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Groninger Belang is een onafhan-

kelijke politieke partij die opkomt 

voor de belangen van alle inwoners 

van de provincie Groningen: Stad 

en Ommeland.

Wij zijn onafhankelijk van lande-

lijke politieke partijen. Groninger 

Belang wordt gevormd door de 

lokale politieke partijen die bin-

nen de provincie Groningen actief 

zijn. Hierdoor weet het Groninger 

Belang als geen ander wat er in úw 

gemeente en regio speelt. Gronin-

ger Belang laat zich bij al haar be-

slissingen leiden door het antwoord 

Bram is geboren en getogen in Wil-

dervank en is dus een echte Gronin-

ger. Nadat hij zijn studie had afge-

rond verbleef hij weliswaar even in 

het westen van ons land, maar na 

een jaar kwam hij toch weer terug 

naar zijn geboorteplaats. Hij is, net 

als de meeste leden van Groninger 

Belang, raadslid en fractievoorzit-

ter geweest bij de lokale partij in 

zijn gemeente. Zo was hij elf jaar 

raadslid en fractievoorzitter van 

GemeenteBelangen in Veendam. 

Dat is ook de kracht van Groninger 

Belang. De lokale partijen verenigd 

in één provinciale partij! Zonder 

Haagse belangen en direct aan-

spreekbaar voor de bewoners.

De afgelopen vier jaar was Bram 

fractievoorzitter van Groninger 

Belang, dat met drie zetels winst in 

2015 als nieuwkomer in de Provin-

ciale Staten kwam.  

“Het was een periode van verdie-

pen, verwonderen en verbazen. 

Ondanks de mooie verkiezingsuit-

slag zijn we als Groninger Belang 

niet echt betrokken geweest bij 

de coalitieonderhandelingen. We 

waren echter wel hoopvol toen 

het collegeprogramma werd ge-

op de vraag: “Wat is goed voor 

onze provincie en onze inwoners?” 

Wij staan voor een daadkrachtige 

provincie waar geïnvesteerd wordt 

in economie, werkgelegenheid, 

infrastructuur, leefbaarheid op het 

platteland, een gezonde woonom-

geving en behoud van onze Gronin-

ger taal en ons Gronings cultureel 

erfgoed.

Groninger Belang wil de bevoegd-

heid zo dicht mogelijk bij de bur-

gers leggen, dus minder bemoei-

enissen vanuit de provincie en 

meer overlaten aan de gemeenten. 

 GRONINGER BELANG 

 GRONINGEN VERDIENT BETER! 
Bram Schmaal

“GRONINGER BELANG GELOOFT 
IN DE KRACHT VAN ONZE PROVINCIE 

EN HAAR INWONERS!”

presenteerd! Veel punten uit ons 

verkiezingsprogramma stonden 

erin. Gedurende de vier jaar bleek 

helaas dat veel punten toch anders 

werden uitgevoerd dan wat er op 

papier stond of zoals het vooraf 

was aangekondigd.” 

In de afgelopen jaren heeft Gronin-

ger Belang constructief oppositie 

gevoerd. “We hebben sterk gekeken 

naar de inhoud van de voorstellen 

en ons telkens de vraag gesteld: Is 

het goed voor de inwoners en hoe 

helpt dit de provincie verder? We 

hebben niet enkel afgewacht maar 

hebben zelf ook moties en amen-

dementen (wijzigingsvoorstellen) 

ingebracht en tegen gestemd als 

het niet goed was voor de inwo-

ners”. Op de website www.gronin-

gerbelang.nl kunt u onze moties 

terugvinden.

Momenteel staan we voor een 

aantal grote uitdagingen. U leest 

erover in deze krant en uitgebrei-

der op onze website. ”De twee 

meest in het oog springende uitda-

gingen zijn de versterkingsoperatie 

in het aardbevingsgebied en de 

energietransitie. De bewoners van 

het aardbevingsgebied moeten nu 

echt weten waar ze aan toe zijn! 

Genoeg loze beloftes die per dag 

anders blijken te zijn. Uiteraard 

moeten we van het Groninger aard-

gas af, we moeten inzetten op een 

echt alternatief voor aardgas zoals 

bijvoorbeeld waterstofgas. Dat is 

beter dan honderden miljoenen 

euro’s subsidie te geven aan verou-

derde ideeën zoals windparken op 

land.”

