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Inleiding
Dit

is

een

verslag

van

de

verschillende

zaken

waar

de

Groningse

gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren zich in het politieke jaar 2018-2019
mee bezig heeft gehouden. Dit verslag dient er dan ook niet toe om elk individueel
punt waar de fractie zich voor heeft ingezet op te sommen.
Naast de hier vermelde moties, amendementen, schriftelijke vragen,
persberichten, en initiatiefvoorstellen, vertegenwoordigt de fractie de idealen van de
partij namelijk ook in woordvoeringen, tijdens werksessies en werkbezoeken, en in
direct contact met burgers en organisaties. voor een vollediger beeld, waaronder elke
woordvoering van de fractie tijdens commissie- en raadsvergaderingen, verwijzen wij
u graag naar https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/. Om papierverspilling
tegen te gaan, adviseren we om dit jaarverslag digitaal te bekijken.

3

Onze fractie
Na

de

gemeenteraadsverkiezingen

van

21

november

2018

bestaat

de

gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren Groningen uit de volgende
personen.

Kirsten de Wrede
(Fractievoorzitter)

Wesley Pechler
(Raadslid)

Bart Hekkema
(Fractiemedewerker)

Terence van Zoelen
(Raadslid)

Sigrid Kroezen
(Fractiemedewerker)

Verder kan de fractie ook rekenen op de steun en inbreng van Jos Slagers, Clemens
Gielingh en John Hoeks. Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Gerjan
Kelder, die zich jaren heeft ingezet voor een diervriendelijker en groener Groningen.
Ook hebben we afscheid genomen van Evelien Bernabella. Zij heeft zich als onder
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meer penningsmeester ingezet en haar steentje bijgedragen aan het welvaren van
partij in de gemeenteraad.

Hoogtepunten
Het politiek jaar 2018-2019 was voor onze fractie in meerdere opzichten succesvol. Zo
behaalden we bij de herindelingsgemeenteraadsverkiezingen van 21 november 2018
5475 stemmen; 6.6% van het totaal wat betekende dat we van 1 naar 3 zetels stegen.
Het toont aan dat ook in Groningen en omstreken er steeds meer mensen zijn die zich
zorgen maken om de klimaatcrisis, de wijze waarop onze samenleving met dieren
omgaat en de fixatie op kortetermijnbelangen en economische groei. Ook in Groningen
en omstreken zijn veel burgers op zoek naar politici die op rechtvaardige wijze
opkomen voor de belangen van mensen, dieren en de planeet in zijn geheel en komen
dan uit bij de idealen van de Partij voor de Dieren. Wij zijn erg blij met het vertrouwen
van de kiezer en hebben ons tijdens commissie- en raadsvergaderingen en middels
schriftelijke vragen, moties en amendementen voortdurend ingezet voor een groener
en diervriendelijker Groningen.
Veel van onze successen te danken aan de goede samenwerking met inwoners,
maatschappelijke partners en andere partijen. In het afgelopen politiek jaar hebben wij
26 sets schriftelijke vragen ingediend waarna het college van B&W ons heeft
medegedeeld dat: het per 1 januari 2020 verboden wordt om ballonnen op te laten,
een roofvogelshow op een festival is verboden, regels over toegankelijkheid rondom
bouwwerkzaamheden worden opgenomen in de nieuwe Algemene Plaatselijke
Verordening (APV), er wordt toegewerkt naar een inclusief Sinterklaasfeest waarbij de
traditionele Zwarte Piet binnen enkele jaren niet meer te zien zal zijn en er regels over
carbidschieten worden opgenomen in de nieuwe APV.
Ook is een aantal van onze moties aangenomen waardoor plezierjacht wordt verboden
op gemeentelijke gronden, er bij het nieuwe armoedebeleid onderzocht wordt of
dierenartskosten voor minima vergoed kunnen worden, internationale studenten in
Groningen bij de volgende verkiezingen informatie in het Engels zullen ontvangen, bij
de toeristenbelasting onderzocht wordt of duurzame hoteliers en campings onder een
lager tarief kunnen gaan vallen.
5

