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Voorwoord
Belang van Nederland Groningen is een klassiek liberale partij. Dat 
betekent dat vrijheid bovenaan staat. De gemeente dient niet te veel 
taken op zich te nemen. In veel gevallen is dat ook niet nodig omdat de 
burger in de meeste gevallen vaak in staat is om het probleem zelf op te 
lossen. Het is juist aan de gemeente de burger de ruimte te bieden om 
eigen problemen op te lossen en het vertrouwen te geven. Waar nodig 
kan de gemeente ondersteunen. 

De taken die de gemeente wel uitvoert dienen kwalitatief goed en 
kostenefficiënter te geschieden. Belang van Nederland Groningen streeft 
naar een kleine maar effectief gemeentelijk apparaat. Belang van 
Nederland wil naar een bestuur dat vooral streeft naar oplossingen die 
structureel en op de lange termijn houdbaar zijn.  

In de praktijk betekent dit dat vooral in basisbehoeften moet worden 
voorzien. Op dit moment zien wij nog veel te vaak dat de waan van de 
dag bepalend is voor beleidsbesluiten. Een structureel en lange 
termijnbeleid begint met een gedegen lange termijnvisie. De huidige 
toekomstvisie die door de gemeenteraad is vastgesteld is daartoe een 
eerste aanzet maar moet worden aangepast. Belang van Nederland 
Groningen wil een toekomstvisie die concreter is en die meer (haalbare) 
ambities toont, scherpere keuzes maakt en daarmee een duidelijkere 
richting geeft aan de toekomst. Het beleid moet met duidelijke doelen en 
KPI’s (kritieke prestatie indicatoren) gecontroleerd en bijgestuurd kunnen 
worden.
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Hoofdstuk 1: Wonen
Belang van Nederland Groningen wil: 

• Iedereen heeft recht op een betaalbare woning BVNL Groningen wil een 
nieuwe bouwnorm waardoor er meer woningen beschikbaar komen; 
zowel sociale huur, vrije sector en studentenwoningen;  

• Verkorte doorlooptijd woningbouwprojecten, maak het 
ambtenarenapparaat op orde. Daarom wil BVNL Groningen het 
ambtelijk apparaat bij de Dienst Bouwen en Wonen (omgevingsloket) 
versterken, zodat deze in staat is de bouwopgave te faciliteren; 

• Het versimpelen van extra eisen die aan vergunningen worden gesteld; 

• Een wooncampus bouwen op het Zernike terrein voor 
studentenhuisvesting; 

• Om de dorpen en wijken leefbaar te houden moeten we goed kijken 
naar burgerinitiatieven. Burgers houden inspraak in de ontwikkeling van 
hun dorp of stad; 

• Bevriezing van de gemeentelijke belastingen? 

Groningen is na de herindeling met ongeveer 235.000 inwoners een van 
de grotere gemeentes geworden. Om Groningen leefbaar te houden 
dient de gemeente naar alle wijken en dorpen te kijken en deze 
gelijkwaardig te behandelen. Gemeente Groningen dient te werken aan 
betaalbare starters woningen, zowel koop als huur.



Niemand zit te wachten op oudere jongeren die door krapte op de 
woningmarkt veroordeeld zijn om thuis te wonen of eindeloos in een 
studentenkamer of studio zitten. Iedereen heeft recht op een woning, ook 
de jongvolwassenen. Daarom is een voorrangsregeling voor statushouders 
onacceptabel, dit kan en mag niet gebeuren. Belang van Nederland-
Groningen staat voor gelijke kansen voor iedereen. 

Zo is er een groot tekort ontstaan tussen betaalbare vrijesectorwoningen 
tussen de 710 en 1.000 euro aan maandelijkse huur. Hierdoor kan de groep 
middeninkomens (veelal jonge gezinnen), die niet in aanmerking komen 
voor een sociale huurwoning en die een koopwoning niet kunnen betalen, 
steeds moeilijker een woning vinden. Belang van Nederland Groningen wil 
de doorstroming op de huizenmarkt beter bevorderen een pleit daarom 
voor een bouwnorm op bij nieuwe woningen van minstens 30% voor sociale 
huurwoningen. Bij gemeentelijke grond een bouwnorm van minstens 30% 
voor sociale huurwoningen en 40% voor betaalbare vrijesectorwoningen. In 
de gemeente Groningen is bijna geen mogelijkheid om een betaalbare 
starterswoning te krijgen. Wat betreft Belang van Nederland Groningen 
komt daar verandering in. 

Verkort doorlooptijd woningbouwprojecten, maak het 
ambtenarenapparaat op orde. Vanuit de vastgoedmarkt zijn er geluiden 
dat door een gebrek aan (kundige) ambtenaren de broodnodige bouw van 
duizenden huizen wordt vertraagd. Alle bouwplannen moeten door 
gemeenten worden beoordeeld, maar volgens Bouwend Nederland 
hebben lokale overheden daar niet genoeg personeel voor. Hierdoor 
worden nieuwe bouwinitiatieven niet of te traag in behandeling genomen, 
blijven vergunningsaanvragen liggen en lopen bouwprojecten vertraging 
op. Daarom wil Belang van Nederland Groningen het ambtelijk apparaat 
bij de Dienst Bouwen en Wonen (omgevingsloket) versterken, zodat deze in 
staat is de bouwopgave te faciliteren. 

Belang van Nederland Groningen ziet ook kansen in het versimpelen van de 
extra eisen die aan vergunningen worden gesteld. Die verschillen nu per 
gemeente en volgen boven op de wettelijke voorwaarden die al voor 
vergunningen gelden. Gemeente Groningen moet via de VNG bij het Rijk 
erop aandringen dat de woningbouw beperkende stikstofmaatregelen 
losgelaten. Daarnaast vindt Belang van Nederland Groningen dat de 
gemeente moet stoppen met haar plannen om wijken van het gas af te 
halen. Dit is extreem kostbaar en heeft zich bewezen als mislukking. (o.a. 
Purmerend) De apparatuur voor elektrificatie is enorm kostbaar en 
warmtenetten geven 1 leverancier een monopolie waardoor de 
marktwerking en keuzevrijheid met betrekking tot aanbieder in het geding 
komen.
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Ook is het huidige stroomnet niet geschikt voor de ambities die nu voor de 
transitie opgesteld zijn. Alle aanpassingen die door de netbeheerder 
worden gedaan worden als transportkosten doorberekend aan de burger, 
wat de energierekening alleen maar duurder maakt. Dit helpt niet als je 
betaalbaar wil bouwen. 