“De afgelopen vier jaren zijn voor-

bij gevlogen! Naast mijn fulltime-

baan is het best een druk bestaan, 

Met de collega statenleden en de 

fractie van het Groninger 

Belang plus steun van het thuis-

front,  hebben we het Groninger 

Belang met onze beperkte invloed 

toch op de kaart gezet. Ik kijk uit 

Bram Schmaal
Wildervank

Petra Blink
Loppersum

Hans Haze
Hoogezand

naar de komende vier jaar;  ik heb 

er zin in! Ik hoop dat we straks 

een nog sterkere vuist kunnen 

maken vóór de Groningers!” Aldus 

de enthousiaste lijsttrekker Bram 

Schmaal.

Daarmee krijgen inwoners meer te 

zeggen over hun eigen omgeving.

Groninger Belang staat voor een 

eerlijke verdeling van de lusten en 

de lasten, daar waar onze bodem-

schatten worden gedolven en inwo-

ners hiervan hinder ondervinden.  

Schadevergoeding en compensatie 

moeten snel en zo eenvoudig 

mogelijk geregeld worden. Veilig-

heid staat voorop en moet te allen 

tijde gewaarborgd worden. Een 

onafhankelijke schadeafhandeling 

is essentieel, eveneens als onafhan-

kelijkheid bij het bepalen van (her-) 

bouwnormen.
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Edward Stulp
Spijk

Harry Rook
Kommerzijl

Patricia Frijns
Groningen

Het is inmiddels ruim 6 jaar ge-

leden dat in Huizinge een zware 

aardbeving waarneembaar was. 

Een dreun die pijnlijk duidelijk 

maakte dat het echt waar was, wat 

al jaren werd ontkend… De gaswin-

ning in het Groninger gasveld zorgt 

voor bevingen in de bodem met 

grote (fi nanciële) gevolgen. 

We maken de balans op; er zijn 

veel mooie beloftes gedaan over de 

aanpak van de schades en het ver-

sterken van de woningen. Maar nog 

sneller heeft de minister de belof-

tes weer ingetrokken.  Bestuurders 

worden tegen elkaar uitgespeeld 

door onmogelijke regelingen met 

de bekende “verdeel en heers” po-

litiek. Versterkingen worden geba-

seerd op technische rekenmodellen 

in plaats van feitelijke inspecties 

en waarnemingen. Politici komen 

als ze in de Tweede Kamer zitten, 

ogenschijnlijk, nu wel ineens voor 

het gebied op, terwijl ze in het pro-

vinciaal bestuur de moties die de 

inwoners echt moet helpen hebben 

tegengehouden. De wonderen zijn 

kennelijk de wereld nog niet uit. 

Het Groninger Belang houdt zich 

verre van dit soort symboolpolitiek.

Daarom hebben wij de formateur 

van het kabinet uitgenodigd om 

de formatie midden in het aard-

bevingsgebied te houden. Zodat 

de noodzaak dat er iets moet 

gebeuren ook zal doordringen in 

Den Haag. Groninger Belang heeft 

tal van moties ingediend om de 

inwoners te ondersteunen in deze 

ongelijke strijd. Zo hebben we een 

motie ingediend om twee ton uit te 

trekken om gedupeerden fi nanci-

eel te ondersteunen om een pro-

ces tegen de staat de starten om 

zo herstel af te dwingen. SP, D66, 

GroenLinks, CDA PvdA, CU en VVD 

hebben de motie weggestemd. En 

zo zijn er nog tal van andere moties 

die we hierover hebben ingediend. 

Deze zijn te vinden op de website 

van het Groninger Belang. Het 

Groninger Belang is de praatjes 

zat en wil dat er harde afspraken 

gemaakt worden met het kabinet, 

 GASWINNING 

FABELS & FEITEN 

zodat deze ook afdwingbaar zijn 

bij de rechter. De politiek heeft zich 

namelijk in dit dossier niet be-

trouwbaar getoond. Er moet direct 

gestart worden met de versterking; 

als “Den Haag” dit niet doet dan 

zullen we zelf moeten beginnen 

met de versterking en de rekening 

doorsturen naar Den Haag. Gronin-

ger Belang vindt dat de Groningers 

niet het slachtoffer mogen worden 

van de besluiteloosheid in Den 

Haag.

 FABEL 

Groninger Belang heeft voor de 

mijnbouwwet gestemd via de OSF

 FABEL 

De provincie gaat niet over de plaatsing 

van windmolenparken

 FABEL 

De huidige coalitie heeft alles in het 

werk gesteld om op te komen voor de 

gedupeerden van de gaswinning.

