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Oversteekplaats fietsers Zernike
wordt opgelost
Oversteekplaats bij de Eikenlaan 
(tussen voetbalvelden en bij het zwem-
bad) wordt veiliger, auto’s mogen er niet 
meer langs

Alcohol drinken in  Noorderplantsoen
Plan van de gemeente aangepast 
waardoor dit nog mag op de meeste 
plekken in het Noorderplantsoen

Uitbreiding WIJS
Plek om af te studeren en tegelijkertijd 
mensen uit de buurt te helpen met bijv. 
juridische of financiële vraagstukken

Uitbannen short stay
Slechte, onbeschermde manier van 
panden verhuren, het wordt nu uitgefa-
seerd

Individuele studietoeslag verhoogd 
voor studenten onder de 21
Toeslag voor studenten voor wie werken 
niet mogelijk is. Nu geen onderscheidt 
op leeftijd meer

Plaats voor startups op Zernike
Start-up city op de zernike campus 
geeft plaats aan verschillende Start-ups

Kerst050
Meer dan 10.000 kerstpakketten 
uitgedeeld in 2021. Initiatief van o.a. 
Student & Stad.

SUCCESSENLIJST

Stadsstrand
Op initiatief van Student en stad 
gekomen en nu een groot succes!

Pandjesbrigade
De gemeente gaat actief op zoek naar 
verhuurders die zich niet aan regels 
houden met als doel misstanden aan te 
pakken.

Stoppen studentenkamers om
bouwen naar studio’s
Voor het ombouwen is een vergunning 
nodig. De gemeente stopt z.s.m. met 
het uitgeven van deze.

Geen sluitingstijden horeca
Maakt de stad leuker, veiliger en vrijer!
 
Steunpunt Huren
Gratis hulp bij conflicten tussen huur-
ders en verhuurders

Meer dan 4000 bijgebouwde 
studentenwoningen tussen 
2016 en 2021
Tussen 2016 en 2021 zijn er meer dan 
4000 nieuwe studentenwoningen 
gerealiseerd.

Meer tijdelijke woningen voor inter-
nationale studenten
Benodigd aantal noodwoningen worden 
standaard hoger ingeschat vanaf 2022
 
Shelter City
Plek voor bedreigde mensenrechten-
activisten van uit heel de wereld
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Wij maken ons hard, als studenten, voor studenten. Dat doen wij omdat de pro-
blemen waar studenten mee kampen, vaak niet worden herkend door anderen. 
Dat doen wij ook omdat het behartigen van de belangen van studenten kan hel-
pen om onbegrip en polarisatie in de stad tegen te gaan. Dat doen wij vanuit de 
inhoud met een pragmatische instelling en daar hebben we de hulp van de Gro-
ningse student bij nodig, jouw hulp!

Studenten stemmen Student & Stad!

Steven Bosch
Fractievoorzitter Student & Stad

VOORWOORD

Beste lezer,

Groningen wordt gemaakt door stadjers én studenten. Twee diverse groepen, 
waarvan het soms lijkt alsof ze langs elkaar leven. Als we van Groningen een nog 
mooiere stad willen maken dan zullen we de stadjers en de studenten moeten 
verbinden en daarvoor is het van groot belang dat ook de studenten worden 
vertegenwoordigd. 

Student & Stad komt op voor de belangen van de studenten, wij geven de 40.000 
studenten in Groningen een stem. Alleen op die manier, met een vertegenwoordi-
ging die recht doet aan de stemmen van die 40.000 studenten, kunnen we ver-
binden en samen Groningen laten bloeien. Het is namelijk juist de wisselwerking 
tussen studenten en stadjers die Groningen uniek maakt en van Groningen een 
stad maakt waar je wilt wonen. Een stad waarvan je deel wilt uitmaken.

Momenteel staan studenten en het studentenleven onder grote druk. Het nachtle-
ven is dicht, de uitlaatklep voor veel mensen verdwijnt. Keuze- en schuldenstress 
zorgen ervoor dat heel veel studenten te maken hebben met mentale problemen. 
Huisbazen vragen iedere maand te veel huur en zetten studenten steeds weer 
onder druk. De problemen zijn groot, de oplossingen zijn ondermaats. Studenten 
hebben een stem nodig.

Die stem, dat willen wij zijn. Wij hebben onze wortels diep in het studentenleven. 
We hebben contact met nagenoeg alle studenten- en studieverenigingen en de 
RUG- en Hanzefracties, zodat we weten wat er speelt en waar het om gaat:
 
 Zo weten we dat de gemeente het ombouwen van gezellige     
 studentenhuizen met gemeenschappelijke ruimtes naar kille studio’s per   
 direct moet stoppen.
 
 Zo weten we wat de waarde is van een bruisend nachtleven, een plek om   
 jezelf helemaal te kunnen laten gaan.
 
 Zo weten we dat de klimaatverandering iets is waar onze generatie de   
 dupe van kan worden, waar wij ons grote zorgen over maken en waar we   
 drastische oplossingen voor moeten vinden.



8 9Verkiezingsprogramma 2022

CULTUUR
WE LEVEN IN DE STAD

Je hoort het vast vaker: je studententijd is de mooiste tijd van je leven. Dui-
zenden studenten kiezen er ieder jaar weer voor om deze prachtige perio-
de in Groningen door te brengen. Groningen heeft haar karakter als ideale 
studentenstad te danken aan het unieke uitgaansleven, de grote evenemen-
ten, de vele verenigingen en haar (studenten)cultuur. Daarom is het voor 
Student & Stad van groot belang dat we dit bijzondere karakter van Groning
en blijven koesteren. Onze stad wordt niet voor niks jaarlijks uitgeroepen 
tot de leukste studentenstad van Nederland! Helaas zijn er ontwikkelingen 
die verschillende unieke kenmerken van Groningen in gevaar brengen en 
staat het uitgaansleven onder druk. De waarde van de nachtcultuur wordt 
door veel partijen onderschat en de nachtcultuur zelf heeft door de coron-
acrisis enorm zware klappen moeten incasseren. Wij zetten ons in voor een 
Groning en met een levendig, divers en duurzaam klimaat voor verenigingen, 
kroegen, clubs, festivals en andere evenementen. Een optimaal studentenle-
ven dus, waar voor iedereen wat te halen valt!

UITGAANSLEVEN

Het uitgaansleven in Groningen is uniek in vele opzichten. Het ontbreken van slui-
tingstijden, het grote aanbod aan kroegen en de centrale ligging van het uitgaans-
gebied maken dat het nergens zo leuk is om op stap te gaan als in Groningen. 
Student & Stad wil dit unieke karakter van het Groninger uitgaansleven behouden. 
We willen dat Groningen aantrekkelijk blijft voor alle studenten en een divers en 
bruisend nachtleven speelt hier een cruciale rol in. Dit moet echter niet ten koste 
gaan van de veiligheid. We willen dat iedereen op een veilige en verantwoorde 
manier kan uitgaan. Student & Stad gaat daarom het volgende realiseren:

 We laten Groningen losgaan. De ruimte voor kroegen, clubs en 
 evenementen wordt vergroot.