Belang van Nederland Groningen wil een bevriezing van de gemeentelijke 
belastingen. Door de huidige energieprijzen moet de Groninger bevolking 
bespaart blijven van verhoging van andere woonlasten.  

Men heeft zich de afgelopen jaren ook te veel gericht op de huisvesting 
van (buitenlandse) studenten. De starterswoningen en sociale 
huurwoningen zijn hierdoor in de verdrukking geraakt. 

De problemen met de studentenhuisvesting dienen niet uitsluitend door de 
gemeente opgelost te worden maar ook door de universiteit zelf. Dat kan 
door een campus op het universiteitsterrein te bouwen of door 
eenvoudigweg een studentenstop. Ook kunnen we het principe van de 
hospita weer nieuw leven inblazen. Veel ouderen wonen alleen, soms in 
veel te grote huizen. Hoe mooi zou het zijn als ze een student in huis 
kunnen nemen? Zo verdienen alleenstaande (ouderen) er wat bij en 
hebben studenten een betaalbaar onderkomen. Met een 
verhuurdersvrijstelling voor hospita’s, hoeven verhuurders minder belasting 
te betalen. Attendeer woningeigenaren met een voorlichtingscampagne 
op het feit dat er op deze manier iets bijverdiend kan worden.  

Ook moet er een oplossing komen om overlast gevende studenten aan te 
pakken. De omwonenden van de wijken en dorpen hebben recht op een 
rustige en veilige leefomgeving. Dit kan door de betreffende studenten 
onmiddellijk te beboeten wanneer zij overlast veroorzaken. Mocht 
herhaling plaatsvinden moet er met de verhuurder naar andere 
oplossingen worden gezocht. Met misschien als uiterste oplossing een 
huisuitzetting.  

Om de wijken en dorpen leefbaar te houden moeten we goed kijken naar 
burgerinitiatieven. Belang van Nederland Groningen vindt dat de burgers 
inspraak moeten houden in de ontwikkeling van de wijken en dorpen. Zij 
kennen de situatie als geen ander. Een goed voorbeeld is het initiatief van 
wijkbewoners in de Weijert om daar een nieuw multifunctioneel 
sportcentrum neer te zetten. Dit zorgt voor verbinding in de wijk en het 
gemis van een sportzaal/complex kan op deze manier samen met de 
bewoners weer naar ieders tevredenheid opgelost worden.
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Hoofdstuk 2: Veiligheid
Belang van Nederland Groningen wil: 

• Vertrouwen terug in de politie de samenwerking met andere instanties 
verbeteren en gehoor geven aan de wensen van de politie; 

• Preventief fouilleren en zogeheten patserbakcontroles uitvoeren om (de 
stad) Groningen veilig en leefbaar te houden en criminaliteit terug te 
dringen; 

• De wijkagent actief terug in de wijk en thuis aangifte kunnen doen voor 
kwetsbare ouderen; 

• Handhavers beter opleiden tot zogeheten ‘stadsmariniers’ met meer 
bevoegdheden om, in samenwerking met, de politie te ontlasten en de 
veiligheid te vergroten; 

• Wapenbezit onder de jeugd terugdringen door bijvoorbeeld de inzet 
van ‘‘school cops’’. 

Veiligheid is voor Belang van Nederland Groningen een groot goed. De 
Groningers moeten zich ten aller tijde veilig voelen in hun stad. Belang 
van Nederland Groningen wil de veiligheid binnen de gemeente 
Groningen vergroten.



Incidenten zoals die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, 
bijvoorbeeld de Pathé moorden, de moorden in Hoogkerk, aan het 
Hoendiep, op de eenzame jogger, zijn gepleegd door mensen die achteraf 
“bekend zijn bij de verschillende instanties”.  Door de rijks bezuinigingen op 
geestelijke gezondheidszorg neemt het aantal onbehandelde verwarde 
mensen in de samenleving toe. Dit moet in samenwerking met deze 
instanties voorkomen worden. Politie en instanties dienen beter samen te 
werken om herhaling te voorkomen. 

De politie heeft het vertrouwen van de burger weer nodig. Dit begint met 
de top binnen het politiekorps. De agenten op straat verdienen de steun en 
het respect van de korpsleiding en moeten de juiste middelen krijgen om 
excessen op te sporen en voorkomen. Preventief fouilleren kan daarbij een 
van deze middelen zijn. Dit kan buiten bijvoorbeeld wapenbezit ook de 
aanpak van de drugscriminaliteit ten goede komen. Ook een harde aanpak 
van intimidatie, agressie, vandalisme en vernieling maakt Groningen een 
stuk veiliger. 

Belang van Nederland Groningen vindt dat er ook meer prioriteit gegeven 
dient te worden aan de patserbakcontrole: want als je nog nooit gewerkt 
hebt, maar wel in de duurste BMW of Golf kunt rijden, heb je wat uit te 
leggen. Hierbij moet etnisch profileren wel worden uitgesloten. Belang van 
Nederland Groningen wil dat er in combinatie met de patserbakcontrole 
werk wordt gemaakt van de invoering van een app waarbij agenten 
kunnen zien of een auto al eerder door een andere agent is staande 
gehouden en of daarbij wat is gevonden. 

Voor de directe veiligheid moeten er weer wijkagenten actief in de wijk 
geplaatst worden, zouden alle bureaus weer normaal open moeten en 
thuis aangifte doen (niet digitaal) voor ouderen moet mogelijk gemaakt 
worden. 