 FABEL 

Herindeling komt enkel van onderop.

FEIT 

Groninger Belang is tegen de nieuwe 

mijnbouwwet en heeft daarom het 

vertrouwen in de senator opgezegd en 

gaat bij de eerste kamer verkiezingen 

voor een senator die wel voor 

Groningen gaat.

 FEIT 

Het Rijk heeft enkel ingepast op de 

locaties die door de provincie zijn 

aangewezen.

 FEIT 

Het door Groninger Belang ingediende 

motie om geld te reserveren voor 

burgers om een proces te voeren tegen 

Den Haag is weggestemd door SP, D66, 

GroenLinks, CDA, PvdA, CU en VVD.  

 FEIT 

Haren is tegen haar eigen wil in 

heringedeeld met Groningen.

 WIST U DAT, 
 GRONINGER BELANG... 
• HEEFT GEVRAAGD OM DE FORMATIE VAN DE TWEEDE KAMER PLAATS TE 

 LATEN VINDEN IN HET AARDBEVINGSGEBIED.

• DE GRONINGER-VLAG WILDE HIJSEN TIJDENS HET BEZOEK VAN DE KONING.

• EEN MOTIE HEEFT INGEDIEND OM DE WINDMOLENPARKEN ENKEL TE 

 REALISEREN OP ZEE I.P.V. OP LAND.

• EEN MOTIE HEEFT INGEDIEND OM GELD TE RESERVEREN VOOR BURGERS OM 

 EEN PROCES TE VOEREN TEGEN DEN HAAG.

• EEN MOTIE HEEFT INGEDIEND OM NIET MEE TE WERKEN AAN HET 

 WINDMOLENPARK N33.

• GEVRAAGD HEEFT OM VOLLEDIG OPEN EN TRANSPARANT TE ZIJN BIJ DE 

 AANLEG VAN DE RINGWEG-ZUID IN DE STAD GRONINGEN.

• EEN MOTIE HEEFT INGEDIEND OM DE HAALBAARHEID TE ONDERZOEKEN 

 VOOR EEN SNELLE  TREINVERBINDING MET DE RANDSTAD.
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Erwin Swaagman
Loppersum

Bert Knollema
Leek

Jenne Veenstra
Zevenhuizen

De provincie gaat in eerste instan-

tie over de locaties waar grote 

windmolens worden geplaatst en 

waar niet. Zo heeft de provincie 

vanaf eind jaren ‘90 drie locaties 

aangewezen in de provincie voor 

grote windmolenparken; te weten 

in Delfzijl, in de Eemshaven en 

langs de N33.  Tegen de wil van de 

bewoners en lokale overheden èn 

ondanks goede alternatieven wor-

den de parken gewoon uitgerold. 

En als het ministerie de provincie 

vraagt wat ze ervan vindt geeft ze 

triest genoeg niet thuis. Al zouden 

we het willen dan is er in Neder-

land domweg te weinig grond voor 

handen om de hele energievoor-

ziening te kunnen opwekken door 

windmolens en zonnepanelen. 

Onder het valse voorwendsel van 

‘gasloos’ wordt met de Groen Links 

gedeputeerde voorop het nog gek-

ker gemaakt. Ze vindt dat we ook 

voor de rest van Nederland de CO2 

vermindering (uitstoot van uitlaat-

gassen) voor een groot deel voor 

onze rekening moeten nemen. Of 

beter gezegd; in uw omgeving, door 

het plaatsen van windmolens en 

zeer grote zonneparken en onder 

uw voeten, door het opslaan van 

CO2 in de bijna lege gasvelden in 

de provincie. U voelt het in uw por-

temonnee, omdat woningen zo snel 

mogelijk gasloos moeten worden. 

Groninger Belang is niet van het 

luchtfi etsen en wil daarom realisti-

sche doelen stellen die ook betaal-

baar zijn voor iedereen. Nederland 

is wereldwijd verantwoordelijk 

voor minder dan 1% van de CO2 

uitstoot. Het grootste deel, meer 

dan 80%, wordt veroorzaakt door 

de industrie. De inwoners, dus u en 

alle andere inwoners in Nederland 

samen, veroorzaken minder dan 

0,2% van de CO2 uitstoot wereld-

wijd.