Daarnaast heeft het college naar aanleiding van onze vragen toegezegd dat zij met
bewoners van alternatieve woonvormen zoals het Betonbos en de Vloeivelden op zoek
gaat naar mogelijke nieuwe locaties, het college op meer plekken de biodiversiteit wil
verbeteren, geen toename in het aantal gehouden geiten binnen de gemeente te
willen, dat het kapbeleid aangescherpt zal worden, dat de pilots met verkeersborden
van bamboe elders in het land gevolgd blijven worden om te kijken of het ook in
Groningen kan worden geïmplementeerd, baggerwerkzaamheden worden stilgelegd
tijdens het broedseizoen, er met maatschappelijke partners zoals corporaties en zorgen onderwijsinstellingen gesprekken worden gevoerd over ecologisch groenbeheer en
dat de gemeente verantwoord om zal gaan met algoritmes en dat mensen niet via hun
mobiel worden gevolgd.
Vanaf 1 september 2019 zullen wij ons weer onverminderd inzetten voor de dieren, de
natuur het milieu, het klimaat en de mensen. Er is nog genoeg te doen voor een echt
groen

en

diervriendelijk

Groningen!

Je

kunt

ons

blijven

volgen

via

https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/ en onze social media-kanalen.
De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren Groningen.
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In de media
12-08-2019. https://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie/De-energietransitie-is-nietgenoeg-24706956.html
14-07-2019. https://www.dvhn.nl/groningen/Partij-voor-de-Dieren-herdenkt-100.000verbrande-kippen.-%E2%80%98Bio-industrie-moet-stoppen%E2%80%9924649071.html
13-07-2019. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/210877/Raadsfracties-willen-meerduidelijkheid-over-bouw-Ring-Zuid
26-06-2019. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/210201/Groen-overnachten-wordtmogelijk-beloond-in-Stad
20-06-2019. https://gezinsbode.nl/artikel/1027168/betonnen-paaltjes-stadsparkvijverweg-na-dood-hond.html
18-06-2019. https://gezinsbode.nl/artikel/1026563/partij-voor-de-dieren-big-grunn-iswatching-you.html
12-06-2019. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/209662/Partij-voor-de-Dieren-Wehadden-de-NewYorker-hier-liever-niet-gezien
07-06-2019. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/209512/Partij-voor-de-Dieren-steltvragen-over-roofvogelshow-op-Stads-festival
07-06-2019. https://www.oogtv.nl/2019/06/partij-voor-de-dieren-tegen-roofvogelshowzomerfolkfestival/
22-05-2019. https://www.oogtv.nl/2019/05/partij-voor-de-dieren-pleit-voorplantaardige-gemeente/
21-05-2019. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/208744/Partij-voor-de-Dieren-wil-vleesnoch-vis-bij-gemeentelijke-bijeenkomsten
15-05-2019. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/208489/Stad-krijgt-tijdelijke-wijk-voortiny-houses
10-05-2019. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/208324/Loslaten-duiven-opBevrijdingsdag-moet-stoppen
08-05-2019. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/208199/Gemeente-Groningen-Optermijn-geen-traditionele-Zwarte-Piet-meer
08-05-2019. https://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie/Opinie-%E2%80%98Recht-enkrom-inzake-vernielde-jachthutten%E2%80%99-24431379.html
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08-05-2019. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/208216/Essentaksterfte-jaagt-gemeenteGroningen-op-kosten
19-04-2019. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/207561/Raadsfracties-in-Stad-zijnballonnen-zat
18-04-2019. https://www.oogtv.nl/2019/04/partij-voor-de-dieren-alle-paasvurenverbieden/
17-04-2019. https://www.dvhn.nl/groningen/PvDD-Stad-en-Ommeland-Focusgroenbeleid-meer-op-biodiversiteit-24372718.html
16-04-2019. https://gezinsbode.nl/artikel/1009407/partij-voor-de-dieren-en-destadspartij-voor-stad-en-ommeland-pleiten-voor-ontspannen-tuinieren.html
03-04-2019. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/206857/Groningen-gaat-geenverkeersborden-van-bamboe-plaatsen
26-03-2019. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/206518/PvdD-zwengelt-discussie-overGronings-Sinterklaasfeest-aan-Zwarte-Piet-in-andere-vorm
14-03-2019. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/206092/Bamboe-is-hufterproof-maaralles-kan-kapot
14-03-2019. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/206066/Partij-voor-de-Dieren-wil-proefmet-verkeersborden-van-bamboe
05-03-2019. https://www.dvhn.nl/groningen/Partij-voor-de-Dieren-Minder-bomenkappen-in-Groningen-24234706.html
05-03-2019. https://www.oogtv.nl/2019/03/partij-voor-de-dieren-wil-strikter-kap-enherplantingsbeleid/
27-02-2019. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/205461/Stadsbestuur-wil-nog-niet-aanalternatief-plan-voor-Der-Aa-kerk-werken
01-02-2019. https://gezinsbode.nl/artikel/746866/overleeft-betonbos-debouwwoede.html
30-01-2019. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/204316/Spoeddebat-houdt-sloopringwegviaduct-niet-tegen
29-01-2019. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/204244/Niet-baggeren-in-vijversNoorderplantsoen-tijdens-winterslaap
19-12-2018. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/202744/Gemeente-Groningen-wil-af-vandierenshows
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19-12-2018. https://gezinsbode.nl/artikel/736456/partij-voor-de-dieren-wilcarbidschieten-aan-banden-leggen.html
11-12-2018. https://www.oogtv.nl/2018/12/partij-voor-de-dieren-voelt-zichbuitengesloten-bij-coalitievorming/
03-12-2018. https://www.dvhn.nl/groningen/Bewoners-woonschepen-protesterentegen-bomenkap-23896921.html
22-11-2018. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/201700/Lopend-Vuur-Weg-met-deterrasverwarmers
22-11-2018. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/201690/Zo-is-er-gestemd-in-GroningenHet-Hogeland-en-het-Westerkwartier
16-11-2018. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/201413/Video-s-De-13-politieke-partijenin-Groningen-stellen-zich-voor
14-11-2018. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/201325/Als-je-onder-een-boom-zit-gaatje-hartslag-naar-beneden
08-11-2018. https://gezinsbode.nl/artikel/585648/partij-voor-de-dieren-metprotestdemonstratie-tegen-geplande-bomenkap-op-akerkhof.html
10-10-2018. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/199930/Groningen-kan-zich-opmakenvoor-meer-groen-tussen-de-tegels
