
 

Resultaten enquête Top 5 verkiezingsthema’s t.b.v. Stemwijzer 2022 
 
In totaal 485 respondenten. Zij wonen in: 

62 Groningen Centrum 
53 Groningen Oost 
101 Groningen Oude wijken 
64 Groningen West 
110 Groningen Zuid 
40 Haren 
13 Ten Boer 
42 Geen antwoord 

 
Elke respondent kon 5 thema’s beschrijven. In totaal is 1.964 keer een thema ingevuld.  
Respondenten beschreven regelmatig meerdere onderwerpen per thema.  
Er zijn 2.014 thema’s gecategoriseerd. Hieronder de Top 15: 
  

ONDERWERP AANTAL  

1 duurzaamheid/milieu/energietransitie/groen 443 

2 huisvesting/woningtekort/woningbouw 275 

3 leefbaarheid/beheer openbare ruimte 226 

4 armoede 155 

5 studenten 102 

6 bereikbaarheid 90 

7 zorg 72 

8 afval 71 

9 burgerparticipatie 64 

10 fietsen 61 

11 cultuur/evenementen 58 

12 fietsparkeren 50 

13 autoparkeren 44 

14 sport 37 

15 gemeentelijke belasting/begroting 34 

 
 

Toelichting top 5 verkiezingsthema’s: 

 

1. Duurzaamheid/milieu/energietransitie/groen 

 
Onder meer: Duurzaamheid, energietransitie, windmolens, zonnepanelen, milieu, klimaat 
(-verandering en -adaptatie), circulaire economie, biodiversiteit, dierenwelzijn, ecologie, natuur, 
vergroening, bomen 
 
Quotes:  
"Verduurzaming en vergroening van de publieke ruimte" 
"Een beter en ambitieus klimaatbeleid" 
"Groene energie en dan vooral zonnepanelen op daken" 
"Meer subsidie geven of financieel aantrekkelijker maken van verduurzaming huizen" 
"Klimaatadaptie: versneld vergroenen, groen, waterdoorlatende tegels etc" 
"Energietransitie: Groningen waterstofhoofdstad?" 
"Bomenbeleid en meer natuur" 
"Vergroening van tuinen tegen hittestress, wateroverlast" 
"Belasten vele tegels in de tuin of juist belonen weinig tegels in de tuin" 
"Groen! Park, natuur, groenere straten, natuurlijk beheer" 



2. Huisvesting/woningtekort/woningbouw 

 
Onder meer: Woningbouw, woningnood, (reguleren) huizenmarkt, kamernood, betaalbare 
huisvesting voor jongeren en starters, maatregelen tegen huisjesmelkers,  
bouw studentencampus, woonplicht voor kopers 
 
Quotes:  
"Recht op wonen voor iedereen tegen een acceptabele prijs" 
"Regulering van de woningmarkt" 
"Huisvesting voor studenten en sociale woningbouw" 
"Woningen creëren voor starters" 
“Woonruimteprobleem niet alleen voor studenten, ook 25+sers zitten bij ouders vast of op een 
kamer.” 
"Onteigenen van huisjesmelkers" 
"Verbod voor huisjesmelkers om nóg meer woningen op te kopen" 
"Woningbouw, compact bouwen, pro hoogbouw" 
"Betaalbare en goede huisvesting voor lagere inkomens, ook op aantrekkelijke plekken" 
"Aanjagen bouw van veel meer sociale huurwoningen" 
 
 
3. Leefbaarheid/beheer openbare ruimte 

 
Bijvoorbeeld: Leefbaarheid en leefomstandigheden, (verkeers)veiligheid, onderhoud/beheer 
openbare ruimte, autoluw, aanpak wegen/kruisingen, bredere en veiliger fietspaden, bruggen, 
geluidsoverlast, snelheid verkeer 
 
Quotes:  
"Centrumontwikkeling Haren" 
"Behoud van voorzieningen in de buurt" 
"Geluidsoverlast scheurauto's" 
"Handhaving, meer wijkagenten, nu regeert de straat: overal drugsgebruik, lachgas, raceauto's" 
"Noorderplantsoen schoon houden zomer" 
"Toegankelijkheid (rolstoelers) van winkels, openbare ruimtes enz." 
"Voorzieningen alle wijken en niet alleen probleemwijken" 
"Verbieden van lachgas" 
"Schoonheidscommissie in de stad voor het onderhoud van panden en tuinen, de stad verloedert." 
"Pak de jeugdcriminaliteit harder en strakker aan. Meer agenten of wijkagenten of buurt conciërges." 
"Voetpaden in Haren versnelt vernieuwen en veel beter onderhouden" 
"Zandpaden Haren herstellen na de miskleun van vorig jaar" 
 
 