Een en ander kan volgens Belang van Nederland Groningen door de politie 
te ontlasten door middel van meer handhavers, een deel daarvan in de 
vorm van stadsmariniers zoals gemeente Rotterdam die sinds 2002 inzet 
om buurten zichtbaar veiliger te maken. Onderzoek van de 
politieacademie laat zien dat stadsmariniers een doeltreffend middel zijn 
om de veiligheid te vergroten. De goed opgeleide handhavers worden 
aangesteld om hardnekkige veiligheidsproblemen in bepaalde gebieden 
en bij evenementen op te lossen. Ze hebben vergaande bevoegdheden, 
een zak met geld en direct contact met het stadsbestuur en partijen als 
politie, justitie en (jeugd)zorginstellingen. De andere aan te stellen 
handhavers dienen zich te richten op het bestrijden van (afval)overlast op 
straat en zaken waaraan de politie, vanwege gebrek aan mankracht, geen 
prioriteit kan geven. 
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Ook wapenbezit bij de jeugd moet teruggedrongen worden. Belang van 
Nederland Groningen vindt dat preventief fouilleren op en rond scholen 
daar een goede bijdrage aan kan leveren. Ook het introduceren van 
bijvoorbeeld “schoolcops” is een optie, deze schoolagenten kunnen op 
ieder gewenst moment en onaangekondigd fouilleren en de kluisjes 
doorzoeken.
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Hoofdstuk 3: Economie
Belang van Nederland Groningen wil: 

• Een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en bijbehorende banen. De 
aanwezigheid van Airport Eelde en de Eemshaven zijn kansen die benut 
kunnen worden; 

• Bereikbaarheid van centrum waarborgen. Parkeergelegenheid voor 
auto en fiets is belangrijk. BVNL Groningen wil meerde (gratis) 
fietsenstallingen en voldoende parkeergelegenheid voor 
automobilisten; 

• Waar mogelijk betaald parkeren rondom winkelgebieden afschaffen (of 
eerste x aantal uur gratis). Zodat het winkelen aantrekkelijk blijft ten 
opzichte van een internet vol met webshops; 

• In de wijken en dorpen verdienen de oudere winkelcentra de nodige 
aandacht. Die zouden met een gedegen modernisering in functionaliteit 
en aantrekkingskracht aanzienlijk kunnen verbeteren;  

• Op een toegankelijke locatie een nieuw congrescentrum (voor 
wetenschap en cultuur) in plaats van te investeren in bijvoorbeeld de 
martinihal en Oosterpoort omdat deze locaties de nodige beperkingen 
hebben betreft bereikbaarheid; 

• Aandacht besteden aan de leegstand op de industrieterreinen. BVNL 
Groningen wil zorgen voor arbeidsintensieve industrie om deze terreinen 
te vullen en hier een actieve sturende rol in spelen. Dit versterkt de 
economie en helpt de arbeidsmarkt.



Binnen de Gemeente willen we een goed vestigingsklimaat ontwikkelen dat 
bedrijven en de bijbehorende banen naar Groningen brengt. Ook de 
aanwezigheid van Groningen Airport Eelde en de Eemshaven zijn kansen 
die benut kunnen worden. Groningen Airport Eelde moet de kans krijgen 
om verstandig te groeien zoals de Eemshaven die kans ook krijgt. Een en 
ander is te bereiken door minimalisering van de regelgeving en goede 
ontsluiting.  

In de binnenstad pleiten we er voor de winkelstraten herkenbaar en divers 
te houden. Op die manier behoudt de binnenstad haar aantrekkingskracht 
en zullen de retailers zich er graag vestigen. Het midden- en kleinbedrijf is 
immers de ruggengraat van Groningen. Dit houdt in dat ook de 
bereikbaarheid goed moet zijn. De mensen moeten goed in het centrum 
kunnen komen. Zowel met OV als met auto en fiets. Parkeerfaciliteit voor 
auto en fiets is dus belangrijk. Mede om de overlast van de fietsen in de 
binnenstad aan te pakken moeten er meerdere gratis fietsenstallingen 
komen. Belang van Nederland Groningen pleit voor het behoud van 
cruciale faciliteiten voor ondernemers, zoals geldautomaten en voldoende 
parkeerplaatsen. Waar mogelijk schaffen we betaald parkeren rondom 
winkelgebieden helemaal af. Want met het aanbod van aantrekkelijke 
winkelgebieden tegenover een internet vol webshops kan een te hoog 
parkeertarief voor de consument de reden zijn om af te haken.  

In de wijken en dorpen verdienen de oudere winkelcentra de nodige 
aandacht. Die zouden met een gedegen modernisering in functionaliteit en 
aantrekkingskracht aanzienlijk kunnen verbeteren. Winkelstraten en 
winkelcentra verhogen de leefbaarheid en dat moeten we koesteren. 

Binnen de gemeente Groningen is er geen “echt” congrescentrum meer, 
een nieuw congrescentrum kan Groningen ook weer op de kaart zetten. 
Moderniseren van de Martinihal is bijna onmogelijk op de huidige locatie, 
mede door de beperkte parkeerfaciliteit die de Martinihal zelf heeft. Een 
locatie buiten de bebouwing aan een van de doorgaande rijkswegen (A7 
of A28) is een goede oplossing. Het zou een combinatie kunnen worden 
van theater, muziek en cultuur met de ruime faciliteiten van een 
congrescentrum. 

Tenslotte vindt Belang van Nederland Groningen dat er aandacht besteed 
moet worden aan de leegstand op de industrieterreinen. De gemeente 
Groningen moet zorgen voor arbeidsintensieve industrie om deze terreinen 
te vullen en hier een actieve sturende rol in spelen. Dit versterkt de 
economie en helpt de arbeidsmarkt. Boven op de stimulatie van de 
Groninger economie wil Belang van Nederland Groningen een Groninger 
Gulden invoeren.
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Een eigen lokale munt waarmee je bij de kapper af kunt rekenen, 
boodschappen kan betalen, een biertje/wijntje kopen in het café. Kortom 
een munt door en voor Groningers om de geldstromen binnen de eigen 
regio te houden en waarmee de lokale economie een enorme boost kan 
krijgen. Het Bristol Pound in Engeland laat al jaren het goede voorbeeld 
zien als het gaat om het succesvol gebruiken van een lokale munt. Ook in 
andere Nederlandse steden krijgt de lokale economie een steuntje in de 
rug: de Eindhovense stuiver, een Tilburgertje en de Friese knaak zijn 
allemaal initiatieven om de eigen economie vooruit te helpen. Die kans 
moet Groningen ook benutten. We zouden bijvoorbeeld het jaarlijkse 
kerstcadeau voor al die duizenden ambtenaren kunnen uitkeren in 
Groninger Guldens, zodat deze uitgegeven kunnen worden bij Groninger 
ondernemers. Op die manier zouden er ieder jaar tonnen de Groninger 
economie ingepompt kunnen worden. 
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Hoofdstuk 4: Werk
Belang van Nederland Groningen wil: 