10-10-2018. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/199898/PvdD-Groningenverkiezingsprogramma-en-standpunten-in-het-kort
12-09-2018. https://www.dvhn.nl/groningen/Veel-vragen-over-plek-nieuwe%E2%80%98Oosterpoort%E2%80%99-in-Groningen-23532691.html
08-08-2018. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/197519/Plan-voor-stad-Groningen-meergroen-tussen-de-stoeptegels
07-08.2018. https://www.dvhn.nl/groningen/Grunngras-experiment-met-groenebestrating-in-Groningen-23436266.html
29-07-2018. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/197158/Extra-kapwerk-langs-de-ring-isheel-zuur
06-06-2018. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/195010/Gerjan-Kelder-zwaait-na-9-jaaraf-als-fractievoorzitter-voor-de-Partij-voor-de-Dieren
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Persberichten 2018 – 2019
Al onze persberichten zijn ook te vinden op
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/archief/nieuws
15-07-2019. Partij voor de Dieren wil infor-matie over gevolgen uitspraak RvS over
PAS. https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dierenwil-informatie-over-gevolgen-uitspraak-rvs-over-pas
12-07-2019. Partij voor de Dieren, SP en D66 willen duide-lijkheid over zuide-lijke
ringweg. https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-dedieren-sp-en-d66-willen-duidelijkheid-over-zuidelijke-ringweg
05-07-2019. Partij voor de Dieren hekelt onthef-fings-aan-vraag verjagen roeken
door gemeente. https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voorde-dieren-hekelt-ontheffingsaanvraag-verjagen-roeken-door-gemeente
25-06-2019. Partij voor de Dieren betwist kringloop karakter pluim-vee-be-drijf
Woltersum. https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-dedieren-betwist-kringloop-karakter-pluimveebedrijf-woltersum
17-06-2019. Big Grunn is watching you; Partij voor de Dieren maant tot
voor-zich-tigheid bij gebruik van data.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/big-grunn-is-watching-youpartij-voor-de-dieren-maant-tot-voorzichtigheid-bij-gebruik-van-data
07-06-2019. Plezier zonder dier!
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/plezier-zonder-dier
10-05-2019. Partij voor de Dieren stelt vragen over de verantwoordelijkheden van
een "diervriendelijk" college.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-steltvragen-over-de-verantwoordelijkheden-van-een-diervriendelijk-college
19-04-2019. Partij voor de Dieren, GroenLinks, 100%Groningen, D66 en Student &
Stad willen een verbod op het oplaten van ballonnen.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dierengroenlinks-100-groningen-d66-en-student-stad-willen-een-verbod-op-het-oplatenvan-ballonnen
15-04-2019. Partij voor de Dieren en Stadspartij voor Stad en Ommeland willen bij
groenbeheer de focus op biodi-ver-siteit in plaats van op netheid.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-enstadspartij-voor-stad-en-ommeland-willen-bij-groenbeheer-de-focus-op-biodiversiteitin-plaats-van-op-netheid
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29-03-2019. PvdD & 100% Groningen Willen Betere Toegankelijkheid bij
Bouw-werk-zaam-heden.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/pvdd-100-groningen-willenbetere-toegankelijkheid-bij-bouwwerkzaamheden
26-03-2019. Partij voor de Dieren wil dat college maat-schap-pe-lijke dialoog over
Sinter-klaas.
orga-ni-seerthttps://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-dedieren-wil-dat-college-maatschappelijke-dialoog-over-sinterklaas-initieert
19-03-2019. Partij voor de Dieren wil geen uitbreiding pluim-vee-be-drijf Woltersum.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-wilgeen-uitbreiding-pluimveebedrijf-woltersum
15-03-2019. Partij voor de Dieren wil verkeers-borden van bamboe.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-wilverkeersborden-van-bamboe
07-03-2019. De Partij voor de Dieren wil een geitenstop in de gemeente Groningen.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/de-partij-voor-de-dieren-wileen-geitenstop-in-de-gemeente-groningen
06-03-2019. Partij voor de Dieren wil een strikter kap- en herplan-tings-beleid.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-wil-eenstrikter-kap-en-herplantingsbeleid
29-01-2019. Partij voor de Dieren in actie voor het Betonbos.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-in-actievoor-het-betonbos
29-01-2019. Partij voor de Dieren wil geen gebagger tijdens winter-slaap vissen en
amfibieën in Noorderplantsoen.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-wilgeen-gebagger-tijdens-winterslaap-vissen-en-amfibie%C3%ABn-in-noorderplantsoen
19-12-2018. PvdD Stelt Vragen Over Carbid-schieten.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/pvdd-stelt-vragen-overcarbidschieten
11-12-2018. Partij voor de Dieren teleur-ge-steld over nieuwe coalitie.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dierenteleurgesteld-over-nieuwe-coalitie
07-12-2018. PvdD & 100% Stellen Vragen Over Bomenkap Noord-Willems-kanaal.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/pvdd-100-stellen-vragenover-bomenkap-noord-willemskanaal
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02-12-2018. PvdD Roept College Op: Laat Boswal Noord-Willems-kanaal Staan!
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/pvdd-roept-college-op-laatboswal-noord-willemskanaal-staan
23-11-2018. PvdD Groningen verdrie-voudigt aantal zetels.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/pvdd-groningenverdriedubbelt-aantal-zetels
01-11-2018. PvdD Groningen wil einde aan honden-shows.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/pvdd-groningen-wil-eindeaan-hondenshows
18-10-2018. Groningse gemeenteraad komt op voor blinden.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/groningse-gemeenteraadkomt-op-voor-blinden
04-10-2018. PvdD, SP, D66 en S&O komen op voor Lewenborg.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/pvdd-sp-d66-en-s-o-komenop-voor-lewenborg
07-08-2018. Pilot met Groene Bestrating in drie Stads-wijken.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/pilot-met-groene-bestratingin-drie-stadswijken
28-07-2018. PvdD Groningen Stelt Schrif-te-lijke Vragen Over Extra
Groen-aan-tasting Zuide-lijke Ringweg.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/pvdd-groningen-steltschriftelijke-vragen-over-extra-groenaantasting-zuidelijke-ringweg

