Beknopt overzicht plannen Open Raad 4 november 2017
Stemmingen en raadsleden die hebben geadopteerd
1. Rodelbaan op Kardingebult
Roel Kuper
Rodelbaan als onderdeel van recreatiegebied, geschikt voor werk-leerprojecten. Met koffie/theehuis
met sanitaire voorzieningen, ook voor camperplaatsen.
(25 stemmen voor, 3 tegen; adoptanten Jasper Honkoop (VVD) en Jochem Atema (lijstopvolger
Stadspartij)
2. Groningen doofvriendelijk
Dirk Jan Reitsma
Meer doventolken bij evenementen in Stad om Groningen doofvriendelijker te maken. Speerpunt:
inzet tolken bij Koningsdag als primeur.
(28 stemmen voor, 0 tegen; adoptanten Wieke Paulusma (D66) en burgemeester Peter den Oudsten)
3. Het Groene Dorp
Emmy Bremer
Meergeneratie centraal wonen complex in centrum van Groningen, met woonzorghuis. Sociaal
duurzaam en ecologisch duurzaam.
(21 stemmen regen, 7 stemmen voor; niet geadopteerd)
4. Mijn Gereedschapskist
Conny Eldering
Pilot in De Hoogte/Korreweg om op gemakkelijke en goedkope manier inwoners toegang te geven
tot gereedschap uittrollen over rest van de Stad.
(25 stemmen voor, 3 stemmen tegen; adoptanten Emile Zirkzee (D66) en Johan ten Hoove
(lijstopvolger 100% Groningen)
5. De Rode Strook
Marry Aalbers
Alle blindengeleidestroken rood verven. Heeft effect van de Rode Lopers: geen fietsen meer op de
stroken.
(28 stemmen voor, 0 tegen; adoptanten Inge Jongman (ChristenUnie) en Glimina Chakor
(GroenLinks)
6. Meer invalidewc’s
Marianne Foekens
Meer invalidewc’s in winkels en openbare ruimten, zodat ook invaliden kunnen winkelen. Probeer
hier al 30 jaar aandacht voor te vragen. Groningen moet beste invalidestad kunnen worden.
(28 stemmen voor, 0 tegen; adoptanten René Bolle (CDA) en Petra Brouwer (GroenLinks)
7. Wijkinformatieschermen in alle wijken
Eddy Buwalda
Supermarkt Kostverloren heeft Wijkinformatiescherm. Snelle en effectieve manier om mensen te

bereiken met wijknieuws, gemeentenieuws en te gebruiken bij calamiteiten. Uitrollen naar andere
wijken.
(8 stemmen voor, 20 stemmen tegen; geen adoptie)
8. Minder overlast stoepfietsers
Nicolien Wieringa
Veel bijna-ongelukken in Schildersbuurt. Fysieke barrières die fietsers dwingen af te stappen en
ruimte houden voor rolstoelers en kinderwagens. Plan is proef met barrières.
(2 stemmen voor, 26 stemmen tegen; geen adoptie)
9. Ontmoetingsplek voor autistische jongeren
Wilma van Diepen
Er is geen uitgaansmogelijkheid of ontmoetingsplek voor jongeren met autisme of een beperking. Wil
graag onderzoek naar zo’n plek. Deze groep heeft niets aan reguliere uitgaansplekken in Stad.
(10 stemmen voor, 18 stemmen tegen; geen adoptie)
10. Camera’s in Stadsbalkon
Frank Rijnberg
Fiets is daar al aantal keren gestolen. Camera’s daar schrikt dieven af en helpt bij opsporing. Betalen
met opbrengst verkoop van 2000 fietsen zoals onlangs is gebeurd.
(15 stemmen voor, 13 tegen; adoptanten Arjen Banach (Student en Stad en Jasper Boter,
lijstopvolger VVD)
11. GrunnGrass voor Groningse straten
Martin Borchert
Grasgrastegels op trottoir en straten. Zorgt voor meer groen, minder wateroverlast, extra voedsel
vogels en insecten etc.
(21 stemmen voor, 7 stemmen tegen; adoptanten Maarten van der Laan (PvdA en Jacky van Geffen,
fractie-assistent Partij voor de Dieren)
Bij interesse voor één of meerdere van deze initiatieven kunt u contact opnemen met de Griffie van de
gemeenteraad: 050 367 7702, raad@groningen.nl)