• Zorgen dat de opleidingen in onze gemeente aansluiten op de vraag 
die er is. Jongeren moeten goed voorgelicht worden als het om 
opleiding en carrière gaat. Op dit moment is er een grote 
personeelsvraag in de bouw, zorg, horeca, en nog meer bedrijfstakken;  

• Een goed opleidingsniveau voor praktisch geschoolde beroepen. Onder 
andere de schade- en versterkingsoperatie rond de aardbevingsschade 
biedt voor de bouw veel kansen;  

• Voor oudere werknemers die door omstandigheden niet meer deel 
kunnen nemen aan het arbeidsproces moeten we de juiste vacature 
zoeken met de bijbehorende omscholing/begeleiding;  

• Er zijn voor de oudere werknemers kansen in het opleiden van de 
jongeren, waar ze door hun jarenlange ervaring meer kunnen bijdragen 
dan alleen het theoretische gedeelte van de schoolboeken; 
BVNL Groningen wil een zij-instroom voor 50-plussers in het onderwijs, 
dit helpt op deze manier 2 leeftijdsgroepen. Dit gebeurt nu veel te 
weinig waardoor oude ambachts- en vakkennis dreigt te verdwijnen; 

• Ook moet het verschil in beloning tussen wel of niet werken groter 
worden. Alleen op deze manier kunnen we werken aantrekkelijk houden.



De snedige zin die Belang van Nederland Groningen aanspreekt is: ‘Een 
baan is de beste remedie tegen armoede’. 

Werken moet lonen, dat is duidelijk. In Groningen en omgeving is dat niet 
anders. Daarom willen we ervoor zorgen dat de opleidingen in onze 
gemeente aansluiten op de vraag die er is. Jongeren moeten goed 
voorgelicht worden als het om opleiding en carrière gaat. Daar waar de 
kansen liggen het niveau van de opleiding aanpassen binnen de 
mogelijkheden die er nu zijn om onze jongeren de beste kansen te bieden. 
Op dit moment is er een grote personeelsvraag in de bouw, zorg, horeca, 
en nog meer bedrijfstakken.  

Belang van Nederland Groningen wil ervoor zorgen dat er een goed 
opleidingsniveau komt voor praktisch geschoolde beroepen. Onder andere 
de schadeherstel- en versterkingsoperatie rond de aardbevingsschade 
biedt voor de bouw veel kansen. Dit betekent niet meer dan een terugkeer 
van de Ambachtsscholen.   

Voor de oudere werknemers die door omstandigheden niet meer deel 
kunnen nemen aan het arbeidsproces moeten we de juiste vacature 
zoeken met de bijbehorende omscholing/begeleiding. Ook zijn er voor de 
oudere werknemers kansen in het opleiden van de jongeren, waar ze door 
hun jarenlange ervaring meer kunnen bijdragen dan alleen het 
theoretische gedeelte van de schoolboeken. Een zij-instroom voor 50-
plussers in het onderwijs helpt op deze manier 2 leeftijdsgroepen. Dit 
gebeurt nu veel te weinig waardoor oude ambachts- en vakkennis dreigt te 
verdwijnen. Een en ander moet vanuit de gemeente worden gefaciliteerd 
door middel van een speciaal team “Arbeidsmarkt” dat zich volledig 
toelegt op opleiden en monitoren va kandidaten. En dan niet alleen de 
jongeren en 50-plussers, maar ook de mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt dienen door dit team begeleid te worden. 

Ook moet het verschil in beloning tussen wel of niet werken groter worden. 
Alleen op deze manier kunnen we werken aantrekkelijk houden en mensen 
motiveren om toch uit de bijstandssituatie te komen om zelfredzaam en 
onafhankelijk deel uit te maken van de samenleving. 

Een groot deel van de armoede wordt veroorzaakt door schulden, maar 
nog meer door de kosten boven op die schulden. Wie zich daaruit wil 
worstelen moet een bureaucratische biatlon lopen zonder enige vorm van 
voorbereiding. Belang van Nederland Groningen wil dat er initiatieven 
komen die particulieren helpen van hun schulden af te komen.
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Een van die initiatieven kan zijn dat de gemeente de schulden overneemt 
om verdere schuldengroei bij deurwaarders en incassobedrijven te 
voorkomen. Dan kan de schuldenaar zich weer toeleggen op werk en 
inkomen en de schulden in een vertraagd aflossingstempo aan de 
gemeente terugbetalen. Dit bespaart ook op de kosten van bewind 
voering, uitkeringen, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, 
schuldhulpverlening en dergelijke.
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Hoofdstuk 5: Zorg
Belang van Nederland Groningen wil: 

• De menselijke maat terug in de zorg en de regel- en administratieve 
lastendruk verminderen; 

• Bij de aanbesteding van de gemeentelijke zorgcontracten moet de 
overhead; geminimaliseerd worden. Dat leidt dan ook tot minimalisering 
van de absurde regels en bureaucratie; 

• Kleinschalige zorg voor jeugd! Kleinschalige jeugdzorg zorgt voor meer 
variatie in het aanbod waardoor meer jeugdigen zorg krijgen die bij hen 
past. Kleinschalige zorg kan bijdragen aan het betaalbaar houden van 
zorg; 

• Investeren in de jeugdzorg waardoor Multi probleemgezinnen betere 
professionele ondersteuning en begeleiding krijgen wat moet leiden tot 
nog betere zorg en minder uithuisplaatsingen.  

• Een nog beter functionerende thuiszorg waardoor ouderen langer thuis 
kunnen blijven wonen. 