 We realiseren een Nachtstadhuis. Dit wordt een ‘safe haven’ in het 
 uitgaangsgebied waar feestgangers naartoe kunnen als er iets heftigs is   
 gebeurd of wanneer ze simpelweg even tot rust willen komen. Overdag kan  
 deze ruimte worden gebruikt om laagdrempelig drugs te testen.

 We zorgen voor trainingen voor barpersoneel en bewustwordingscam
 pagnes zodat onveilige situaties in het uitgaansleven eerder worden   
 herkend en seksueel grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen.

 We faciliteren een diverser aanbod aan kroegen en danslocaties in de Stad  
 om het Groninger uitgaansleven nog aantrekkelijker te maken voor 
 iedereen. Er komt meer ruimte voor bijvoorbeeld livemuziek, techno en   
 R&B.
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EVENEMENTEN

Groningen heeft haar levendigheid en bruisende karakter onder andere te dan-
ken aan het rijke evenementenaanbod. Momenteel behoort Groningen tot de 
beste tien evenementensteden van Nederland en hiermee is het dé hotspot van 
het Noorden. Student & Stad wil deze status behouden en de organisatie van 
nieuwe evenementen stimuleren. Daarom is het belangrijk dat het gemeentelijke 
evenementenbeleid meer ruimte geeft aan evenementen voor iedereen. Het wordt 
momenteel ontzettend lastig gemaakt om nieuwe locaties voor evenementen aan 
te wijzen, terwijl de vraag stijgt en de diversiteit in het aanbod beperkt is. Daar-
om pleit Student & Stad voor een evenementenbeleid waar ruimte, creativiteit en 
muzikaliteit centraal staat:

 We creëren meer evenementenlocaties in en rond de Stad om aan de vraag
 te kunnen voldoen.
 
 We behouden de evenementenbranche in Groningen en ondersteunen 
 deze door een gemeentelijk loket te openen waar evenementenlocaties 
 en -organisatoren terecht kunnen voor financieel advies of hulp met 
 uitbreiden.

 We willen de diversiteit van het evenementenaanbod waarborgen door 
 alternatieve ‘scenes’ te ondersteunen in de Stad, bijvoorbeeld door middel  
 van een co-investeringsfonds. Ondernemers die een nieuwe evenementen-
 locatie willen openen kunnen dan een deel van de investering van de 
 gemeente ontvangen om zo het uitbreiden van het evenementenaanbod 
 een steuntje in de rug te geven.

VERENIGINGSLEVEN

Het unieke studentenleven in Groningen wordt gekenmerkt door de aanwezigheid 
van vele verenigingen, waardoor er voor elke student iets is om zich bij aan te 
sluiten. Verenigingen zijn cruciaal voor (nieuwe) studenten in Groningen: ze helpen 
om vriendschappen voor het leven op te bouwen en laten je thuis voelen in de 
Stad. Hiermee dragen ze bij aan de sociale cohesie en de persoonlijke ontwik-
keling van tienduizenden studenten. Ondanks het grote belang van studenten-
verenigingen, kampen vele van hen met capaciteits- of imagoproblemen. Hier wil 
Student & Stad iets aan doen, want wij staan voor een duurzame en progressieve 
ontwikkeling van verenigingen, met behoud van hun unieke cultuur. Daarom reali-
seert Student & Stad het volgende:
 
  Wij helpen en ondersteunen studentenverenigingen in het vergroten van 
 hun capaciteit, zodat elke student zich kan aansluiten bij de vereniging 
 waar hij/zij zich thuis voelt.
 
 Wij geven studentenverenigingen de ruimte om zich verder te ontwikkelen 
 en te verduurzamen, maar willen tegelijkertijd de unieke cultuur van het 
 verenigingsleven behouden.

  Wij willen het imago van studentenverenigingen verbeteren door de 
 dialoog aan te gaan tussen student en Stadjer, vooroordelen en 
 onwetendheid tegen te gaan en maatschappelijke initiatieven van 
 studentenverenigingen te ondersteunen.

KUNST EN CULTUUR

Student & Stad wil dat Groningen hét cultuurcentrum wordt van het Noorden. 
Daarom pleiten we voor een rijk en divers aanbod dat alle doelgroepen in de 
Stad aanspreekt. Daarnaast willen we dat kunst en cultuur zichtbaarder wordt in 
het straatbeeld van Groningen. Het is belangrijk om meer te investeren in kunst 
en cultuur, want ook de cultuursector heeft een grote klap gekregen tijdens de 
coronacrisis. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente zich inzet om culturele 
instellingen te ondersteunen, zodat we de Stad verrijken voor iedereen in de sa-
menleving. Daarom pleit Student & Stad voor het volgende:

 We willen dat de nieuwe Oosterpoort gaat functioneren als de    
 cultuurtempel van het Noorden. Hier moet een breed en divers aanbod aan 
 evenementen en voorstellingen komen, waardoor er voor iedereen wat wils 
 is. De nieuwe Oosterpoort wordt een plek waar verschillende muziekstijlen  
 samenkomen en er ruimte is voor dans, theater en andere vormen van   
 kunst. Om dit te realiseren moeten we hier flink in investeren.
  
 We ondersteunen culturele initiatieven door studenten(verenigingen) en 
 maken extra geld vrij voor culturele subsidies.
 
 We willen meer kunst en cultuur realiseren in de straten van Groningen, 
 Haren en Ten Boer om het straatbeeld van de gemeente mooier en 
 aantrekkelijker te maken.

 We willen dat er bij elke verandering/verbouwing van de publieke ruimte in 
 Groningen, denk bijvoorbeeld aan de Grote Markt of rondom de grachten,  
 ruimte komt voor culturere interactie en kunst.
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SCIENCE MUSEUM

Groningen heeft grote en invloedrijke kennisinstellingen die op hoog niveau 
onderzoek doen in allerlei wetenschapsgebieden. We hebben sinds kort 
zelfs een Nobelprijswinnaar! De inwoners van de Stad krijgen echter weinig 
mee van het baanbrekende onderzoek dat in Groningen wordt gedaan en 
dat is zonde. Daarom wil Student & Stad een Science Museum in Groningen 
waar alle wetenschapsgebieden bij worden betrokken en waar wetenschap-
pelijke onderzoeken op een laagdrempelige en interactieve manier worden 
tentoongesteld.

