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Samen maken we Groningen
Op 21 november 2018 gaan we in Groningen naar de stembus. Iedereen vanaf 
18 jaar mag dan kiezen wie er in de gemeenteraad komt. Zo beslissen inwoners 
van Groningen over de toekomst van onze gemeente. D66 wil dat Groningen voor 
iedereen een nog fijnere plek om te wonen wordt. We willen de stad nog groener 
maken en blijven zorgen voor goed onderwijs voor alle kinderen. 

Betrokken gemeente, betrokken inwoners 
Mensen weten zelf vaak het beste wat nodig is in hun buurt of op de school van hun 
kinderen. Daarom vindt D66 het belangrijk dat inwoners meer te zeggen krijgen over 
hun eigen omgeving. Dat geldt ook voor jongeren en kinderen. Ook moeten mensen 
zelf bepalen wat er gebeurt met hun digitale gegevens.  De gemeente moet mensen 
niet onnodig lastigvallen met regels. Als je een vergunning aanvraagt of een vraag stelt, 
moet je snel antwoord krijgen. En als je je een keer vergist, krijg je niet meteen een 
boete. 

Goed onderwijs voor iedereen
Iedereen heeft recht op goed onderwijs. D66 wil dat alle kinderen zonder achterstand 
kunnen beginnen aan de basisschool. Daarom willen we ervoor zorgen dat alle 
kinderen vanaf twee jaar naar het voorschoolse onderwijs kunnen gaan. En dat 
leerlingen gemakkelijker kunnen doorstromen en doorleren voor een extra diploma. 
Verder willen we beginnen met de Vensterschool 3.0. Hier kunnen alle kinderen na 
schooltijd gebruik maken van bijles, sport en cultuur. Natuurlijk moeten hiervoor de 
schoolgebouwen in orde zijn. De gemeente moet daarom oude gebouwen opknappen 
of vervangen. En ervoor zorgen dat er schoolpleinen komen waar kinderen graag 
spelen. Groningen moet ook een levendige studentenstad blijven. Daarom willen we 
meer goede huisvesting voor alle studenten, het liefst op de Zernike Campus. 

Werken aan Groningse groei
Groningen groeit. Daarom wil D66 dat de gemeente met het onderwijs en het 
bedrijfsleven samenwerkt. Grote werkgevers moeten we naar Groningen halen voor 
meer werk. We moeten er ook voor zorgen dat groei duurzaam is, dus niet slecht voor 
het milieu. We willen alle ondernemers helpen door het aantal regels te verminderen. 
Ook moet het aanvragen van een vergunning makkelijker gemaakt worden. Er zijn 
meer plaatsen nodig waar startende ondernemers tijdelijk aan het werk kunnen gaan. 
We willen dat de gemeente jongeren helpt om een stageplek te vinden. Tot slot is 
het belangrijk dat er goede internetverbindingen aangelegd worden, zodat mensen 
makkelijker een eigen bedrijf kunnen beginnen of thuis kunnen werken. 

2



Iedereen kan meedoen 
D66 wil dat iedereen kan meedoen. Iedereen moet gelijke kansen krijgen in het onderwijs 
en op de arbeidsmarkt. Mensen moeten hulp krijgen als dat nodig is. Bijvoorbeeld als 
ze een beperking hebben of in armoede leven. Of als mensen schulden hebben. We 
geven mensen de mogelijkheid opnieuw naar school te gaan, 
zodat ze nieuw werk kunnen vinden. En lukt dat echt niet, dan willen we dat er voor 
deze mensen veilige plekken zijn waar ze geholpen worden om te kunnen werken. 
Leven in armoede vinden we nooit goed. De gemeente moet daarom goed kijken wat 
kinderen en volwassenen echt nodig hebben. Nu en later. Nieuwkomers in ons land 
moeten ook een eerlijke kans krijgen om mee te doen. We moeten ze helpen onze taal 
te oefenen en naar school te gaan. Of om vrijwilligerswerk of betaald werk te doen.

