
FRACTIEVERANTWOORDING
ALV 22 JUNI 2021

VAN DE FRACTIEVOORZITTER, MIRJAM WIJNJA

Beste GroenLinksers,

Op weg naar de zomer en met het vaccinatieprogramma dat op stoom is gekomen
beginnen we stap voor stap weer wat lucht te krijgen. Dat geldt voor ons allemaal en ook
voor de gemeenteraad en fractie. De laatste twee gemeenteraadsvergaderingen waren weer
in de Oosterpoort. Daar is voldoende ruimte om, rekening houdend met alle corona
maatregelen, veilig met elkaar te kunnen debatteren en besluiten te nemen. En dat is
belangrijk want we hebben de afgelopen vergaderingen een aantal grote besluiten
genomen. Er wordt een forse stap gezet in de Groninger energietransitie, het Stadspark
wordt een plek voor alle Groningers, de Mobiliteitsvisie en uitbreiding betaald parkeren gaan
flink wat veranderen aan de invulling van de openbare ruimte en er gaat veel gebouwd
worden. De Suikerzijde wordt een nieuwe groene en duurzame wijk.

We zijn al enige tijd bezig met een aantal initiatiefvoorstellen als fractie en die beginnen nu
in de afrondende fase te komen of zijn al aangenomen zoals het voorstel ‘duurzaam
bouwen’ van Hans. Het initiatiefvoorstel is een mooi instrument dat de raad de gelegenheid
geeft om eigen ideeën en plannen op de agenda te zetten of aan de gang te krijgen. Kijk
vooral ook op onze website naar het initiatiefvoorstel over de Diepenring dat onder leiding
van Jasper is gemaakt. Een prachtig plan waar iedereen over mee mag praten en we kijken
enorm uit naar de debatten hierover in de raad.

Het begint erop te lijken dat we een mooie Groningse zomer tegemoet kunnen zien en dat
zou echt geweldig zijn. We wensen jullie succes met de laatste periode die we samen nog
de tanden op elkaar moeten zetten en een hele fijne zomer.

IN DE RAAD

Op de website van de Gemeenteraad vind je overzichten van alles wat er door ons in de
raad ingediend, gesteund en gevraagd wordt:

● Moties
● Initiatiefvoorstellen
● Schriftelijke vragen
● Stemmingen zijn wat lastiger terug te vinden. Via de kalender op de website kan bij

elke vergadering, per voorstel gezien worden of de motie is aangenomen of
verworpen.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Motie
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Initiatiefvoorstellen
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Schriftelijke-vragen
https://gemeenteraad.groningen.nl/kalender/


PRONKJEWAIL - ONZE PODCAST

Ze schieten als kool uit de grond. Ze zitten in je oren als je aan het wandelen bent. Ze vullen
de keuken net zoals de geur van wat je op dat moment aan het koken bent. Het zijn
podcasts! - en onze afdeling heeft er sinds kort ook één!

Door te luisteren naar Pronkjewail krijg je nèt even wat meer diepte en nuance mee over de
onderwerpen die er in onze gemeente spelen. Je luistert naar Pronkjewail via:

● Spotify
● Apple Podcasts

● Google Podcasts
● Anchor

WAT HEBBEN ONZE RAADSLEDEN GEDAAN?

Hieronder vind je in ieder geval per raadslid een persoonlijke prestatie uit het afgelopen half
jaar. Heb je daar vragen over? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door te
mailen naar groenlinks@raadgroningen.nl of door onze raadsleden direct te benaderen. De
contactgegevens en onderwerpen-verdeling vind je op hun persoonlijke pagina's.

● Mirjam Wijnja strijdt voor een
veilige en onbelemmerde toegang
tot de abortuskliniek aan de
Radesingel.

● Benni Leemhuis is erg blij met de
nieuwe Mobiliteitsvisie van de
gemeente.

● Femke Folkerts wil het
binnenklimaat van scholen
verbeteren.

● Jasper Been presenteerde een
nieuw plan voor de Diepenring.

● Hans Sietsma ging op zoek naar
manieren om nóg zuiniger te
bouwen.

● Martijn van der Glas heeft ervoor
gezorgd dat de gemeente
uitgebreid met inwoners in
gesprek gaat over afvalscheiding.

● Nick Nieuwenhuijsen blijft het
belang van het aanpakken van de
welzijnscrisis op verschillende
manieren onderstrepen.

● Ceciel Nieuwenhout is druk bezig
met de energietransitie in goede
banen lijden.

● Jeffry van Hoorn zet zich in om
genderdiversiteit in Groningen
zichtbaarder te maken.

● Jan Visser wil dat de gemeente
aandacht besteed aan de woon-
en zorgbehoeften van
(toekomstige) senioren.

● Petra Brouwer zorgde ervoor dat
de gemeente in de toekomst meer
straten naar (Groningse) vrouwen
gaat vernoemen.

https://open.spotify.com/show/2Y2MU7KeOWlER8IWBkiYkD
https://podcasts.apple.com/us/podcast/pronkjewail/id1568922305
https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80YzEzNDA3NC9wb2RjYXN0L3Jzcw==
https://anchor.fm/pronkjewail
mailto:groenlinks@raadgroningen.nl
https://groningen.groenlinks.nl/mensen
https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/Anti-abortusactivisme-voor-wie-staat-de-overheid-eigenlijk-26819540.html
https://groningen.groenlinks.nl/nieuws/meer-ruimte-minder-autos
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Frisse-en-Duurzame-Scholen-2021.pdf
https://groningen.groenlinks.nl/diepenring
https://groningen.groenlinks.nl/nieuws/gemeente-moet-bouw-energiezuinige-woningen-bevorderen
https://www.youtube.com/watch?v=Z_V9ejaVbKI
https://www.youtube.com/watch?v=Z_V9ejaVbKI
https://www.youtube.com/watch?v=0F0X6XEQZVg
https://www.youtube.com/watch?v=0F0X6XEQZVg
https://groningen.groenlinks.nl/nieuws/zes-vragen-over-de-energietransitie-beantwoord
https://groningen.groenlinks.nl/nieuws/genderdiversiteit-moet-hoger-op-de-agenda
https://groningen.groenlinks.nl/nieuws/nu-voorbereiden-op-woon-en-zorgbehoeften-toekomstige-senioren
https://groningen.groenlinks.nl/nieuws/vernoem-meer-straten-naar-vrouwen