Het Science Museum wordt een prachtig podium voor studenten, docenten 
en onderzoekers om hun harde werk en de waarde van de wetenschap ten 
toon te stellen. In het interactieve museum kunnen bezoekers op een leuke 
en leerzame manier een inkijkje krijgen in tientallen onderzoeksgebieden. Zo 
kunnen psychologische of economische processen in het klein nagespeeld 
worden of kunnen er natuur of scheikundige proefjes worden gedaan. 
Het museum wordt een trekpleister voor het hele Noorden, waar jong en oud 
een geweldige dag kunnen beleven en geeft daarnaast een enorme boost 
aan de kennis van de bezoekers over het werk van de kennisinstellingen.
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WONEN 
WE WONEN IN DE STAD

Een fijne plek om te wonen is een eerste levensbehoefte, voor iedereen. Dit 
is de laatste jaren echter enorm onder druk komen te staan in Groningen. 
Student & Stad wil het tij keren en streeft daarom naar goede en betaalbare 
woningen voor alle inwoners van Groningen. Het is daarom essentieel dat 
we veel woningen bijbouwen en dat we verhuurders die zich niet aan de re-
gels houden en profiteren van de woningnood hard aanpakken.

STUDENTENHUISVESTING

De kern van je studententijd is een fijn huis. Een huis waar je je thuis voelt en 
samen met je huisgenoten je hoogte- en dieptepunten kan delen. Veel inwoners 
van Groningen wonen nu niet in een huis dat bij ze past. Daarom moet Groningen 
voor alle groepen bijbouwen, maar zeker ook voor studenten. Het aantal studen-
ten in Groningen groeit elk jaar en daar hoort een passende groei aan studenten-
huisvesting bij. Wat ons betreft zijn dat met name studentenhuizen in de buurt van 
het centrum waar studenten samen kunnen wonen met een gemeenschappelijke 
kamer (GK) en keuken. Dit zorgt voor een hechte studentencultuur waar je samen 
voor een veilige en fijne woonsituatie zorgt, maar ook oog hebt voor elkaar. Dit 
soort woningen staat enorm onder druk. In 2020 werden 242 huizen waar studen-
ten samen konden wonen omgebouwd tot kille studio’s. De saamhorigheid neemt 
af en de verhuurder profiteert van de hogere huurprijzen. Dit verlies van naar 
schatting 1500 studentenkamers is een aderlating en de gemeenteraad heeft hier 
tot nu toe niks aan gedaan, ondanks de inzet van Student & Stad. Tot overmaat 
van ramp komen nieuwe studentenhuizen er enkel in de vorm van flats met stu-
dio’s, vaak aan de rand van de Stad. Hierdoor vereenzamen studenten en gaat de 
unieke huizencultuur verloren. Daarom maakt Student & Stad zich hard voor het 
volgende:

 We stoppen met het ombouwen van studentenkamers naar losse studio’s.

 We maken het weer mogelijk nieuwe studentenhuizen te creëren door 
 middel van het uitgeven van omzettingsvergunningen.

 We delen de stad evenredig in. Dit betekent dat we in alle wijken streven 
 naar twintig tot vijfentwintig procent studentenhuisvesting.

 We behouden de studentencultuur waarbij studentenhuizen de 
 mogelijkheid hebben hun eigen huisgenoot te kiezen door middel van 
 bijvoorbeeld een hospiteeravond. Woningcorporaties die dit verbieden 
 spreken we hierop aan.

BESCHERMING HUURDERS

Slechte verhuurders zijn in Groningen helaas eerder de regel dan de uitzondering. 
Per maand betaald de gemiddelde student 78 euro huur te veel voor zijn kamer. 
Dat betekent dat er jaarlijks per student gemiddeld bijna duizend euro (!) te veel 
naar een verhuurder gaat. Buiten de huurprijs zijn er nog veel meer voorbeelden 
van slecht gedrag van verhuurders, zoals intimidatie richting huurders, achter-
stallig onderhoud, niet rechtsgeldige contracten en fraude met onder andere de 
afmetingen van kamers, de WOZ-waarde en energielabels. Het dieptepunt is be-
reikt toen er een aanslag werd gepleegd op journalist Willem Groeneveld die hier 
regelmatig over schrijft. Kortom, de huurmarkt in Groningen is totaal ontspoord en 
verhuurders denken dat ze alles kunnen maken. We moeten de macht en de regie 
over de huurmarkt terugpakken en daarom zet Student & Stad zich in voor het 
volgende:

 Het huurteam moet groter en uitgebreider worden opgezet. Het huurteam 
 is een instantie waar je gratis terecht kan als je een conflicht hebt met je 
 verhuurder. Op dit moment is de capaciteit van het huurteam te klein en 
 kunnen te veel huurders niet worden geholpen. Om dit op te lossen 
 reserveren we 300.000 euro per jaar voor het huurteam, in plaats van de 
 50.000 euro die hier op dit moment naartoe gaat.
 
 We verdubbelen het budget voor de verhuurdersinspectie, die langs 
 huurhuizen gaat op zoek misstanden. Grootschalige en structurele 
 misstanden worden zo sneller aangepakt bij de wortels.
 
 We trekken sneller verhuurdersvergunningen in wanneer er sprake is van 
 ernstige misstanden. Alle panden van de desbetreffende verhuurder 
 komen dan onder tijdelijk beheer van de gemeente te staan en worden 
 gedwongen verkocht aan een verhuurder die zich wel aan de wet- en 
 regelgeving houdt.

 We bannen de maas in de wet die ‘short stay’ heet uit. Short stay houdt 
 in dat een kamer onder hotelwetgeving wordt verhuurd, waardoor de 
 verhuurder minder plichten heeft en elke prijs kan vragen die hij wil. 

BOUWEN VOOR DE TOEKOMST

Om klimaatverandering tegen te gaan zal ook de gemeente Groningen haar 
steentje bij moeten dragen aan verduurzaming en een onderdeel daarvan is het 
verduurzamen van woningen. Woningen van de toekomst moeten duurzaam zijn 
gebouwd, klimaatadaptief zijn, (verticaal) groen bevatten, passen in de wijk en, 
last but not least, betaalbaar zijn. Het feit dat er de komende jaren heel erg veel 
woningen moeten worden gebouwd, maakt dit tot een grote uitdaging.
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De gemeente moet voortdurend bezig zijn met het monitoren van de woningmarkt 
en plekken aanwijzen binnen en buiten de Stad waar nieuwe wijken en buurten 
gerealiseerd kunnen worden. De ontwikkeling van die wijken moet in hoog tem-
po gebeuren en de gemeente stelt de wijk, na vaststelling van duidelijke regels, 
beschikbaar aan projectontwikkelaars. De uiteindelijke regie ligt bij de gemeente, 
deze bepaalt het tempo en de manier waarop; het tempo moet hoog en de manier 
waarop hoogwaardig. Om de realisatie van nieuwe woningen een boost te geven, 
realiseert Student & Stad het volgende:

 We zorgen voor een Zernike Campus met minstens 2000 woningen. Hier 
 komen goede voorzieningen, veel groen en de woningen worden 
 grotendeels voorzien van een GK.
 
 We ontwikkelen de Suikerzijde, de Held 3, de Eemskanaalzone en de 
 Noorderhavens zo snel mogelijk, zodat er flink gebouwd kan worden. 
 
 We starten met het ontwikkelen van delen van de Oranjewijk. Dit zijn 
 momenteel weilanden naast Beijum. We houden vast aan het principe van 
 de ‘compacte Stad’, maar zijn niet bang om uit te breiden als de situatie 
 daarom vraagt.
 