Schriftelijke vragen 2018-2019
Al onze schriftelijke vragen zijn ook te vinden op
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/archief/vragen
23-07-2019. Schriftelijke vragen over tekort aan binnensportaccommodaties.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-overtekort-aan-binnensportaccommodaties
15-07-2019. Schriftelijke vragen over de gevolgen van de uitspraak van de RvS over
de PAS. https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragenover-de-gevolgen-van-de-uitspraak-van-de-rvs-over-de-pas
12-07-2019. Schriftelijke vragen betreffende de ombouw van de Zuidelijke Ringweg.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragenbetreffende-de-ombouw-van-de-zuidelijke-ringweg
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05-07-2019. Schriftelijke vragen betreffende het verjagen van meeuwen, roeken en
andere vogels. https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijkevragen-betreffende-het-verjagen-van-meeuwen-roeken-en-andere-vogels
01-07-2019. Schriftelijke vragen over de eikenprocessierups.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-deeikenprocessierups.
25-06-2019. Schriftelijke vervolgvragen aanvraag omgevingsvergunning gemengd
bedrijf Woltersum.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vervolgvragenaanvraag-omgevingsvergunning-gemengd-bedrijf-woltersum
17-06-2019. Schriftelijke vragen betreffende het gebruik van data van burgers door
de gemeente. https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijkevragen-betreffende-het-gebruik-van-data-van-burgers-door-de-gemeente.
17-06-2019. Schriftelijke vragen over staatsloosheid.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-overstaatsloosheid
07-06-2019. Schriftelijke vragen betreffende het houden van roofvogelshows.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragenbetreffende-het-houden-van-roofvogelshows
10-05-2019. Schriftelijke vragen over de verantwoordelijkheden van een
“diervriendelijk college”.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-deverantwoordelijkheden-van-een-diervriendelijk-college.
19-04-2019. Schriftelijke vragen over verbod op het oplaten van ballonnen.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-oververbod-op-het-oplaten-van-ballonnen
15-04-2019. Schriftelijke vragen over de achteruitgang van vlinders en insecten en
het belang van “liefdevolle waardelozing” bij groenbeheer.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-deachteruitgang-van-vlinders-en-insecten-en-het-belang-van-liefdevolle-waardelozingbij-groenbeheer
29-03-2019. Schriftelijke Vragen Toegankelijkheid bij Bouwwerkzaamheden.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragentoegankelijkheid-bij-bouwwerkzaamheden