Uiteraard moeten we niet onnodig 

energie gebruiken. Verspillen is im-

mers altijd zonde. Maar er is geen 

enkele noodzaak om nu per direct 

onder het mom dat het anders ‘fout 

gaat met de wereld’ over te moeten 

stappen op dure nog niet optimaal 

werkende warmtepompen, omdat 

het “gasloos” moet. En dan heb-

ben we het nog niet over de dure 

elektrische auto die een accu nodig 

heeft en dus uiteindelijk echt niet 

duurzaam is.

De ontwikkeling op het gebied van 

energie gaat op dit moment ra-

zendsnel. Grote bedrijven werken 

op dit moment in onze provincie 

aan de doorontwikkeling van 

waterstofgas. Zo heeft Holthausen 

al een Tesla die rijdt op waterstof-

gas en werkt de Gasunie samen 

met bedrijven om industriële bran-

ders om te bouwen naar waterstof-

gas. In Hoogeveen wordt waterstof 

al gebruikt in een CV-installatie;  

dan zijn onze ‘oude’ gasleidingen 

dus best handig.

Het Groninger Belang ziet ook dat 

er een alternatief nodig is voor 

aardgas. Daarom willen wij inno-

vaties ondersteunen en realistische 

doelen stellen met een kortere 

horizon en zeker niet met achter-

haalde oude technieken ons mooie 

landschap vol zetten met molens 

en onze bodem vol pompen met 

CO2.  Bovendien vinden wij dat in-

woners moeten kunnen profi teren 

van de windmolens of zonneparken 

die in de nabije omgeving worden 

geplaatst. In de praktijk gaan de 

meeste subsidies echter naar de 

grote ontwikkelaars. Het zou daar-

om goed zijn om de subsidieregels 

zo aan te passen dat ‘burgerinitia-

tieven’ voorrang krijgen. 

Een nuchtere kijk op 
de energietransitie

7 8 9
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Petra Blink
Loppersum | Begeleider bij Cosis

Afgelopen vier jaren Statenlid voor 

Groninger Belang. Voorzitter 

Loppersum Vooruit. Heeft een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel en kan 

zich goed verplaatsen in wat een ander 

voelt. Onrechtvaardigheid, zoals in het 

dossier gaswinning, is voor haar een 

sterke drijfveer.

Ing. Bram Schmaal
Veendam | Teamleider beheer en 
projecten

 FRACTIEVOORZITTER 

 GRONINGER BELANG 

 VANAF 2015. 

Enthousiast, energiek en gedreven. 

Hij is helder en direct in de 

communicatie met behoud voor de 

relatie. Hij is een snelle denker, die 

zijn gedachten goed weet te vertalen 

naar het zien van kansen en 

oplossingen.

Harry Rook
Kommerzijl | Teamleider en 

buurtwerker

Nieuw in de politiek bij VZ Wester-

kwartier. Energiek en creatief in denken 

en handelen. Stressbestendig en in staat 

in complexe situaties het hoofd koel te 

houden. Heeft naast een sterke sociale 

ook een zakelijke instelling. Hij vindt 

dat er meer aandacht moet zijn voor de 

echte problemen.

Bert Knollema
Leek | Manager, projectleider 

en ondersteuner

Lid van VZ Westerkwartier. 

Hij heeft vanaf 1986 in diverse functies 

in overheidsdienst gewerkt. Variërend 

van afdelingshoofd tot raadsgriffi er. 

Hij is een gedreven en betrokken over-

heidsprofessional met een politieke 

antenne. Hij mag graag samenwerken 

aan verbeteringen voor de mens en de 

omgeving.    Kijk op onze website voor de 
volledige kandidatenlijst. 

Hans Haze
Hoogezand | Zelfst. Hypotheek- & 

Wooncoach Midden Groningen

Fractievoorzitter GemeenteBelangen 

Midden Groningen. Heeft zeer ruime 

ervaring in de lokale politiek. Sportief, 

gedreven en sociaal betrokken. Zijn 

motto is: Verantwoordelijkheid moet 

komen te liggen daar waar het hoort, 

zoveel mogelijk bij de gemeenten.

Patricia Frijns
Groningen | Personal Trainer

Lid van Stadspartij voor Stad en 

Ommeland. Enthousiaste, leergierige, 

sportieve en pragmatische verbinder 

die begint te stralen als ze haar doelen

bereikt. Haar motto is; Het leven van 

andere mensen een stukje mooier

maken. Samen een trotse, inclusieve 

strijdvaardige maatschappij vormen die 

niemand buiten sluit en waarbij 

iedereen zich betrokken voelt.