 We faciliteren tijdelijke huisvesting zoals woningen op het water en op 
 plekken waar momenteel de komende jaren niets mee gebeurt. We maken 
 zo effectief mogelijk gebruik van de ruimte die we hebben.
 
 We houden vast aan het principe van de gedeelde wijk. Dit houdt in dat 
 we, afhankelijk van de samenstelling van de wijk, kijken naar het uitgeven 
 van verhuurders- en omzettingsvergunningen, aankoopbescherming tegen 
 investeerders en het toevoegen van sociale huurwoningen.
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DUURZAAMHEID
WE ZORGEN VOOR DE TOEKOMST

De opwarming van de aarde, het verlies aan biodiversiteit en het uitputten 
van grondstoffen behoren alledrie ongetwijfeld tot de grootste uitdagingen 
van onze tijd. De afgelopen 150 jaar is hier veel te weinig aan gebeurd en dat 
zet ons op een keerpunt in de geschiedenis, het is nu of nooit. De huidige 
generatie politici heeft alle kennis en kunde om het tij te keren en de aarde 
ook in de toekomst leefbaar te houden voor de mens. 
Dit zijn zware woorden en die staan er niet voor niks, maar wij gaan deze uit-
daging met opgeheven hoofd en vol enthousiasme aan. Juist dit is de kans 
voor individuen, bedrijven en de politiek om het verschil te maken. Onze 
doelen zijn groots, vooruitstrevend en ambitieus, maar tegelijkertijd ook 
pragmatisch en effectief.

ELEKTRICITEIT

Het gebruik van fossiele brandstoffen is op z’n retour, de gemeente Groningen 
heeft zichzelf het doel gesteld om in 2035 CO2-neutraal te zijn en enkel gebruik 
te maken van duurzame elektriciteit. Dit is echter inclusief 35% inkoop van elek-
triciteit van buiten de gemeente. Dit percentage vinden wij te hoog. Hierdoor is de 
gemeente afhankelijk van de productie van duurzame energie buiten de gemeente 
en draagt zij zelf niet genoeg haar steentje bij. Daarom willen we in 2035 maxi-
maal 20% duurzame energie inkopen van buiten de gemeente. Dit gaat Student & 
Stad op de volgende manier realiseren:

 We zorgen voor meer opwekking van zonne-energie door daken vol te 
 leggen en land aan te wijzen waar grote zonneparken gerealiseerd kunnen 
 worden. Landbouwgrond opofferen zien wij als een reële optie hiervoor.
 
 We zorgen voor windmolens in de gemeente Groningen. We houden hierbij 
 rekening met de minimale afstand tot woningen en de manier waarop de 
 windmolens in het landschap passen. Uiteraard zoeken we naar de meest 
 geschikte locaties.
 
 We gaan samen met bedrijven en de industrie in gesprek over de vraag wat 
 zij nodig hebben om op korte termijn over te gaan naar grootschalige be
 sparing en elektrificatie. 
 

WARMTE

We realiseren volledig CO2-neutrale verwarming van gebouwen in 2040. Niet 
alleen nieuwe woningen moeten worden verduurzaamd, maar ook de bestaande 
woningvoorraad. Dat gaat moeilijk met enkel elektriciteit, daarvoor zijn biogas en 
warmtenetten essentieel. Om CO2-neutrale verwarming te bereiken, pleit Student 
& Stad voor het volgende:

 We isoleren en verduurzamen de huidige woningvoorraad door middel van 
 subsidies aan woningeigenaren en strengere controle op correcte 
 energielabels van woningen. Verhuurders moeten voorop gaan lopen in het 
 isoleren en verduurzamen van woningen.

 Nieuwe woningen moeten zodanig worden gebouwd dat ze volledig 
 elektrisch kunnen worden verwarmd.

 We realiseren meer warmtenetten in dichtbevolkte gebieden in Groningen, 
 in combinatie met bestaande warmtebronnen als datacenters en fabrieken 
 met restwarmte. We zetten ons samen met de regio in voor een warmte
 verbinding met de gemeente Eemsdelta waar veel warmte over is van de 
 plaatselijke industrie. 
 
BIODIVERSITEIT

Niet alleen het terugdringen van het gebruik van fossiele energie heeft prioriteit, 
ook het herstellen van de natuur is van groot belang voor de gemeente Gronin-
gen. Meer natuur en groen zorgt voor een fijnere plek om te leven voor mens en 
dier. We realiseren groei in biodiversiteit, groei in natuur in het buitengebied en 
groei in natuur en parken in het stadsgebied. Hiervoor heeft Student & Stad de 
volgende plannen:
 
 We vergroten bestaande bossen. Het opofferen van landbouwgrond is 
 hiervoor een reële optie.
 
 We realiseren overal in de gemeente mogelijkheden voor groei van de 
 biodiversiteit. Door groene daken, groene stroken op landbouwgrond en 
 slim omgaan met het huidige groen geven we meer ruimte aan de natuur.
 
 We zorgen voor meer parken en groene stroken in de stad. Deze hebben 
 als bijkomend voordeel dat ze zorgen voor verkoeling en ruimte voor 
 recreatie. Lees hierover meer in hoofdstuk: Stadsplanning.
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CIRCULAIRE ECONOMIE

Afval is niet waardeloos. Het hergebruiken van grondstoffen is essentieel en we 
doen er alles aan om dit te bevorderen. Dit doen we door het terugdringen van 
plasticgebruik, het bevorderen van het repareren van kapotte spullen en het ver-
minderen van weggooien. Dit moet niet ten koste gaan van de leefkwaliteit van 
inwoners van Groningen. Drie afvalbakken in een kleine kamer is voor veel men-
sen niet te doen. Afval is een gezamenlijk probleem en niet alleen af te schuiven 
op individuen. Om de circulaire economie te bevorderen, pleit Student & Stad 
voor het volgende:

 We halen vier keer per jaar gratis grofvuil op per huishouden. Dit 
 combineren we met tweedehands winkels zodat je spullen die je niet meer 
 gebruikt ook kan inleveren.
 
 We zetten in op een slimme manier van afvalscheiding in een fabriek, het 
 zogenoemde nascheiden. 
 
 We ondersteunen verenigingen in het terugdringen van plasticgebruik door 
 onder andere het delen van succesverhalen en best practices.
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STADSPLANNING
WE MAKEN RUIMTE IN DE STAD

Groningen moet een voorbeeld zijn voor andere steden in Europa. Ruimte 
om te verblijven, genieten van parken en pleintjes en vervoer met de fiets of 
lopen (en desnoods het OV) moet centraal staan. Een Stad waar we allemaal 
zoveel mogelijk de fiets pakken om van A naar B te komen, er meer dan ge-
noeg ruimte is voor studenten en Stadjers om te ontspannen en we alles op 
alles zetten om duurzaam, op een groene en verantwoorde manier ons leven 
te leiden. Op die manier houden we de stad leefbaar en maken we Gronin-
gen klaar voor een groene toekomst. Groningen is goed op weg, er is veel 
plek voor fietsers en bij het Stadsstrand, het Noorderplantsoen of het Stads-
park is er ruimte om te ontspannen met vrienden en genoten.
Maar wat Student & Stad betreft is dit nog niet genoeg, plekken om te ont-
spannen zitten vaak bomvol en veel wijken zijn nog veel te veel ingericht op 
de auto, wat ten koste gaat van fietsers en voetgangers. Tot slot is het open-
baar vervoer in Groningen ondermaats en zien we te vaak overvolle bussen. 