• Ouderencentra waar onze oudere inwoners lang zelfstandig kunnen 
wonen. Zij daar makkelijk de juiste zorg kunnen krijgen en als ze dat 
willen de gezelligheid opzoeken waardoor er minder eenzame ouderen 
zijn.



• Om ouderen langer fit en gezond te houden wil BVNL dat sport- en 
bewegingsprogramma’s voor ouderen gratis worden. 

• BVNL vindt het wenselijk dat alle 65-plussers gratis met het OV kunnen 
reizen. In ieder geval binnen vervoersregio Groningen-Assen, maar het 
liefst landelijk. 

Zorg draait om mensen. Nergens anders om. De bureaucratisering van de 
zorg heeft veel zorgmedewerkers geraakt. Veel zorgprofessionals voelen 
zich hierdoor gefrustreerd en verlaten teleurgesteld de zorg, terwijl we 
deze mensen nu en in de toekomst hard nodig hebben. Ondanks alle 
beloften om de regel- en administratieve lastendruk te verminderen, is het 
tegendeel het geval. Het draait juist steeds meer om de papierwinkel en 
niet meer om de zorg, dit gaat ten koste van het werkplezier van het 
zorgpersoneel. Juist het zorgpersoneel dat zo hard nodig is en waar we in 
de toekomst een steeds groter tekort aan zullen hebben.  

BNVL wil als allereerste dat bij aanbesteding van de gemeentelijke 
zorgcontracten de overhead geminimaliseerd wordt. Dat leidt dan ook tot 
minimalisering van de absurde regels en bureaucratie. Ook het zonder 
inzicht volgens van allerlei kwaliteitssystemen leidt tot regeldruk, die op de 
werkplek blind gevolgd moet worden. Kwaliteit is natuurlijk van groot 
belang, maar als systemen belangrijker dan mensen is de menselijke maat 
in de zorg verdwenen en zijn de patiënten het slachtoffer.  

Daarom kiest Belang van Nederland Groningen voor kleinschalige zorg 
voor jeugd! Kleinschalige jeugdzorg zorgt voor meer variatie in het aanbod 
waardoor meer jeugdigen zorg krijgen die bij hen past. Kleinschalige zorg 
kan bijdragen aan het betaalbaar houden van zorg omdat het in veel 
gevallen kleinschalige zorgaanbieders lukt om voor hetzelfde of in de 
praktijk zelfs minder geld meer directe zorg te verlenen t.a.v. grootschalige 
zorg omdat hier de bestuurders en directeuren vaak van een boven de wet 
normering topinkomen genieten.  

Mbo’ers binnen de jeugdzorg zouden op de juiste plaats ingezet moeten 
worden, dit bevordert de afschaling binnen de jeugdzorg. Dit is goed voor 
de jeugdzorg, voor de betrokken MBO-opgeleiden en de solidariteit in de 
samenleving. 

De jongeren in Groningen verdienen ook een goede zorg en een eerlijke 
toekomst. Gaat er iets fout in de omgeving van de jongeren, dan moet de 
jeugdzorg op een adequate manier ondersteuning bieden. Dat wil niet 
zeggen dat een “uit huis plaatsing” altijd wenselijk is. Met meer dan 45.000 
uit huis plaatsingen per jaar is men in Nederland de volkomen verkeerde 
weg in geslagen.
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Gezinnen willen over het algemeen geholpen worden, maar er wordt te 
snel gebruik gemaakt van drang en dwang. Er moet veel meer aandacht 
komen voor het ondersteunen van het gezin waarbij het inzetten van het 
sociale netwerk een belangrijke rol speelt. Naast het feit dat een 
uithuisplaatsing enorm veel geld kost is het in veel gevallen een extra 
trauma voor ouders en kind. Meestal is met andere aanpak (netwerk 
begeleiding) en de coördinatie van een goede coach veel meer te 
bereiken. Belang van Nederland Groningen is van mening dat het 
beschermen van jonge kinderen altijd moet gebeuren uit een preventief en 
doortastend oogpunt waarbij het kind op de eerste plaats komt. Natuurlijk 
mogen we onze ouderen niet vergeten. Groningen moet een gemeente 
worden waar de ouderen kunnen genieten van hun welverdiende rust. 
Belang van Nederland Groningen zet in op het zo lang mogelijk thuis laten 
wonen van ouderen. Hiervoor hebben we een goed functionerende 
thuiszorg nodig, die de zorg kunnen bieden die de oudere nodig heeft op 
dat moment en niet met handen en voeten gebonden is aan de indicatie 
en andere protocollen. Veel professionals accepteren deze ‘disciplinering’ 
niet meer en zullen ondanks hun liefde voor de zorg, ander werk gaan 
zoeken. 

Ook moeten er voor onze ouderen mogelijkheden zijn om in groepsverband 
zelfstandig bij elkaar te wonen. Woonvormen waardoor de isolatie van een 
grote groep ouderen wordt voorkomen, ze mits gewenst gezelligheid op 
kunnen zoeken en waar de eventuele benodigde (thuis)zorg makkelijk 
geboden kan worden. Dit zijn niet per definitie bejaardenhuizen, maar 
meer ouderencentra waar onze oudere inwoners lang zelfstandig kunnen 
wonen. Als hulp bij het realiseren van dit soort woonvormen is een 
ouderenmakelaar een van de middelen. Deze kan de ouderen begeleiden 
in het vinden van een passende woonvorm en huisvesting waardoor er ook 
een woning vrijkomt voor de jongere generatie. Laten we duidelijk zijn dat 
dit allemaal op vrijwillige basis is en niet afgedwongen kan worden. 