Jenne Veenstra
Zevenhuizen | Zelfstandig 

ondernemer (veehouder)

Lid van VZ Westerkwartier

Heeft zich aangemeld bij de politiek 

omdat politici geen aandacht hebben 

voor de problemen die bij burgers 

leven. Is dwars van ‘politieke smoesjes’ 

en zegt wat hij denkt, voelt en vindt. 

Met het besef dat samen er veel meer 

te bereiken is dan alleen.

Edward Stulp
Delfzijl | Adviseur 

Politiek en maatschappelijk betrokken 

in de regio Eemsdelta met veel 

politieke ervaring. Hij is creatief en kan 

mensen inspireren, is nieuwsgierig en 

staat open voor nieuwe uitdagingen. 

Hij heeft een sterk gevoel voor 

sociaaleconomisch en maat-

schappelijke factoren, problemen en 

voornamelijk kansen.

Erwin Swaagman
Loppersum | Loopbaanadviseur, 

accountmanager

Vanaf 2014 raadslid voor Loppersum 

Vooruit. Hij is betrokken met een 

gezonde dosis humor en zeer resultaat-

gericht. Heeft een proactieve houding 

en is met een sociale instelling altijd 

opzoek naar de verbinding.

Cynthia van Putten
Lucaswolde | Theesommelier

Vanaf 2014 raadslid in Marum en nu 

namens VZ in Westerkwartier. 

Liefhebber van het Groningse platte-

land. Voelt zich verantwoordelijk voor 

de omgeving waarin ze woont. Voor 

haar is het belangrijk om uit te dragen 

wat het betekent om in dit gebied te 

leven. Als je ergens iets van vindt dan 

moet je er ook iets mee doen!
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Cynthia v. Putten
Lucaswolde

Colofon: 

Deze uitgave is mede tot stand 

gekomen door de OSF. Met dank 

aan de Provincie Groningen voor 

de foto’s.

 HERINDELING 
…TEGEN WIL EN DANK

INFRASTRUCTUUR

Het provinciebestuur heeft een 

soap gemaakt van de bestuurs-

kracht in de provincie.

Het Rijk heeft bedacht dat er fors 

minder gemeenten moeten komen, 

zodat hierop fl ink bespaard zou 

kunnen worden. 

Daarom is er in 2013 een commis-

sie ingesteld onder de leiding van 

de heer Janssen. Deze commissie is 

gekomen met de aanbeveling om 

slechts zes grote gemeenten over 

te houden in de provincie en met 

de aanbeveling dat de provincie 

zich vooral veel minder zou moe-

ten bemoeien met de gemeenten. 

Met het aantreden van het provin-

ciebestuur in 2015 werd aangege-

Bij de omvangrijke infrastructurele 

werken (wegen, spoor, vaarwater) 

is de provincie vaak een van de 

grotere spelers. Zo betaalde de 

provincie fors mee aan de verdub-

beling van de Rijksweg N33 zuid, 

de zuidelijke ring rond de stad 

Groningen en gaat de provincie ook 

weer fors meebetalen aan de N33 

midden en aan spoorverbindingen 

en vaarwegen.

Op dit moment wordt er druk ge-

sleuteld aan het zuidelijke deel van 

de ‘ringweg’. Het is een complexe 

opgave midden in het stedelijk 

gebied dat tijdrovend is en waar 

veel tegenvallers inmiddels ter 

ven, dat de herindeling vooral van 

onderop zou moeten komen; dus 

vanuit de gemeenten zelf. Als lich-

tend voorbeeld werd met veel aan-

dacht de nieuwe gemeente Wes-

terwolde met ruim 24.000 inwoners 

gepresenteerd. Zeer recent zijn ook 

de gemeenten Westerkwartier en 

Het Hogeland ontstaan door het 

samengaan van andere gemeenten. 

Dit was vanuit de gemeenten zelf.

Maar wat schetst onze verbazing? 

Haren wordt tegen haar eigen wil 

en de wil van haar inwoners bij de 

stad Groningen gevoegd. Dat is 

toch niet echt van onderop? 

Andere gemeenten zoals Stads-

kanaal en Veendam worden, zelfs 

na een besluit van de gemeente-

raad, voorzien van een waarnemen-

de burgemeester omdat het proces 

van de herindeling nog zou lopen. 

Dat deze gemeenten elk afzonder-

lijk al groter zijn dan Westerwolde 

maakt dan opeens kennelijk niet 

uit.