 
RUIMTE OM TE ONTSPANNEN

Groningen moet een bruisende stad zijn, waar er meer dan genoeg ruimte is voor 
iedereen om te ontspannen. Op dit moment hebben we het een aantal prachtige 
plekjes, zoals het (door Student & Stad geïnitieerde) Stadsstrand, het Noorder-
plantsoen en het minder gebruikte Stadspark. Helaas is het hier vaak overvol. 
Daarom vinden wij dat de gemeente moet inzetten op het realiseren van meer 
plekken waar studenten en Stadjers kunnen ontspannen. Ook moeten bestaande 
locaties een upgrade krijgen. Concreet wil Student & Stad het volgende realise-
ren:

 We willen de rol van de Groninger Diepenring (de grachten) aanpakken.
 Momenteel is de Diepenring een verkeersader die vol staat met 
 geparkeerde auto’s. Dat moet veranderen. We willen rondom de Diepenring 
 volop ruimte voor groen en plekken om te ontspannen aan het water. Met 
 name bij het Schuitendiep en de Stationszijde liggen hier veel kansen.

 We maken het Stadspark levendiger en aantrekkelijker om meer inwoners 
 hierheen te lokken. Onder andere horeca, een skatebaan, een Stadsstrand 
 en zeeën van ruimte om te recreëren geven het Stadspark een upgrade!
 
 We installeren drinkwatertappunten en plaatsen openbare toiletten in de 
 buurt van recreatieplekken, zoals het Stadsstrand, het Noorderplantsoen 
 en het Stadspark en op strategische plekken in de binnenstad.

 We plaatsen meer groen op versteende pleinen als het Damsterplein, de 
 Vismarkt en de Ossenmarkt. Daarnaast komt er een grote, hoge pergola 
 boven de Westerhaven. Een pergola is een soort ‘groen dak’. Het extra 
 groen zorgt voor schaduw en verkoeling, waardoor de ruimte eronder 
 prettiger wordt om te verblijven.

 We realiseren in iedere wijk groene pleinen als het Bernoulliplein in de 
 Korrewegwijk. 
 
 We zorgen voor een nieuw Stadsstrand bij de Noorderhavens.
 
 We maken de Piccardthofplas achter het Martiniziekenhuis toegankelijk om 
 te recreëren.

INFRASTRUCTUUR

Een groene, snelle manier van je verplaatsen is in een stad als Groningen essen-
tieel. De stad groeit en de mobiliteit moet daarin meegroeien. Tegelijkertijd wordt 
de Stad er niet mooier op als we straten alleen zien als een plek waar je met je 
auto van A naar B kan komen. Wij geven de voorkeur aan fietsen, wandelen, deel-
vervoer en het OV, omdat dit past in onze visie van een stad die prettig is om in te 
leven en daarnaast haar steentje bijdraagt aan de verduurzaming.

FIETSEN
We nemen met z’n allen steeds meer de fiets en dat is goed, maar we zien nog 
steeds te veel auto’s in en rond de binnenstad. De drukte op straat leidt tot ge-
vaarlijke situaties. Daarom willen we meer ruimte voor fietsers en minder auto’s in 
en rond de binnenstad. Ook moet de stad vanuit de hele regio goed bereikbaar 
zijn met de fiets, zodat de noodzaak voor autoverkeer minder wordt. Meer fiets-
verkeer betekent echter ook dat meer fietsparkeerplekken noodzakelijk zijn. Op 
dit moment leiden verkeerd geparkeerde fietsen op straat tot overlast en ergernis. 
Dat is niet omdat de fietsers hun fiets asociaal willen neerzetten, maar omdat er te 
weinig plekken zijn. Voor fietsers gaat Student & Stad het volgende doen:

 We realiseren twee nieuwe ondergrondse en inpandige fietsenstallingen 
 in de binnenstad. Eentje bij de Westerhaven en eentje in de parkeergarage 
 in de Haddingestraat op een steenworp van de Vismarkt. Alle 
 fietsenstallingen moeten bovendien 24/7 open zijn zodat je na een 
 avond in de Poelestraat altijd nog naar huis kunt.
 
 We onderhouden de bestaande fietspaden beter en sneller en zorgen dat 
 ze goed herkenbaar zijn en blijven door middel van rood asfalt.
 
 We zetten in op slimme fietsroutes, zo veel mogelijk voorrang voor fietsers 
 en snelfietsroutes van en naar het Ommeland zodat het gaat lonen om de 
 auto te laten staan.
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 We creëren op aanvraag van bewoners meer ruimte voor 
 fietsparkeerplekken in wijken, ook wanneer dit ten koste gaat van een 
 autoparkeerplaats.

 We stimuleren inpandige fietsenstallingen bij nieuwbouwprojecten.

OPENBAAR VERVOER

Wanneer de fiets geen optie is, willen we dat het openbaar vervoer de uitkomst 
biedt. Op dit moment is het OV in Groningen ondermaats en ontstaat er op piek-
momenten grote drukte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beruchte buslijn 15 naar 
Zernike. Om de bus te ontlasten, pleiten we voor een tramverbinding tussen de 
Stad en Zernike. Ook moet Groningen beter bereikbaar worden vanuit de rest van 
het land. Om het OV weer op niveau te brengen, pleit Student & Stad voor het 
volgende:

 We investeren in het gehele OV in Groningen om inwoners te stimuleren de 
 auto te laten staan.
 
 We realiseren een tramverbinding van het Hoofdstation naar Zernike via het  
 UMCG en Station Noord. Zie Afbeelding 1

 We zorgen totdat de tramverbinding is gerealiseerd voor een hogere 
 frequentie van bussen tussen het Hoofdstation en Zernike.
 
 We zetten in op overleg tussen de gemeente, de NS, de provinciale en 
 landelijke overheden met als inzet snellere treinverbindingen tussen 
 Groningen en Amsterdam (de Lelylijn), Groningen en Enschede 
 (de Nedersaksenlijn) en Groningen en Zwolle. Afbeelding 1: Het beoogde traject van de tramverbinding naar Zernike.