4. Armoede 

 
Onder meer: Armoede bestrijding, basisinkomen, inkomensongelijkheid, schulden, 
schulphulpverlening 
 
Quotes:  
"Alle minimavoorzieningen naar 130% van het bestaansminimum" 
"Armoedebeleid met specifieke aandacht voor alleenstaanden. Voor gezinnen zijn er vele toeslagen." 
"Armoedebestrijding door pilot basisinkomen in te voeren" 
"Energie armoede. Er zijn teveel mensen die de energie rekening niet meer kunnen betalen." 
"Zet langdurig in op armoede, evalueer en stuur bij. Niet elke wethouder/raadslid hoeft zijn naam 
aan iets nieuws te verbinden." 
"Sociaal beleid, juist voor de zwakste schouders." 



"Zorgen dat kinderen uit armoede gezinnen kunnen sporten en aan schoolactiviteiten mee kunnen 
doen." 
"Meer mogelijkheden/ruimte voor mensen in de bijstand en mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. Afschaffen beperkende maatregelen. Vertrouwen geven." 
 
 
5. Studenten 

 
Onder meer: studentenaanwas, instroom buitenlandse studenten, minder studenten, 
studentenhuisvesting, campus, (geluids)overlast 
 
Quotes:  
"Bezinning op groei aantal studenten - 1 op de 5 is echt te veel!" 
"Minder studenten in de wijken, i.v.m. geluidsoverlast" 
"Minder studentenhuizen in normale wijken. Campus bouwen op Zernike terrein." 
"Mijn straatje is verworden tot studentenbuurt. De overlast van fietsen, lawaai, rommel is laatste 10 
jaar ontzettend toegenomen" 
"Organiseren van tijdelijke huisvesting van studenten (campus)" 
"Braindrain stoppen (betere carrièremogelijkheden etc)" 
"Leer zowel de studenten als nieuwkomers eerst goed fietsen en de verkeersregels! Desnoods met 
een fietsexamen voordat ze in het stadsverkeer mogen deelnemen" 
 

 

 
 
 
 
 



Onderwerpen per voormalige drie gemeenten (NB. de 42 respondenten die geen woonplek invulden, zijn hierin niet meegenomen) 
 

  

Onderwerpen voormalig gem. Groningen N 

1 duurzaamheid/milieu/energietransitie/groen 364 

2 huisvesting/woningtekort/woningbouw 254 

3 leefbaarheid/beheer openbare ruimte 186 

4 armoede 138 

5 studenten 93 

6 bereikbaarheid 80 

7 afval (incl. diftar) 64 

8 zorg 63 

9 fietsen 59 

10 cultuur/evenementen 57 

11 burgerparticipatie 56 

12 fietsparkeren 48 

13 autoparkeren 42 

14 sport 33 

15 OV 28 

16 onderwijs 26 

17 asielbeleid 25 

18 gemeentelijke belasting/begroting 24 

19 werkgelegenheid 24 

20 gelijke kansen 23 

21 Stadspark 21 

22 overlast evenementen 17 

23 aardbevingen 12 

24 honden(poep) 9 

25 corona 8 

26 vuurwerk 5 

27 herindeling terugdraaien 1 

  TOTAAL 1760 

  

Onderwerpen voormalig gem. Haren N 

1 duurzaamheid/milieu/energietransitie/groen 46 

2 leefbaarheid/beheer openbare ruimte 28 

3 huisvesting/woningtekort/woningbouw 8 

4 herindeling terugdraaien 8 

5 armoede 7 

6 bereikbaarheid 7 

7 zorg 7 

8 afval (incl. diftar) 7 

9 burgerparticipatie 6 

10 gemeentelijke belasting/begroting 5 

11 onderwijs 4 

12 studenten 3 

13 asielbeleid 3 

14 sport 2 

15 fietsen 2 

16 honden(poep) 1 

17 werkgelegenheid 1 

18 corona 1 

19 cultuur/evenementen 1 

20 aardbevingen 1 

21 fietsparkeren 1 

22 autoparkeren 1 

23 OV 1 

  TOTAAL 151 

  

Onderwerpen voormalig gem. Ten Boer N 

1 duurzaamheid/milieu/energietransitie/groen 15 

2 leefbaarheid/beheer openbare ruimte 7 

3 armoede 5 

4 huisvesting/woningtekort/woningbouw 4 

5 aardbevingen 3 

6 studenten 2 

7 gemeentelijke belasting/begroting 2 

8 burgerparticipatie 2 

9 onderwijs 2 

10 werkgelegenheid 1 

11 gelijke kansen 1 

12 herindeling terugdraaien 1 

13 sport 1 

14 fietsparkeren 1 

15 autoparkeren 1 

16 bereikbaarheid 1 

17 zorg 1 

  TOTAAL 50 
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