Groningen groen en duurzaam
D66 wil dat onze mooie gemeente groen, duurzaam en schoon blijft. Daar kunnen 
we samen voor zorgen: gemeente en inwoners. Wij willen dat de gemeente meer 
planten en bomen plant. Ook moeten er meer vijvers en plekken met natuurlijk 
stromend water komen. Gebouwen moeten goed geïsoleerd worden, zodat we minder 
energie gebruiken om ze warm te houden. We willen beter omgaan met afval en zo 
weinig mogelijk weggooien. We willen ook de lucht zo schoon mogelijk houden. De 
gemeente moet mensen helpen om duurzamer te worden. Met makkelijke formulieren 
om zonnepanelen te regelen. Of door bijvoorbeeld een kleine windmolen naast je huis 
te kunnen zetten.

Ruimte om te wonen en te leven
Steeds meer mensen willen in onze gemeente wonen, werken, studeren en leuke 
dingen doen. Om iedereen de kans te geven hier te wonen, moeten er meer 
huurwoningen komen. Er moeten meer huizen komen waar mensen hun hele leven 
kunnen blijven wonen. De gemeente moet mensen die problemen hebben met de 
verhuurder nog beter helpen. Verder willen we dat woningen zo snel mogelijk gasloos 
worden. We willen de omgeving gezelliger maken, met meer groen en bankjes in de 
openbare ruimte. Verder hebben we in Groningen prachtige oude gebouwen, die wil 
D66 behouden en beschermen. 

Zorg voor elkaar
D66 wenst dat alle inwoners van Groningen een actief en gezond leven toe. Je moet 
zelf kiezen hoe je wilt leven. Gaat het niet, dan helpt de gemeente.  Bijvoorbeeld met 
een WIJ-team. Ook vinden we dat je steun verdient van de gemeente als je zorgt 
voor andere mensen. Verder willen we dat kinderen en jongeren ook moeten kunnen 
meepraten. We willen ook dat alle kinderen in Groningen rookvrij opgroeien. Dat 
mensen in verschillende wijken korter leven dan in andere wijken, vinden wij niet goed. 
De gemeente moet daar iets aan doen. Ook mag niemand op straat slapen. Er moet 
er altijd opvang zijn, een bed om in te slapen. 
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Ruim baan voor sport en bewegen
D66 wil dat de gemeente mensen helpt om te bewegen. Dat kan op veel manieren. 
Bijvoorbeeld door drie uur gym op elke school verplicht te maken. We moeten ook 
samenwerken met sportverenigingen en sportbedrijven. En buiten zo veel mogelijk 
plekken maken waar je kunt sporten en spelen. Daarnaast moet de gemeente 
sportevenementen mogelijk maken voor topsporters en voor amateurs. Iedere sporter 
telt mee. De Stadjerspas kunnen we gebruiken om meer mensen de kans te geven om 
te sporten. 

Beter vervoer
D66 zet de fiets op nummer één. We willen ervoor zorgen dat mensen vaker de 
fiets pakken om naar hun werk te gaan. Daarvoor moet de gemeente de fietspaden 
tussen dorpen en de stad verbeteren. Ook moet de gemeente zorgen voor goede 
fietsenstallingen en fietstunnels. Fietsers moeten vaker voorrang krijgen. We zijn voor 
minder autoverkeer en parkeerplaatsen. Op de lege parkeerplaatsen kunnen dan 
bankjes komen of meer speelplekken. D66 wil een treinstation in Hoogkerk. En we 
willen dat er meer treinen gaan rijden van en naar de randstad en Leeuwarden. 

Onze levendige binnenstad
We willen van de binnenstad één geheel maken: van Westerhaven tot Kattendiep. Er 
moet meer ruimte komen voor groen, bezoekers en ondernemers. We willen daarom 
geen bussen en auto’s in de binnenstad. De binnenstad moet een leuke plek zijn 
om elkaar te ontmoeten. Het moet ook een fijne plek zijn om  te wonen: groener en 
kindvriendelijker. We willen er niet alleen bomen bij, maar ook groene gevels, daktuinen, 
speeltoestellen en parkjes. D66 wil dat de binnenstad er voor iedereen is. Dus ook 
goed toegankelijk voor mensen die minder goed ter been zijn, of die niet goed kunnen 
zien. Ook moeten er meer goede openbare toiletten komen. 