AUTO

Alhoewel we natuurlijk het liefste zien dat iedereen in Groningen de fiets pakt, 
blijft de auto ook in de toekomst een belangrijk vervoersmiddel. Op dit moment 
vinden wij dat de auto nog te veel aanwezig is in het stadsbeeld. Daarom willen 
wij dat de binnenstad zoveel mogelijk autovrij wordt en dat het noodzakelijke ver-
keer in de binnenstad elektrisch wordt. Tegelijkertijd moet de stad wel bereikbaar 
blijven, daarom zetten we in op elektrisch vervoer, deelvervoer en het gebruik 
van de P+R-plekken aan de rand van de Stad. Hiervoor heeft Student & Stad de 
volgende plannen:
 
 We stimuleren elektrisch rijden door voldoende laadpalen te realiseren. 
 
 We stimuleren het gebruik van deelscooters door het mogelijk te maken   
 deze op meer plekken te parkeren. 
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 We voeren op meer plekken eenrichtingsverkeer in en verlagen de 
 snelheidslimieten in de Stad. Door middel van een slimme indeling van de 
 weg en verkeersdrempels wordt het verkeer afgeremd.
 
 We gaan sluipverkeer tegen door het verkeer om te leiden via de Ring. 
 
 We verminderen het aantal parkeerplaatsen op straat om zo meer ruimte te 
 creëren voor groen. Zo moet de Diepenring een eenrichtingsverkeersweg 
 worden om de buitenzijde van de grachten te kunnen vergroenen.
 
 We investeren in grote en veilige P+R-plekken buiten de Stad, waarvan
 daan je met het OV of deelvervoer snel de binnenstad kunt bereiken.
 
 We vangen goederenvervoer zoveel mogelijk op de rand van de stad. 
 Distributiehubs buiten de stad kunnen de binnenstad veiliger en duurzamer 
 maken als de winkels met klein elektrisch vervoer verder wordt bevoorraad.



28 29Verkiezingsprogramma 2022

GEZONDHEID
WE BLIJVEN GEZOND IN DE STAD

Wij zien Groningen graag als een gemeente waarbinnen de inwoners een 
goede mentale en fysieke gezondheid hebben. Iedereen moet toegang 
hebben tot de zorg die hij of zij nodig heeft en zowel topsporters als ama-
teursporters moeten worden ondersteund. Ook is er een groeiend aantal 
jongeren dat kampt met mentale problemen en hier niet voldoende in wordt 
ondersteund. Daarnaast zijn de huidige wachtrijen bij de GGD voor SOAtes-
ten en de kosten hiervan zorgwekkend. 

 
SPORT

In een gezonde stad is sporten ontzettend belangrijk. Niet alleen houdt het alle 
inwoners in vorm, ook draagt het bij aan de mentale gezondheid en vormt het een 
ontmoetingsplek tussen inwoners. We willen dat alle inwoners de kans hebben 
om zich fit en zelfverzekerd te voelen en gezond oud te worden. Daarom willen 
we iedereen de mogelijkheid geven om te sporten. Helaas zien we te veel capa-
citeitsgebrek bij sportfaciliteiten. Bijna alle studentensportverenigingen moeten 
jaarlijks honderden mensen uitloten en rondom de hele Stad kunnen sporters 
minder sporten of is er alleen op vervelende tijdstippen nog plek over. Student & 
Stad wil het volgende realiseren:
 
 We gaan veel meer investeren in capaciteit. We bouwen nieuwe 
 binnensporthallen en buitenvelden. 
 
 We gaan het Kardinge Sportcentrum ambitieus aanpakken, waardoor 
 verschillende topsporters niet meer naar locaties buiten de gemeente ho
 even uit te wijken. 
 
 We zorgen voor meer buitensportparken, zodat je ook buiten een vereni
 ging om fit kan blijven. Buitensportplekken zoals bij het Stadsstrand moet
 en in iedere wijk beschikbaar worden.

WELZIJN EN ZORG

De zorg in Groningen moet betrouwbaar, goedkoop en laagdrempelig aangebo-
den worden voor iedere inwoner van Groningen. Je denkt er zelf misschien nog 
niet zoveel over na en dat is logisch, want het belang van de zorg merk je pas als 
je deze nodig hebt en dan is het ontzettend fijn als dit goed is geregeld. Vaak is 
dat het geval in Groningen, maar op een aantal punten is er nog meer dan genoeg 
ruimte voor verbetering. Wachtrijen voor psychologen, de jeugdzorg en SOA-tes-
ten zijn veel te lang en de behandeling kan erg duur zijn. Dit is niet alleen heel erg 
vervelend, maar zorgt vaak voor extra zorg omdat het probleem verergert en leidt 
ongezonde situaties. 
Als gemeente moeten we dit aanpakken en ons best doen om deze wachtrijen zo 
snel mogelijk op te lossen. Daarom pleit Student & Stad voor het volgende:

 We verhogen de capaciteit van de GGD op het gebied van SOA-testen 
 flink. Het is belachelijk dat je niet bij de GGD terecht kan of flink moet 
 betalen bij een andere aanbieder wanneer je klachten hebt en je wilt laten 
 testen.
 
 We maken werk van het terugdringen van wachtrijen voor psychologen en 
 psychiaters. Tijdens de coronacrisis is het nog duidelijker geworden hoe 
 schrijnend de situatie is. Samen met het rijk en de regio zorgen we voor 
 eerdere en betere hulp.
 
 We zetten een campagne op om het taboe weg te nemen dat hangt rond 
 mentale gezondheid en de psychiater/psycholoog. Het is normaal om een 
 professional op te zoeken wanneer je hulp nodig hebt en hier moeten we 
 iedereen bewust van maken. 
 
 We willen verenigingen en organisaties ondersteunen die initiatieven heb
 ben met betrekking tot het bespreekbaar maken van mentale gezondheid 
 met je omgeving. De gemeente kan best practices gaan delen, zodat niet 
 iedere keer opnieuw het wiel moet worden uitgevonden.
 
 We blijven onbeperkt geld beschikbaar stellen voor de gedecentraliseerde 
 jeugdzorg, we kunnen geen kinderen laten vallen. Dit houdt ook in dat we 
 alles op alles zetten om direct de juiste zorg te leveren en niet eerst gaan 
 aanmodderen met goedkopere alternatieven.
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ECONOMIE
WE CREËREN EN DOEN IN DE STAD 

Groningen is een jonge en bruisende stad die barst van het talent. Niet alleen 
op het gebied van kunst en cultuur, maar zeker ook op het gebied van on-
dernemendheid en bedrijvigheid. Op dit moment zien we veel talentvolle stu-
denten en beginnende ondernemers naar de Randstad verkassen waardoor 
Groningen te maken heeft met een zogeheten ‘brain drain’. Wij willen dat het 
talent dat zich hier bevindt zoveel mogelijk behouden blijft voor de Stad en 
dat de gemeente er alles aan doet om (beginnende) ondernemers te onder-
steunen. Ook moet Groningen zich in de komende jaren onderscheiden door 
middel van innovatie. Daarnaast willen we dat de gemeente een actieve rol 
aanneemt om banen te creëren voor studenten en Stadjers. 

