
 
Glimina Chakor  
 
Zoals jullie weten ben ik getuige geweest van een verschrikkelijke drama wat zich 
heeft afgespeeld in Hoogkerk, waarbij Dinant ( 14jr) omkwam. Isabelle neemt mijn 
taken waar en ik ga werken aan herstel. Bij de ALV aanwezig zijn lukt mij nu nog 
niet, maar ik heb geprobeerd wat op papier te zetten.  
 
 
Landelijke vreemdelingen voorziening ( LVV)  
De LVV is een pilot dat wordt uitgevoerd in vijf pilotgemeenten, Groningen valt 
hieronder.  
Al lange tijd maken we ons zorgen over de omstandigheden ( brandveiligheid)  
waarin de doelgroep van de LVV gehuisvest wordt. De doelgroep wordt nu 
opgevangen in het voormalige Formule 1 hotel en op twee slaapsteden.  
Stichting Inlia begeleidt de mensen nu op de drie locaties.  Straks is er een locatie ( 
naast F1 hotel ) en door de mensen op een locatie op te vangen kan er efficiënter 
gewerkt  worden, geen versnippering meer en de relatief dure slaapschepen die nu 
nog worden ingezet voor huisvesting kunnen worden afgestoten. Daarnaast achter de 
schermen geregeld bezig met de lobby richting het Rijk voor financiering van de Pilot 
LVV en pilot- satelliet Emmen en met resultaat. 
 
Acceptatie LHBTI- personen in de sport 
Belofte maakt schuld, in de raad aangegeven de komende jaren werk te willen maken 
van de acceptatie van lhbti-personen in de sport in Groningen.  
De inzet is om de komende jaren werk te willen maken van de acceptatie van  
lhbti-personen in de sport, en dit vanuit het oogpunt van inclusief beleid vanuit de 
programma’s sport en diversiteit als coproductie opgepakt. Ook om ervoor  
te zorgen dat het een duurzaam vervolg krijgt en geborgd wordt binnen het  
sportbeleid. Samen met de Hanzehogeschool Groningen, het Huis voor de Sport en 
COC Groningen en Drenthe wordt er een speciaal programma gemaakt voor trainers, 
coaches, spelers en bestuurders van sportverenigingen; voor meer informatie 
startbijeenkomst en eerste 
workshops.https://gemeente.groningen.nl/actueel/nieuws/gemeente-groningen-streeft-
naar-een-inclusieve-sportcultuur 
 
Voedselagenda  
Afgelopen jaar ook bezig geweest met de voedselagenda, doelstelling gezond en 
duurzaam  
voedselsysteem. Veel volwassenen en kinderen hebben geen idee wat ze eten laat 
staan waar en hoe het verbouwd wordt, werk aan de winkel.  
Heel kort de drie lijnen;  
1.Het verminderen van gezondheidsverschillen: sociaal en inclusief 
2.Het ontwikkelen van de openbare ruimte: duurzaam, leefbaar en  
circulair. Meer voedsel in de openbare ruimte creëren om inwoners in  



aanraking te brengen met de voedselketen. 
3: Meer plantaardig voedsel: voorlichting geven en kennis delen over de voordelen 
van een  
meer plantaardig eetpatroon, voor inwoners en voor onze eigen werknemers.  
Alleen voorlichtingscampagnes voor verschillende groepen is wat mij betreft niet 
voldoende. Als gemeente moeten we ook het goede voorbeeld geven en zorgdragen 
voor gezond en duurzaam voedsel. Daarom ook bedrijfsrestaurants van de gemeentes 
meegenomen,  de verhouding dierlijk-plantaardig zal van 60% dierlijk -40% 
plantaardig  omgedraaid worden naar 60% plantaardig en 40% dierlijk.  
https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Voedselagenda-2021-2023-
bijlage.pdf 
https://gemeente.groningen.nl/actueel/nieuws/gemeente-groningen-presenteert-
voedselagenda 
 
 
Vergroenen Evenementen en paardensport! 
In het debat liepen verschillende discussies door elkaar heen: 1: stopzetten 
huurovereenkomst met KHRV mbt drafsport dit besluit is genomen op 9 september 
2020 (in mei besluit de rechter  de KHRV Groningen geen ontruimingsbescherming 
te verlenen) ( wethouder Jongman).  2: Visie Stadspark ( van der Schaaf) en  3: de 
doorontwikkeling evenemententerrein( Chakor).  De raad had ook gevraagd om beide 
raadsvoorstellen de doorontwikkeling evenemententerrein en de visie stadspark 
samen te bespreken. Daarnaast vroeg de raad ook nog vooraf aan de commissie om 
een 1 uur te spreken over de schriftelijke vragen die gesteld waren over de drafsport. 
Hierdoor weinig tijd om in de commissie te debatteren over de doorontwikkeling 
evenemententerrein. Op het aanbod om een extra commissie te organiseren is de raad 
niet op ingegaan. Met resultaat dat in de raad bewust een technische vragencarrousel 
is ingezet.  
 
Uiteindelijk heeft de raad vragencarrousel besloten1,6 miljoen euro te investeren in 
het  evenemententerrein. We zullen snel starten met de werkzaamheden om voor de 
start van het festivalseizoen klaar te zijn, jaarkalender is bijna helemaal gereserveerd.  
Natuurlijk blijft het vinden van een goede balans tussen evenementen, natuur en de 
leefomgeving ontzettend belangrijk, ook extra inzet om overlast te beperken.  
Alles gebeurt binnen de gestelde kaders. Het doel is niet meer evenementen, maar 
vooral betere evenementen en duurzamer.  Wat gaat er nu gebeuren?  
De entrees verbeterd, verwijderen jurybaan/juryhuis, het aanleggen van groene 
stroom, watervoorziening op het terrein, aanleggen snel internet en een vaste 
podiumplek en verharden sintelbaan en hierdoor is de sintelbaan ook te gebruiken 
voor verschillende doeleinden/activiteiten die ook passen bij de Openstelling van de 
Drafbaan.  Wat verder uitgewerkt zal worden in de visie stadspark (van der Schaaf) 
en niet geheel onbelangrijk een kostendekkende exploitatie, voor meer informatie 
mbt. Input omwonenden, BC, Flora en Fauna enz. 
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Doorontwikkeling-
evenemententerrein-Stadspark.pdf 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Doorontwikkeling-evenemententerrein-Stadspark.pdf
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https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-1-
doorontwikkeling-evenemententerrein-Stadspark-boekje.pdf 
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-2-
Herijking-businesscase.pdf 
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-3-
Quickscan-flora-en-fauna.pdf 
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-4-
Ecologische-kansen-en-knelpuntenanalyse.pdf 
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-5-Verslag-
input-omwonenden.pdf 
 
 
 
 
 
 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-1-doorontwikkeling-evenemententerrein-Stadspark-boekje.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-1-doorontwikkeling-evenemententerrein-Stadspark-boekje.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-2-Herijking-businesscase.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-2-Herijking-businesscase.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-3-Quickscan-flora-en-fauna.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-3-Quickscan-flora-en-fauna.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-4-Ecologische-kansen-en-knelpuntenanalyse.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-4-Ecologische-kansen-en-knelpuntenanalyse.pdf