Om ouderen langer fit en gezond te houden wil Belang van Nederland 
Groningen dat sport- en bewegingsprogramma’s voor ouderen gratis 
worden. Als we onze ouderen langer zelfstandig willen laten wonen en 
leven, moet ook aan de lichamelijke gezondheid van deze ouderen 
gedacht worden. Er zijn al aangepaste programma’s voor ouderensport en 
beweging, maar de fitte ouderen willen misschien ook wel naar de 
“gewone” sportschool. Is het niet voor de lichamelijke gezondheid, dan wel 
voor de sociale gezondheid van contacten en vriendschappen. Dit moeten 
we stimuleren en gratis maken zodat de financiële drempel weg wordt 
genomen. Belang van Nederland Groningen vindt het niet meer dan 
gewenst dat alle 65-plussers gratis met het OV kunnen reizen. In ieder 
geval binnen vervoersregio Groningen-Assen, maar het liefst landelijk.
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Hoofdstuk 6: Bereikbaarheid
Belang van Nederland Groningen wil: 

• Modernisering van het wegennet. De uitvoering van grote 
infrastructurele projecten beter monitoren en begeleiden; 

• Een nieuwe Ring-West buiten de stad, in plaats van de huidige Ring-West 
voor veel geld renoveren en er over een aantal jaar achter te komen dat 
deze Ring-West niet voldoet;  

• Het stadscentrum eenvoudig en goed bereikbaar houden zowel met de 
auto, het OV en de fiets;  

• Tegengaan van het steeds verdere uitbreiden van het betaald parkeren. 
Het zal niet lang meer duren tot het (nog meer) wijken en uiteindelijk 
ook dorpen gaat treffen. Dit is onacceptabel!; 

• De reistijden in het OV moeten naar beneden en de fijnmazigheid van 
het OV-net moet verbeterd worden. Het gemeentebestuur kan hier met 
de Vervoersregio Groningen-Assen afspraken over maken. 

• Openbaar vervoer voor ouderen moet gratis. 

Infrastructuur is in een groeiende stad belangrijk. We hebben relatief 
weinig files in en om Groningen. Om te voorkomen dat Groningen straks 
wel omgeven wordt door files staat de noodzaak van modernisering van 
het wegennet voorop voor Belang van Nederland Groningen.



Dat dit beter moet gebeuren dan op dit moment het geval is met het 
rampzalige project Ring-Zuid is duidelijk. Wij willen de uitvoering van grote 
infrastructurele projecten beter monitoren en begeleiden. Tevens moeten 
we keuzes maken, Belang van Nederland Groningen ziet bijvoorbeeld liever 
een nieuwe Ring-West buiten de stad, in plaats van de huidige Ring-West 
voor veel geld te renoveren en dan over een aantal jaren tot de conclusie 
te komen dat deze Ring-West niet voldoet. De huidige Ring-West zou dan 
als binnenring een totaal andere functie krijgen en de aangrenzende 
wijken zullen aanzienlijk minder overlast ondervinden. 

Behalve de infrastructuur rondom de stad en de dorpen is het belangrijk 
dat de centra goed bereikbaar blijven. Vooral het centrum van Groningen 
mag niet onbereikbaar worden voor de inwoners. Bezoekers en bewoners 
van het centrum moeten op de voor hen meest eenvoudige manier in het 
centrum kunnen komen. Zowel met auto, OV of fiets, dit houdt het centrum 
levendig en aantrekkelijk. Het autopesten met de belachelijke 
eenrichtingsstraten en parkeerterreur moet stoppen. Ook het steeds verder 
uitbreiden van het betaald parkeren moet stoppen. Dit breidt zich zo 
langzamerhand als een olievlek uit over de stad en het zal niet lang duren 
tot het de dorpen treft. Dat is onacceptabel. De auto maakt nog steeds 
deel uit van ons vervoerssysteem en dient ook een plek te hebben in onze 
stad. Mede omdat het OV niet altijd de oplossing is en relatief ook duur is. 
Voor onze ouderen zou het OV sowieso gratis moeten zijn, de reistijden in 
het OV moeten naar beneden en de fijnmazigheid van het OVnet moet 
verbeterd worden. Het gemeentebestuur kan hier met de Vervoersregio 
Groningen-Assen afspraken over maken.
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Hoofdstuk 7: Duurzaamheid
Belang van Nederland Groningen wil: 

• Duurzaamheid op een realistische manier inpassen; 

• Geen dwang om inwoners van het gas te halen, maar te komen met 
realistische doelen; 

• Met woningcorporaties afspraken maken over verbetering van de 
energie labels van hun sociale huurwoningen, zodat de huurders ook 
betaalbare energierekeningen krijgen; 

• Een gezonde leefomgeving binnen zijn/haar woning; 

• Geen zonnecollectoren op weilanden, akkers en in of om 
natuurgebieden; 

• Wil een herziening van de Regionale Energie Strategie, welke zonder 
enige vorm van inspraak tot stand is gekomen. 

Belang van Nederland ziet duurzaamheid en klimaatneutraal worden niet 
als een einddoel binnen een gestelde termijn. Voor Belang van Nederland 
is het belangrijk dat we duurzaamheid op een realistische manier 
inpassen in onze gemeente. De projecten die op dit moment dwingend 
zijn naar onze inwoners, moeten stimulerend zijn en financieel positief 
bijdragen aan de beurs van de inwoners.



Laten we beginnen met muur, dak en vloerisolatie en als men dat wil 
zonnecollectoren op de daken en eventueel aan de gevels. Dit werkt 
positief op de energierekening en is minder ingrijpend dan hele wijken 
gedwongen van het gas af te jagen. Dat werkt contraproductief en is 
totaal zinloos zolang er geen goede oplossing is voor de opwek van alle 
benodigde stroom.  

Ook wil Belang van Nederland Groningen met woningcorporaties afspraken 
maken over verbetering van de energie labels van hun sociale 
huurwoningen. De woningcorporaties zouden minimaal energielabel B voor 
hun woningen moeten realiseren zodat de huurders ook betaalbare 
energierekeningen krijgen. Tegelijk kan dan de voor veel sociale 
huurwoningen bestaande schimmelproblematiek aangepakt worden. Want 
naast een betaalbare woning heeft iedere huurder ook recht op een 
gezonde leefomgeving binnen zijn/haar woning. 

