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Fietsen in Groningen
In februari gaven leden van het Stadspanel aan wat ze
vinden van het fietsen in Groningen. Panelleden geven het
fietsen in Groningen gemiddeld een 7,0. Het cijfer is één
tiende hoger dan in 2015. Als positieve punten aan het
fietsen in Groningen worden de fietspaden het meest
genoemd, bij de negatieve punten andere fietsers.

In 2016 hebben alle ruim 9.000 panelleden kunnen deelnemen aan dertien

Lees hier het rapport.

enquêtes. De eerste enquête ging over Oud & Nieuw en veiligheid. Het hele
jaar door heeft u uitnodigingen gekregen voor verschillende onderzoeken. De

OOG Radio en TV

onderwerpen van de enquêtes verschilden van fietsen tot erfgoed en de

OOG is de lokale omroep voor alle inwoners van de

wijken in de stad. Van de actieve panelleden heeft 10 procent alle enquêtes

gemeente Groningen. Kijkers geven OOG TV een

ingevuld in 2016. Leden hebben gemiddeld genomen 6 enquêtes ingevuld.

ruime voldoende. OOG Radio is bij ruim drie kwart

Daarnaast blijken mannen vaker een enquête in te vullen dan vrouwen.

van de inwoners van Groningen bekend. Kijkers en
luisteraars geven aan dat ze graag meer nieuws willen zien en horen uit de

Oud & Nieuw en veiligheid

stad, wijk of eigen buurt. Lees hier het rapport.

De eerste enquête ging over Oud & Nieuw en veiligheid. De
enquête vroeg naar het ervaren van overlast tijdens Oud en

Stadjers over afval: afval app & Diftar

Nieuw, gevoelens van onveiligheid, slachtofferschap van

Is er behoefte aan een afval app? Van alle Stadspanelleden

misdrijven en problemen die aangepakt moeten worden. Zo

zegt ongeveer de helft dat ze gebruik zouden maken van

vindt drie kwart van de respondenten dat er een centrale vuurwerkshow moet

een afval app als die er zou zijn. We hebben in vervolg op

zijn tijdens de jaarwisseling. En ongeveer één op de drie respondenten geeft

het onderzoek uit 2014 het Stadspanel vragen gesteld over

aan zich in de stad Groningen wel eens onveilig te voelen. Het volledige

Diftar. Diftar is een manier om het scheiden van afval te stimuleren, waarbij

rapport kunt u hier lezen. In 2016 hebben we ook onze veiligheidspanel

ieder huishouden betaalt voor de hoeveelheid afval die wordt weggegooid.

opgericht, via deze link kunt u lid worden van het veiligheidspanel.

Het blijkt dat de meeste Stadspanelleden geen veranderingen verwachten in
de mate waarin zij afval scheiden wanneer Diftar wordt ingevoerd. Alleen GFTafval zouden ze wel meer gaan scheiden. Lees hier het rapport.
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Stad en raad

Evaluatie Stadspanel

In mei hebben we het Stadspanel gevraagd wat zij weten,

In de zomer heeft O&S een evaluatie gehouden onder de

meekrijgen en vinden van de gemeenteraad en haar

leden van het Stadspanel. 95 procent vindt het fijn om bij het

functioneren. Bijna 70 procent van de respondenten heeft

Stadspanel te horen en meer dan 90 procent is tevreden over

minstens enige interesse in de Groningse gemeentepolitiek.

de enquêtes. De terugkoppeling van de uitkomsten van

Hoe jonger, hoe minder interesse. Raadsleden krijgen

onderzoeken is een aandachtspunt. Naar aanleiding van deze evaluatie

voornamelijk het advies mee het contact met inwoners en wijken te

hebben we besloten om te beginnen met een nieuwsbrief. Lees hier een

bevorderen. 25 januari 2017 worden de resultaten besproken in een openbare

vlugschrift over de resultaten.

raadscommissie. Lees hier het rapport.
Nacht van de Kunst & Wetenschap
Wijkplannen

Sinds een aantal jaar wordt in Groningen het

Panelleden hebben in 2016 hun mening gegeven over

festival “De Nacht van Kunst & Wetenschap”

hun woonwijk. Waar worden ze blij van in hun wijk?

georganiseerd. Jongere respondenten zijn meer

Waar is aandacht voor nodig in de wijk? Aan de hand

bekend met De Nacht en bezoeken het festival

van deze informatie hebben we per wijk een overzicht

ook vaker dan oudere respondenten. Respondenten vinden voornamelijk dat

gemaakt van de kenmerken. De resultaten per wijk

het programma van het festival kan worden verbeterd. Ruim de meerderheid

publiceren we eind januari 2017. De gemeente gebruikt de resultaten van deze

van de respondenten vindt het belangrijk dat er in Groningen een festival als

enquête voor het Gebiedsprogramma 2017 en een publicatie over

‘’De Nacht van Kunst & Wetenschap’’ georganiseerd wordt. Het rapport

Gebiedsgericht werken in Groningen. Deze worden gelijktijdig gepubliceerd.

publiceren we begin 2017.

Vuurwerkvrije zones

Windenergie

Uit de resultaten van deze enquête blijkt dat een ruime

Ongeveer twee derde (61,5%) van de respondenten vindt

meerderheid van de respondenten voor vuurwerkvrije

dat de voordelen van windenergie zwaarder wegen dan

zones is. Hierbij vinden ze handhaving cruciaal. De

de nadelen. Het meest genoemde voordeel van

resultaten van de enquête naar vuurwerkvrije zones is in

windenergie is dat het nooit op raakt. Als nadelen worden

de raadscommissie Financiën en Veiligheid op 5 oktober

genoemd dat windmolens niet mooi zijn en de

2016 besproken. Vorig jaar is er al geëxperimenteerd

geluidsoverlast van de molens. Lees hier het rapport.

met vuurwerkvrije zones. Dit jaar zijn er in totaal 7 vuurwerkvrije zones. Meer
informatie over deze zones kunt u vinden door hier te klikken.
U kunt hier het rapport lezen.
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Erfgoed
Bijna alle respondenten vinden behoud van en aandacht
voor erfgoed in de stad belangrijk. Er is niet alleen veel
waardering voor gebouwen, maar ook voor (openbaar)
groen en water. Zo staan het Noorderplantsoen (3), het
Stadspark (9) en het Sterrebos (11) hoog in de top 20 van
favoriete monumenten. Het zal niemand verbazen dat de
Martinitoren op 1 in deze lijst staat. Lees hier het rapport.
Straten in Groningen
Stadjers konden meedenken over de nieuwe
omgevingsvisie met als titel ‘Next City’. Zo kunnen ze
meepraten over de inrichting van de straten in de stad.
Voor respondenten is het vooral belangrijk dat een straat
goed onderhouden is, verkeersveilig, voldoende verlicht,
groen en toegankelijk voor iedereen. Het rapport over de uitkomsten
verschijnt begin 2017. Wilt u verder mee praten over de ‘Next City’? Dat kan
via deze link.
Stadsenquête
De laatste enquête van het jaar ging over een aantal
voorzieningen bij u in de buurt, de dienstverlening van
de gemeente en de klachten daarover. Ook zijn er
vragen over WIJ-Groningen en het energieloket van de
gemeente. We werken aan de rapportage die later in
het nieuwe jaar verschijnt.
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