13

26-03-2019. Schriftelijke vragen over een inclusief Sinterklaasfeest.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-eeninclusief-sinterklaastfeest
19-03-2019. Schriftelijke vragen over Aanvraag Omgevingsvergunning Uitbreiding
Pluimveebedrijf. https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijkevragen-over-aanvraag-omgevingsvergunning-uitbreiding-pluimveebedrijf
13-03-2019. Schriftelijke vragen over Bamboe Verkeersborden en Geluidsschermen.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-overbamboe-verkeersborden-en-geluidsschermen
07-03-2019. Schriftelijke vragen over Stop op Geitenhouderijen.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-overstop-op-geitenhouderijen
06-03-2019. Schriftelijke vragen over Kap- en Herplantingsbeleid.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-kapen-herplantingsbeleid
29-01-2019. Schriftelijke vragen over de Toekomst van het Betonbos.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-detoekomst-van-het-betonbos
29-01-2019. Schriftelijke vragen over Baggerwerkzaamheden Noorderplantsoen.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-overbaggerwerkzaamheden-noorderplantsoen
18-12-2018. Schriftelijke Vragen Carbidwedstrijd Veiligheidsregio Groningen.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragencarbidwedstrijd-veiligheidsregio-groningen
05-12-2018. Schriftelijke Vragen Bomenkap Noord-Willemskanaal.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragenbomenkap-noord-willemskanaal
01-11-2018. Schriftelijke Vragen Hondenshows in Groningen.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragenhondenshows-in-groningen
18-10-2018. Schriftelijke Vragen Toegankelijkheid Westerhaven.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragentoegankelijkheid-westerhaven
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04-10-2018. Schriftelijke Vragen Over Enkele Kwesties in Lewenborg.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-overenkele-kwesties-in-lewenborg
28-07-2018. Schriftelijke Vragen Extra Groenaantasting Zuidelijke Ringweg.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-extragroenaantasting-zuidelijke-ringweg