Belang van Nederland Groningen is absoluut tegen het plaatsen van 
zonnecollectoren op weilanden, akkers en in of om natuurgebieden. 
Zonne-energie is een instabiel systeem dat de energievraag nooit zal 
kunnen vervullen. Mocht men zonnecollectoren willen plaatsen dient men 
daken en gevels van huizen, bedrijfspanden, boerderijen enzovoorts te 
gebruiken. En dan alleen met een strikte opruimplicht. Dat wil zeggen dat 
de zonnecollectoren milieuvriendelijk worden gerecycled zonder de 
omgeving te belasten. Nu gaan ze door de schredder en worden de resten 
verbrand in afvalstations omdat terugwinnen van de zware metalen 
onrendabel is. Dit is onacceptabel. 

Belang van Nederland Groningen wil een herziening van de RES (Regionale 
Energie Strategie) welke zonder enige vorm van inspraak tot stand is 
gekomen en straks een grote impact op de ruimte en de leefbaarheid in 
Groningen zal hebben.
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Hoofdstuk 8: Leefbaarheid
Belang van Nederland Groningen wil: 

• Groen en natuur goed onderhouden, alsook onderhoud van openbare 
wegen, trottoirs en fietspaden en vrij van zwerfvuil; 

• Bomen die gekapt worden, worden vervangen; 

• Bevorderen van het schoonhouden van parken en plantsoenen 
doormiddel van campagne en in de zomermaanden een lik op stuk 
beleid wordt gehandhaafd door handhavers of nieuw toe te voegen 
stadsmariniers. 

Groningen is een mooie gemeente waar we de leefbaarheid hoog in het 
vaandel hebben. In de binnenstad zijn inmiddels straat- en geveltuintjes 
ontstaan en in de meeste wijken en dorpen zijn groenvoorzieningen 
aanwezig. Om hiervan te kunnen genieten is het belangrijk dat we deze 
groene stukjes stadsnatuur ook gaan onderhouden. Het onderhoud van 
de openbare ruimte heeft de laatste jaren nogal wat bezuinigingen 
gezien en dat straalt af op het de wijken en dorpen. Groen moet goed 
onderhouden worden alsook de trottoirs, wegen en (fiets)paden. 
Scheefliggende tegels moeten hersteld worden, de trottoirs en fietspaden 
moeten netjes en schoon zijn, vrij van zwerfvuil en bladeren. Dit bevordert 
zowel veiligheid als het aanzien van de stad en dorpen. 



Mocht het voor de gemeente nodig zijn om bomen te kappen, wil Belang 
van Nederland Groningen dat deze bomen vervangen worden.  

Ook onze parken en plantsoenen verdienen aandacht. Plantsoenen en 
parken, en ook het kleine groen in de dorpen en wijken, moet er netjes en 
verzorgd uitzien. Het kan niet dat ons groen overwoekerd is door onkruid 
en dat er zwerfvuil rondslingert. Om hier een einde aan te maken is het 
nodig om de inwoners van het belang van een schone groene stad te 
doordringen. Tevens kan de gemeente mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt deze parken, plantsoenen en klein groen laten onderhouden. 
Hiermee snijdt het mes aan twee kanten. Onderhoud verbeterd en er is een 
ruimhartig werkproject met toekomst voor inwoners met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

Als de mensen in de zomer gebruik maken van de parken en plantsoenen is 
het niet meer dan normaal dat men deze parken en plantsoenen schoon 
achterlaat. Belang van Nederland Groningen wil dat bevorderen door 
campagnes in de zomermaanden en lik op stuk beleid door handhavers en 
de nieuw toe te voegen stadsmariniers bevoegdheden te geven en meteen 
te beboeten bij het verlaten van het park of plantsoen. Dit gebeurt nu niet 
en de omwonenden (zoals bij het Noorderplantsoen) of de gemeente 
draaien voor de schoonmaak op. Ook bij evenementen in bijvoorbeeld het 
Stadspark dient het park smetteloos achtergelaten te worden. Genieten 
van het groen en de natuur binnen onze stad is belangrijk, maar het 
schoon achterlaten ook.
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Hoofdstuk 9: Transparantie
Belang van Nederland Groningen wil: 

• Een helder, transparant en betrouwbaar bestuur dat oog heeft voor de 
problemen die zich voordoen in onze gemeente; 

• Een bestuur dat luistert naar de inwoners en haar problemen serieus 
neemt. Dit bestuur begint met een gekozen burgermeester, iemand die 
hart voor de gemeente heeft en zich 100% voor Groningen inzet; 

• Referenda houden over grote, ingrijpende projecten en moet ieder dorp 
en iedere buurt mee kunnen praten over de zaken die dat stadsdeel of 
dorp treffen; 

• Dat de gemeente Groningen het hele beleid toetst aan de voorwaarden 
haalbaar, betaalbaar en draagvlak; 

• Werken aan een mooi en democratisch Groningen. 

Groningen is een prachtige gemeente, hoog in het noorden. Een kleine 
metropool waar we zuinig op moeten zijn. Een gemeente als Groningen 
verdient dan ook beter en de achteruitgang van onze mooie gemeente 
moet stoppen. Dit begint met een helder, transparant en betrouwbaar 
bestuur dat oog heeft voor de problemen die zich voordoen in onze 
gemeente. Een bestuur dat luistert naar de inwoners en haar problemen 
serieus neemt. Dit bestuur begint met een gekozen burgermeester, 
iemand die hart voor de gemeente heeft en zich 100% voor Groningen 
inzet.



Tevens moeten we referenda houden over grote, ingrijpende projecten en 
moet ieder dorp en iedere buurt mee kunnen praten over de zaken die dat 
stadsdeel of dorp treffen. 

Boven alles moet de gemeente Groningen het hele beleid toetsen aan de 
voorwaarden haalbaar, betaalbaar en draagvlak. 

Alleen zo kunnen we werken aan een mooi en democratisch Groningen.
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Hoofdstuk 10: Integratie
Belang van Nederland Groningen wil: 

• Een samenleving waarbij mensen naar elkaar omkijken en elkaar 
steunen; 

• Fundamentele gelijkwaardigheid en dat er voor iedereen dezelfde 
rechten en plichten, gelden ongeacht religie, kleur, afkomst of sociale 
status; 

• Een goede inburgering. Dit begint bij het leren en beheersen van de 
Nederlandse taal. Dit moet worden gestimuleerd door bijvoorbeeld 
(verplichte) Nederlandse les en bijeenkomsten in zogeheten taalcafés; 

• Dat onze Nederlandse waarden en tradities gerespecteerd te worden en 
blijven; 

• Een goede integratie die aansluit op de arbeidsmarkt, al dan niet 
vrijwilligerswerk om zo actief mee te draaien in de maatschappij;  

• Statushouders geen voorrang meer geven op een sociale huurwoning. 