 
BEDRIJFSLEVEN

Groningen heeft als ambitie om dé start-up stad van Nederland te worden. Stad 
timmert op dit gebied al een aantal jaren hard aan de weg. Tot op heden moet 
Groningen alleen Amsterdam nog voorrang verlenen. Student & Stad vindt dat 
studenten die met een onderneming willen beginnen zoveel mogelijk geholpen 
dienen te worden, óók door de gemeente. Daarnaast zien we dat met name inter-
nationale studenten moeilijk aan een (fijne) baan komen tijdens hun studententijd. 
We zetten ons in om ervoor te zorgen dat iedereen in Groningen een baan kan 
vinden. Daarom realiseert Student & Stad het volgende:

 We bieden student-ondernemers de mogelijkheid om op Zernike tijdelijk 
 extra goedkoop kantoorruimte te huren.

 We willen dat de gemeente vol inzet op samenwerking tussen start-ups en 
 scale-ups om kennisdeling te vergroten.

 We zetten een investeringsfonds op vanuit de gemeente om start-ups 
 te faciliteren. Dit doen we in samenwerking met de Noordelijke 
 Ontwikkelings Maatschappij (NOM) en we verminderen de bureaucratie die 
 daar momenteel bij komt kijken. 

 We gaan in gesprek met werkgevers over het taboe om internationale 
 studenten aan te nemen, terwijl werkgevers deze studenten goed kunnen   
 gebruiken in de huidige krappe arbeidsmarkt.
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DIGITALISERING EN PRIVACY

In een jonge, vooruitstrevende stad als Groningen is het niet meer van deze tijd 
dat vrijwel alle communicatie vanuit de gemeente per brief gaat. Liever zien wij 
dat communicatie zoveel mogelijk via de digitale weg plaatsvindt. Tegelijkertijd 
hechten wij veel waarde aan de privacy van alle inwoners van Groningen. We 
vinden het dan ook belangrijk dat de gemeente hier het goede voorbeeld in geeft 
door privacy sterk te laten meewegen bij aanbestedingen en in de dagelijkse 
gang van zaken. Daarom wil Student & Stad het volgende:

 We bieden inwoners de mogelijkheid om informatie vanuit de gemeente 
 enkel digitaal te ontvangen.
 
 We maken ‘zorgvuldig omgaan met de privacy van inwoners’ een 
 belangrijke factor bij het maken van keuzes bij projecten. 
 
 We laten gemeentelijke ambtenaren werken met een checklist wanneer zij
 met privacygevoelige informatie omgaan om zo de privacy te waarborgen.

GRONINGEN INTERNATIONAAL

De verschillende kennisinstellingen en de grote innovatiesector maken Groningen 
een internationale kennisstad. Om Groningen verder te profileren als groene en 
vooruitstrevende stad, is het belangrijk om verder te investeren in haar internatio-
nale netwerk. Zo kunnen we internationaal talent en kennis aantrekken, maar ook 
samenwerking en kennisuitwisseling stimuleren. Onze partnersteden bieden hier-
voor ruimschoots mogelijkheden. Groningen heeft wereldwijd met verschillende 
steden een band, denk aan Bremen en Hamburg (beide Duitsland), Moermansk 
(Rusland), San Carlos (Nicaragua) en Tianjin en Xi’an (China). 

Naast de stedenbanden biedt ook de EU veel mogelijkheden. Met het herstel-
plan ‘NextGenerationEU’ komt er 750 miljard euro vrij voor een groener, digitaal 
en veerkrachtiger Europa en Groningen moet hier zoveel mogelijk van profiteren. 
Daarnaast tracht de ‘Green Deal Going Local-werkgroep’ om gemeenten en ste-
den centraal te stellen in de Europese Green Deal. Het Herstelplan en de Green 
Deal zijn directe bronnen van financiering voor gemeentelijke projecten. Om ten 
volste van het internationale potentieel van Groningen te profiteren, wil Student & 
Stad het volgende doen:

 We ondersteunen uitwisselingsprogramma’s met partnersteden voor 
 studenten en starters om kennis te delen. We stimuleren de uitwisseling 
 van kennis en ervaring door de huidige stedenbanden te intensiveren. 
 
 We openen een gemeentelijk loket waarbij inwoners en bedrijven hulp 
 krijgen bij het aanvragen van Europese subsidies.
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SOCIAAL & OVERHEID
WE ZIJN ER VOOR ELKAAR IN DE STAD

Wij als Student & Stad staan voor een goede integratie van studenten en 
Stadjers in onze stad. Een stad als Groningen is het mooist wanneer de 
ruimte wordt gedeeld en de groepen, die helaas veel te vaak langs elkaar 
heen leven, samenkomen. Slecht contact, wederzijdse irritaties of onbegrip, 
bijvoorbeeld tussen buren, kan ervoor zorgen dat er een kloof komt tussen 
de twee groepen in een wijk en dat moeten we te allen tijde voorkomen.

 
INTEGRATIE STUDENTEN EN STADJERS

In onze stad wonen relatief veel studenten. Dit zorgt voor een bruisende en leven-
dige stad en maakt de Stad ook aantrekkelijk voor het bedrijfsleven en niet-stu-
denten. Wij zijn ervan overtuigd dat de studenten Groningen ten goede komen 
en dragen dit ook graag uit, maar we zien ook dat het samenleven soms voor 
wrijving zorgt. Dat willen we veranderen, aangezien het hier gaat om een van de 
kernthema’s van Student & Stad: het verbeteren van integratie tussen studenten 
en Stadjers.

Om samen te kunnen leven, werken en studeren in de Stad is het belangrijk om 
elkaar de ruimte te gunnen, maar ook om ons aan elkaar aan te passen. Waar 
uiteenlopende levensstijlen, normen en waarden elkaar kruisen is er altijd een 
risico op overlast. In Groningen zien we dit met name op het gebied van geluids-
overlast. Ook het verlies aan sociale cohesie in de wijken is vaak een zorg van de 
buurtbewoners. De afgelopen jaren is er met name veel aandacht geweest voor 
repressie hierin, maar wij denken dat we meer in moeten zetten op preventie. Een 
proactieve aanpak is wat ons betreft essentieel en daarom zorgt Student & Stad 
voor het volgende:

 We stellen per wijk of buurt twee buurtregisseurs aan, waarvan de een 
 Stadjer en de ander student. Samen vormen een aanspreekpunt voor 
 inwoners en zo nodig treden zij op als mediator bij conflicten.
 
 We zetten bij overlast in op het gesprek, in plaats van op repressie. 
 Afspraken maken met de buurt of een gezamenlijke WhatsAppgroep 
 kunnen al veel oplossen.
 
 We stimuleren de organisatie van buurtfeesten, waarbij de buurt elkaar leert 
 kennen er een saamhorigheidsgevoel wordt gecreërd. 
 