Moties & amendementen 2018– 2019
Al onze eigen moties & amendementen zijn ook te vinden op:
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/archief/moties
Let op: moties van andere partijen die wij mede-indienden staan hier niet bij. Deze
worden wel altijd vermeld in de woordvoering van de betreffende raadsvergadering,
waarin wij aangeven wat de reden is dat wij mede-indiener zijn van een bepaalde
motie of amendement. De woordvoeringen zijn te vinden via
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/archief/bijdragen
10-07-2019. Motie 'maatschappelijk ecologisch akkoord'.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/moties/motie-maatschappelijkecologisch-akkoord

26-06-2019. Motie 'de letter of de geest'.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/moties/motie-de-letter-of-de-geest
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26-06-2019. Motie 'Belast toerist op ecologische voetafdruk'.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/moties/motie

30-05-2019. Amendement “Laat het Blauwbörgje in het groen staan”.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-laat-hetblauwb%C3%B6rgje-in-het-groen-staan.

22-05-2019. Motie 'Man en paard noemen'.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/moties/motie-man-en-paardnoemen.
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22-05-2019. Motie 'Dierenhulp bij minima'.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/moties/motie-dierenhulp-bij-minima.

22-05-2019. Motie 'In de roos'.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/moties/motie-in-de-roos
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22-05-2019. Motie: 'Carnivoor? Geef het door!'.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/moties/motie-carnivoor-geef-hetdoor

27-03-2019. Motie 'Wijs Groningers die geen Nederlands spreken op hun stemrecht'.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/moties/motie-wijs-groningers-diegeen-nederlands-spreken-op-hun-stemrecht
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01-03-2019. Motie 'Hertogh zei 't zelf'.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/moties/motie-hertogh-zei-t-zelf

27-02-2019. Motie 'Beter ten halve gekeerd'.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/moties/motie-beter-ten-halvegekeerd
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30-01-2019. Motie "Week zonder vlees".
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/moties/motie-week-zonder-vlees

26-09-2018. Motie "Milieuschade door Vuurwerk Inzichtelijk".
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/moties/motie-milieuschade-doorvuurwerk-inzichtelijk
Status: ingetrokken
26-09-2018. Motie "Eet Geen Dierendag".
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/moties/motie-eet-geen-dierendag
Status: verworpen.
26-09-2018. Amendement “Renoveren Kan Je Leren”.
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-renoveren-kanje-leren
Status: verworpen.
27-06-2018. Motie "Pendelbus op Viefteg Cent".
https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/moties/motie-pendelbus-op-vieftegcent
Status: verworpen.
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Initiatiefvoorstellen 2018 - 2019
Het afgelopen politieke jaar hebben we geen nieuwe initiatiefvoorstellen ingediend.
Wel zijn er grote stappen gezet in het realiseren van ons initiatiefvoorstel over Tiny
Houses, dat we begin 2017 samen met GroenLinks indienden. De gemeente heeft
na een initieel onderzoek twee locaties aangewezen waar de komende jaren Tiny
House gemeenschappen zullen verrijzen: Meerstad, met hoogwaardige, permanente
Tiny Houses, die over het algemeen door een architect zullen worden ontworpen, en
Westpark, waar een projectlocatie komt voor mobiele Tiny House voor een tijdelijke
bewoning van 15 jaar. Hier zullen ook mogelijkheden zijn voor off-grid wonen. Op wat
nu nog een stuk schraal grasland is, zullen straks 30 duurzame kleine huisjes
verrijzen. Zonder dat er een boom of struik voor gekapt wordt. De Tiny Houses
worden natuurinclusief, met helofytenfilters in plaats van riolering, voor een groot
deel zelfvoorzienend, met biologische moestuintjes, nieuw kruidenrijk grasland dat
geschikt is voor insecten, en met de aanplant van nieuwe bomen. Daarnaast is het
initiatiefvoorstel GrunnGras uitgewerkt en liggen er nu groene ‘GrunnGras’ tegels in
de Adelheidstraat. Deze tegels zijn goed voor afwatering, dragen bij aan
klimaatadaptatie en vergroten de biodiversiteit.
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