Belang van Nederland Groningen staat voor een samenleving waarbij 
mensen naar elkaar omkijken en elkaar steunen. Samenleven met elkaar 
gaat volgens Belang van Nederland Groningen om fundamentele 
gelijkwaardigheid. Voor iedereen gelden dezelfde rechten en plichten, 
ongeacht religie, kleur, afkomst of sociale status.



Hierdoor ontstaat er solidariteit binnen onze samenleving. Onze 
samenleving biedt volop kansen voor iedereen. Het belang van goed 
integreren in de samenleving is hierbij een sleutelpunt.  

Door de toenemende immigratiestroom van de afgelopen jaren zijn er, en 
komen er steeds meer nieuwkomers bij in ons land. En dus ook in onze 
Gemeente Groningen. Voor de mensen die hier een (nieuw) leven willen 
beginnen is de eerste stap goed te integreren in de Nederlandse 
samenleving.  

Een goede inburgering is essentieel. Dit begint bij het leren en beheersen 
van de Nederlandse taal. Contact met buurt en omgeving is essentieel 
voor de instroming en integratie. Dit moet worden gestimuleerd door 
bijvoorbeeld (verplichte) Nederlandse les en bijeenkomsten in zogeheten 
taalcafés. Door de taal te beheersen leert men zich ook sneller aanpassen 
aan onze Nederlandse waarden en tradities die gerespecteerd dienen te 
worden en blijven. 

Integreren en het leren van de Nederlandse taal is absoluut niet makkelijk 
en zal ook zeker niet zonder slag of stoot gaan. Volledige inzet en hard 
werken om de taal te leren is het minste wat wij mogen verwachten. 
Eenieder bewandelt hierin zijn of haar eigen route, de een zal het sneller 
leren dan de ander en dat is volkomen begrijpelijk.  
Wanneer immigranten het leren van de Nederlandse taal absoluut uit 
sluiten en weigeren om de Nederlandse taal te leren en mee te doen in de 
samenleving kunnen we eventueel als stok achter de deur deze 
uitzonderen van bijstand en andere inkomensondersteunende 
maatregelen.  

Een ander belangrijk aspect van een goede integratie is aansluiting op de 
arbeidsmarkt. Zodra de Nederlandse (of Engelse) taal relatief goed 
beheerst wordt kan er aansluiting worden gezocht op de arbeidsmarkt om 
een baan al dan niet vrijwilligerswerk te zoeken om zo actief mee te 
draaien in de maatschappij. 

Mensen die hier zijn gekomen en in het verleden (vak)diploma’s hebben 
gehaald of bezig waren met studeren moeten worden gestimuleerd om 
zich hierin verder te scholen of bij te scholen. Om zo de kennis uit te 
breiden of verbeteren waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt wordt 
verkleind.  

Het tekort aan woningen in Groningen is een bekend probleem. Er is een 
toenemend te kort aan sociale huurwoningen. Wanneer het Centraal 
Orgaan Asielzoekers (COA) een statushouder toewijst aan een bepaalde 
gemeente, dan moet de gemeente zorgen voor een woning. 
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Hoewel een statushouder niet meer direct onder de groep met ‘urgentie’ 
valt krijgen zij in de praktijk vaak nog wel voorrang op een woning omdat 
de gemeente moet zorgen voor woonruimte. 

Dit is volgens Belang van Nederland Groningen zeer onterecht. De burger 
die hier al zijn hele leven woont, belastingen en premies heeft betaald en 
heeft bijgedragen aan de maatschappij wordt hier in zijn hemd gezet. Als 
het aan Belang van Nederland Groningen ligt gaan we dit dan ook anders 
doen. Juist deze groep zou voorrang horen te krijgen op een sociale 
huurwoning en niet andersom.  

Wanneer er huisvesting wordt verricht door de gemeente kan er worden 
gekeken naar het creëren van gemengde wijken. Door de nieuwe mensen 
te omringen met de Nederlandse cultuur zullen statushouders zich sneller 
hierin opnemen.  

Door gericht in te zetten op taal, onderwijs, en werk creëren we een 
situatie waarin iedereen de kans krijgt om een steentje bij te dragen aan 
de maatschappij. De aansluiting met de samenleving en proactief 
meedoen in onze maatschappij zal de eigen positie in de samenleving 
aanzienlijk verbeteren en daarbij zal het de sociale cohesie bevorderen. 
Ook zal het hierdoor een voorbeeld zijn voor nieuwe immigranten zodat 
ook zij zien wat er verwacht wordt en mogelijk is in Nederland en gemeente 
Groningen.  
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Hoofdstuk 11: Corona
Belang van Nederland Groningen wil: 

• Een samenleving waar iedereen kan gaan en staan waar hij wil zonder 
beperkingen; 

• Horeca, theaters, musea enz. moeten voor iedereen toegankelijk zijn, 
geen QR-codes en 2G samenleving. 

De coronapandemie heeft er in korte tijd voor gezorgd dat sommigen 
bereid zijn om (grond)rechten van anderen te beperken. De tijd lijkt rijp 
voor een Chinees sociaal bonussysteem of andersoortige QR 
maatschappij. Iets wat Belang van Nederland Groningen absoluut 
onwenselijk acht. 

De vrijheid van de burger moet centraal staan en gemeentelijk beleid 
mag nooit in het teken  staan van ongerechtvaardigde beperking van 
burgervrijheden. De rechtsstaat zoals wij die tot voor kort kenden dient te 
worden verdedigd. Iedere inwoner, stadjer, uit de dorpen of student, is vrij 
om zonder beperkingen te gaan en staan waar hij wil en de ondernemers 
moeten zonder beperkingen kunnen ondernemen.