 

 We willen WIJS uitbreiden naar minstens vijf wijken. WIJS is een initiatief 
 waar studenten kunnen afstuderen en inwoners uit de wijk kunnen helpen 
 bij bijvoorbeeld ingewikkelde brieven, juridische procedures of financiële 
 uitdagingen. Momenteel is wijs actief (en enorm succesvol) in Paddepoel 
 en de Korrewegwijk 
 
 We willen aandacht creëren voor alles wat studenten(verenigingen) doen 
 voor de Stad, in plaats van altijd te focussen op het negatieve. Goede
 doelenstichtingen van verenigingen of start-ups die de kloof tussen de 
 Stadjer en de student verkleinen moeten meer aandacht krijgen krijgen 
 zodat ze hun doelen nog beter kunnen behalen.

INFORMEREN ALS OVERHEID

De informatievoorziening vanuit de gemeente richting haar inwoners vinden wij 
momenteel ondermaats. De huidige informatievoorzieningen sluiten niet meer 
aan bij de inwoners en inwoners missen al snel belangrijke informatie. De meeste 
studenten hebben helaas nauwelijks een idee van wat de gemeente daadwerkelijk 
doet en welke projecten zich in de omgeving afspelen, terwijl het om hun directe 
leefomgeving gaat!

Om de bewoners meer meer te betrekken en mee te laten leven met de stad, wil 
Student & Stad meer inzetten op digitale informatievoorzieningen vanuit de ge-
meente richting de inwoners:

 We breiden de Instagram-pagina van de gemeente uit met korte, relevante 
 filmpjes over projecten in de stad en veranderingen in beleid.
 
 We gebruiken het YouTube-kanaal om nieuwe initiatieven te tonen. 
 
 We zorgen voor een betere informatievoorziening voor internationale 
 studenten in samenwerking met de RUG en Hanze.
 
 We gaan nieuwe inwoners na verhuizing naar Groningen direct informeren 
 over relevante informatie voor hun woning en omgeving, zoals het 
 Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag, buurtevenementen, het meldpunt 
 aardbevingsschade en het afvalschema.
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APP

We creëren een app voor de gemeente Groningen, waarin alle nuttige 
informatie binnen de gemeente te vinden is en waarin praktische zaken 
makkelijk geregeld kunnen worden.

De app moet onder andere volgende functies hebben:
 
 Inschrijven bij de gemeente;
 
 Informatie over projecten in de omgeving;
 
 Updates over bijzondere raadsvoorstellen die zijn aangenomen;
 
 Makkelijk en overzichtelijk een paspoort/IDkaart/rijbewijs aanvragen 
 in de app;
 
 Een kalender met evenementen in de stad;
  
 Meldingen wanneer vuilnisbakken in de omgeving vol zijn;
 
 Het afvalschema;
 
 Informatie over huisartsen en AED’s in de omgeving;
 
 Enquêtes over belangrijke onderwerpen binnen buurten;
 
 Een overzicht van de verenigingen in de buurt.

BESTUURSCULTUUR

De gemeentelijke politiek lijkt vaak ver weg en het is vaak onduidelijk waar de 
gemeente precies verantwoordelijk voor is en wat ze doet. Hierdoor ontstaat een 
kloof tussen de politiek en de inwoners. Daarom is het belangrijk om de gemeen-
telijke politiek transparanter en toegankelijker te maken. Er moet meer draagvlak 
gecreëerd worden voor besluitvorming onder alle inwoners. Daarnaast is het 
van belang om jongeren met een politieke interesse al vroeg bij de gemeentelij-
ke politiek te betrekken. Zo brengen we overheid en burger dichter bij elkaar. De 
uiteindelijke keuzes en besluitvorming liggen echter altijd bij de gekozen volksver-
tegenwoordigers in de gemeenteraad. Om dit proces en de rolverdeling tussen de 
gemeenteraad en het uitvoerende College van B&W te waarborgen is het van be-
lang dat de gemeenteraad haar controlerende taak goed kan uitvoeren. Student & 
Stad staat als jongste partij voor een frisse wind in de politiek en een transparan-
te, kritische bestuurscultuur binnen de gemeente Groningen en pleit daarom voor 
het volgende:
 
 We houden de gemeentepolitiek laagdrempelig en dicht bij de inwoner. 
 Student & Stad gaat door met het levendig houden van de 
 raadsvergadering en moties en doet er alles aan inwoners te betrekken bij 
 wat er speelt.
 
 We zien dualisme, dat inhoudt dat de gemeenteraad onafhankelijk van het 
 College van B&W opereert, als een belangrijk onderdeel van de controle 
 op het college. Gemeenteraadsleden moeten onafhankelijk van het college 
 hun mening kunnen vormen en vaststellen.   
 
 We zorgen voor een betere, laagdrempelige informatievoorziening over de 
 bezigheden en verantwoordelijkheden van de gemeente, bijvoorbeeld via 
 sociale media of door middel van een app.
 
 Wij willen draagvlak creëren voor besluitvorming door middel van in
 spraakavonden waarbij er vooraf duidelijk waar de besluitvorming van de 
 gemeente in een bepaald proces is en wat er wordt verwacht van de 
 inwoners.
 
 Wij willen een jongerenadviesraad van inwoners tussen de 15 en de 20 jaar 
 installeren die gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan de 
 gemeenteraad van Groningen over onderwerpen die in de raad besproken 
 worden.
 
 We willen dat kleine partijen in de gemeenteraad voldoende ondersteuning 
 krijgen vanuit de gemeente om hun belangrijkste taak, het controleren van 
 het college, goed uit te kunnen voeren.
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AARDBEVINGSSCHADE

Helaas hebben veel inwoners van zowel de provincie als de gemeente Groning-
en last van aardbevingsschade. Dit is voor veel mensen een vreselijke situatie 
waarbij de overheid op een vreselijke manier tekort is geschoten en nog steeds 
tekortschiet. Noordelijke politieke partijen moeten gezamenlijk een eenduidig en 
krachtig signaal geven naar de landelijke overheid dat er geen gas meer wordt ge-
wonnen, onder geen enkele omstandigheid, en dat de schade snel en ruimhartig 
moet worden vergoed.

DIVERSITEIT

Wij als Student en Stad staan voor een samenleving waar iedereen zich vrij kan 
voelen ongeacht geslacht, geaardheid of afkomst. Iedereen moet zich thuis voe-
len in Groningen en iedereen hoort erbij. Representatie is een belangrijk onderdeel 
in de maatschappij én in de politiek. Hiernaast staan we voor een divers en veilig 
uitgaansleven waar iedereen met gelijke waarde behandeld wordt. Ook staan we 
voor intellectuele vrijheid waar iedereen vrij kan praten, denken en onderzoeken. 
Wij dragen dit uit over de gehele breedte van onze politieke koers en zetten ons in 
voor bewustzijn.

NAWOORD
Ben jij net als wij van mening dat Groningen een schitterende stad is met een 
unieke studentencultuur? Wil jij dat er in de politiek niet alleen over maar ook met 
studenten wordt gepraat? Stem dan op 16 maart bij de gemeenteraadsverkiezing-
en voor jouw studententijd. Studenten stemmen Student & Stad!
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