Het Groninger Belang is enkel voor 

een herindeling als deze vanuit de 

gemeenten zelf wordt gewenst en 

niet omdat de provincie dit nodig 

acht. 

tafel liggen. De provincie draait op 

voor de fi nanciële tekorten. Het is 

bovendien niet een echte oplossing 

voor de stad. Laten we het eens 

beschouwen; het zuidelijke deel 

van de ring is niet echt een ring om 

de stad maar gaat eigenlijk dwars 

door de stad. 

Reeds in de jaren ‘60 werd al aan-

gegeven dat het beter zou zijn om 

het zuidelijke gedeelte verder naar 

het zuiden te laten zakken zodat 

ook Groningen-Zuid binnen de ring 

zou komen te liggen. Het door-

gaande verkeer hoefde dan niet 

meer dwars door de stad wat zou 

zorgen voor minder verkeersdruk. 

Dit was bovendien eenvoudiger 

omdat er veel minder bebouwing 

omheen staat. De huidige ‘zuide-

lijke ring’ zou dan in de huidige 

vorm gebruikt kunnen worden als 

ontsluitingsweg van de stad. Maar 

goed, het besluit is genomen en er 

zal nog heel veel provinciaal geld 

bij moeten. 

Het Groninger Belang vindt dat we 

niet dezelfde fout moeten maken 

met het westelijke deel van de 

ringweg. Deze zou wat ons betreft 

vanaf Westpoort-Hoogkerk via de 

Friesestraatweg verbonden moeten 

worden met de Eemshavenweg. 

Pas dan heb je aan de westkant 

een echte nuttige ringweg. Er is 

nog veel waar de provincie zeker 

het verschil kan maken. Zo zou er 

een directe treinverbinding moeten 

komen van het hoofdstation met 

Zernike en met de luchthaven in 

Eelde. Een spoorverbinding met 

Stadskanaal en een ringweg om 

Leek. En natuurlijk zal er een snelle 

spoorverbinding naar de Randstad 

moeten komen.
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 GASWINNING/MIJNBOUW  
• Veiligheid voorop bij gaswinning, de gaswinning direct 

 naar een veilig niveau brengen (12 miljard m3) en 

 daarna zo snel als veilig mogelijk is naar 0.

• Bewijslast omdraaien voor álle mijnbouw schade, 

 alle schade snel en onafhankelijk laten beoordelen 

 en herstellen, en direct starten met de versterking. 

• Herstel en voorkomen van schade aan onze 

 monumenten, kerken en cultureel erfgoed. 

• Aardgasbaten voor een eerlijk deel terug naar 

 Groningen om te investeren in leefbaarheid en 

 economische ontwikkeling.

 ECONOMIE 
• De provincie moet zich actief inzetten om werk-

 gelegenheid te creëren en zoveel mogelijk regionaal 

 aanbesteden. 

 ENERGIE (TRANSITIE) 
• Windmolenparken op zee in plaats van op land, niet 

 ten koste van gezondheid en woongenot van inwoners. 

• Zonne-energie is prima, maar niet ten koste van de 

 landbouw, dus eerst zoveel mogelijk op daken en op 

 vervuilde gronden.

• Nuchtere insteek en kijk op de energietransitie; 

 het moet realistisch, betaalbaar zijn en niet ten koste 

 gaan van alles.

 INFRASTRUCTUUR 
Investeren in een goede bereikbaarheid door: 

• Ring West van Westpoort / Hoogkerk via de Friese

 straatweg doortrekken naar de Eemshavenweg met 

 een aftakking naar Zernike.

• Een ringweg om Leek. 

• Een directe spoorverbinding naar Zernike, Airport 

 Eelde, Stadskanaal en Twente en een écht snelle 

 verbinding naar de Randstad. 

 LEEFBAARHEID 
• Investeren in leefbaarheid op het platteland mede door 

 een goede infrastructuur van wegen, openbaar vervoer 

 en internetverbindingen. 

• Zorg en onderwijs dichtbij en bereikbaar voor iedereen. 

 Behoud van bereikbare bovenlokale voorzieningen 

 voor alle inwoners. 

• Wij zijn trots op Groningen en maken ons sterk voor het 

 behoud van onze taal en cultuur!

 BESTUUR 
• Herindeling alleen van onderop, 

 dus als hier draagvlak voor is vanuit de gemeenten. 

• Minder Provincie en meer Gemeente. 

 Lokaal doen wat lokaal kan. 


