat gaat de Partij voor het Noorden doen voor de dorpen?
Wij van de Partij voor het Noorden willen graag
groene buffers houden tussen de Stad en de dorpen.
Of het nou weidevelden of boslandschappen zijn,
deze natuurlijke grenzen dragen bij aan het karakter
van de dorpen. Ook moeten zij gevrijwaard blijven
van zonneparken en hoge windmolens.
Zonnepanelen moeten vooral op lege daken komen
en daar zijn er nog meer dan genoeg van. Verder is
de Partij voor het Noorden van mening dat hoge
windmolens thuishoren op zee en niet op het land.
Verder moet er veel meer worden geïnvesteerd in de
dorpen en buurtschappen. Momenteel gebeurd dat
niet en dat is een duidelijke politieke keuze. Nu gaat
vrijwel alle aandacht richting de stad Groningen. Dit
is deels logisch omdat daar ook de meeste mensen
wonen, maar nu gaat er wel heel veel geld naar
bijvoorbeeld het centrum van de stad. Dit terwijl de
onderlinge verbondenheid in de dorpen vele malen
groter dan in de Stad.
Verenigingen op het platteland moeten zoveel
mogelijk gevrijwaard blijven van belasting. Het zijn
juist voorzieningen, die dikwijls door vrijwilligers
worden gerund, die voor verbinding en gezondheid
zorgen. Niet alles hoeft immers zo goedkoop
mogelijk te zijn.
Verder zijn er verschillende boerderijen die hun
functie hebben verloren. Het moet mogelijk kunnen
worden om deze om te bouwen tot meerdere
woonruimtes. Dat zorgt voor veel levendigheid en
woongenot op het platteland.

De kleinere dorpen en buurtschappen verdienen ook aandacht,
immers zijn niet alle dorpen gelijk. Uitbreiding van buurtschappen
is bijvoorbeeld niet altijd gewenst, terwijl verschillende dorpen een
extra wijk wel zien zitten. Het blijft daarom ook belangrijk dat deze
dorpjes en buurtschappen een speciale positie krijgen binnen het
beleid van de gemeente. De grootte van de gemeenschap mag niks
zeggen over de mate van inspraak!
Verder moeten de Meerdorpen meer zeggenschap krijgen over de
ontwikkeling van Meerstad. Het mag niet zo zijn dat Meerstad de
Meerdorpen straks overvleugelt. Verder is deze regio vaak genoemd
als een mogelijke kandidaat voor windmolens. De
vertegenwoordigers van de Meerdorpen zijn er duidelijk over
geweest dat zij dit niet zien zitten en de Partij voor het Noorden
steunt hen in deze kwestie.
Tenslotte moet er rekening worden gehouden met de goede
gewoonten en tradities in de dorpen. De Stad moet zich geenszins
bevoogdend opstellen naar de dorpen.
De Stad en de dorpen kunnen namelijk nog veel van elkaar leren!

Onze dorpen in het
kort:
Hou de landen tussen Stad en de dorpen groen!
Investeer in de dorpen en buurtschappen!
Zo weinig mogelijk belasting voor verenigingen op
platteland!
Het moet makkelijker worden om boerderijen om te
bouwen!
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Internet is de snelweg naar de wereld. Helaas zien
we nog steeds dat er verschillende huishoudens zijn
waar de internetverbinding ronduit slecht is. Dit is
onacceptabel in een tijd waarin zoveel zaken online
geregeld worden. De gemeente Groningen moet
daarom deze huishoudens gaan helpen om goed
bereikbaar te worden.

Een goede internetverbinding is cruciaal, die moet
overal te vinden zijn!
Geen enkel dorp, buurtschap of gehucht is gelijk!
De uitbreiding van Meerstad moet gaan in goede
samenwerking met de Meerdorpen!
Stad en de dorpen kunnen van elkaar leren!
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Slotwoord

Beste lezer,
Achter u ligt het partijprogramma van onze fractie. Het is een
programma waar wij trots op zijn. Elk onderwerp, elk
probleem en elke oplossing is uitvoerig besproken. De
komende vier jaar zal dit programma dienen als een rode lijn
voor ons wanneer wij onze nieuwe plek innemen in de
gemeenteraad van Groningen.
Toch is het nog niet zover.
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen
voor Groningen. Om onze stem als Groningers te kunnen laten
horen de komende vier jaar hebben wij uw steun en stem
nodig.
Stemmen is nooit makkelijk. Het rode potloodje mag dan wel
klein zijn, uw keuze is van groot belang. U heeft de afgelopen
pagina's kunnen lezen over onze ideeën en onze oplossingen.
U heeft kunnen lezen dat de Partij voor het Noorden een partij
wil zijn voor u. Voor uw belangen. Voor het Noorden.
De rest hangt nu van u af.
Met vriendelijke groet,
Leendert van der Laan
Uw lijsttrekker
Ook namens Matthijs, Rob, Jelle, Evelien,
Koos, Jan Alix, Wolter, Rien, Jan, Lieuwe
en alle leden van de Partij voor het Noorden!
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Gemeente Groningen
voor...
Een duurzaam Groningen!
Een thuis in Groningen!
Een leefbaar Groningen!
Een verantwoordelijk Groningen!
Een eerlijk Groningen!
Een gelijkwaardig Groningen!
Een betrokken Groningen!
Een werkend Groningen!
Een studerend Groningen!
Een gezond Groningen!