Cultuur bruist en verbindt
Er zijn heel veel leuke festivals en culturele activiteiten in de gemeente Groningen. 
Samen met de provincie wil D66 geld blijven geven aan kunst en cultuur. Natuurlijk 
moet Groningen ook een echte popstad blijven. Daarom moeten we ervoor zorgen dat 
festivals kunnen blijven bestaan. We willen dat alle kinderen de kans krijgen om kennis 
te maken met kunst en cultuur. Bijvoorbeeld door meer muziekles op school. Ook 
willen we dat de gemeente ervoor zorgt dat de Nedersaksische streektaal in Europa 
wordt erkend als regionale taal. 
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Samenleven in vrijheid en veiligheid
In Groningen moet iedereen zich thuis kunnen voelen en kunnen leven in vrijheid. Want 
in Groningen heeft iedereen gelijke rechten. Leven in vrijheid kan alleen in een veilige 
omgeving. D66 wil dat je in Groningen altijd veilig jezelf kunt zijn. Mensen kunnen 
elkaar hierbij helpen. Door bijvoorbeeld onveilige situaties te melden. Daarom moet 
iedereen makkelijk kunnen bellen of appen met wijkagenten en ambtenaren. We moeten 
criminaliteit voorkomen door jongeren beter te begeleiden en meer kansen te bieden 
op de arbeidsmarkt. Cameratoezicht willen we alleen inzetten als het niet anders kan. 
Hetzelfde geldt voor preventief fouilleren. Verder moet iedereen in Groningen kunnen 
demonstreren als ze ergens tegen zijn.

Wees duidelijk over gemeenschapsgeld 
De gemeente heeft een jaarlijkse begroting van meer dan één miljard euro. Daar moet 
de gemeente verstandig mee om gaan. Mensen in de stad betalen namelijk belasting, 
waar alle dingen in de stad van worden betaald. We willen zorgen dat mensen meer te 
zeggen krijgen over hoe dit geld wordt uitgegeven in hun eigen wijk of dorp. Mensen 
die vervuilend bouwen of veel weggooien moeten meer gaan betalen. Ze moeten 
minder gaan betalen als ze zo bouwen dat er bijna geen afval ontstaat en ze weinig 
energie gebruiken. 

De nieuwe gemeente
Iedereen moet plezier kunnen hebben van de voordelen van de nieuwe gemeente. 
We vinden het belangrijk dat het dorpsgevoel en het stadsgevoel naast elkaar blijven 
bestaan. De stad kan de dorpen helpen en sterker maken. De hechte band die mensen 
met elkaar hebben in de dorpen kan de stad inspireren. D66 wil dat de gemeente dicht 
bij de mensen is. Een plek waar mensen zo naar binnen kunnen lopen. Het groene 
gebied tussen Groningen en de dorpen moet groen blijven, dus onbebouwd. We willen 
dat sportplekken en buurthuizen in de dorpen en wijken blijven bestaan. We willen dat 
de gemeente samenwerkt met mensen. Zodat we met elkaar de plek waar we wonen 
nog mooier kunnen maken. 

Verkiezingsprogramma in eenvoudig Nederlands
Dit is het verkiezingsprogramma van D66 Groningen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in november 2018 in eenvoudig Nederlands.  Met 
deze versie wil D66 Groningen aandacht vragen voor laaggeletterdheid en een 
bijdrage leveren om de politiek ook voor de groep laaggeletterden toegankelijker 
te maken. Het programma is kort en bondig in eenvoudig Nederlands geschreven. 
Dit kan voor iedereen een prettige manier zijn om snel kennis te nemen van de 
plannen van D66 Groningen, niet alleen voor laaggeletterden. 
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