
“Blijkbaar vindt Den Haag de problemen
in Groningen minder belangrijk”

Verdere 
ontwikkelingen 

‘hoofdpijndossier’ 
Ring-Zuid moeten

goed doordacht
worden

Groningen verdient beter! Groningerbelang.nl

In 2017 ging de eerste schop in de grond bij de 
verbouwing van de Ring-Zuid. De zuidelijke ring-
weg kreeg een make-over om de doorstroming 
van verkeer rondom de stad te bevorderen en 
van het Julianaplein een minder groot knelpunt 
te maken. In 2021 zouden de werkzaamheden 
klaar zijn. Dat is anders gelopen, want nog altijd 
wordt het verkeer dat gebruik maakt van de 
Ring-Zuid geconfronteerd met werkzaamheden 
en vertragingen. “Helaas”, vindt Bram Schmaal, 
lijsttrekker van Groninger Belang, “maar ver-
baasd ben ik niet. Wie zo’n groot project start 
zonder er heel goed bij na te denken en duidelij-
ke afspraken te maken, vraagt om problemen.”

We zaten vanaf het begin al niet goed aan het 
stuur, vindt Schmaal. “Dit is een Rijksweg en het 
ontwerp en de bouw ligt bij de aannemer, maar 
onder aansturing van het Rijk. De provincie 
Groningen heeft zich het fi nancieel risico in de 
maag laten splitsen door Den Haag. Nog voor-
dat het ontwerp defi nitief was, is men gestart 
met de aanleg en dan weet je dat je enorme 
risico’s loopt en kans dat het fout gaat groot is. 
Met als gevolg veel langer overlast en hinder 
voor de aanwonenden en gebruikers.
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“Mijn naam is Jochem Atema. Ik 
word dit jaar 70 jaar en ben een 
geboren en getogen Stadjer. Ik heb 
een grote bestuurlijke en politie-
ke ervaring en ben op dit moment 
voorzitter van de Stadspartij 100% 
voor Groningen. De reden dat ik 
mij kandidaat stel voor Groninger 
Belang is omdat een groot deel van 
de besluiten die door het provin-
ciebestuur wordt genomen, grote 
gevolgen heeft of kan hebben voor 
de inwoners van onze gemeente 
Groningen. Vaak veel groter dan 
veel inwoners beseffen. Dit is bij-
voorbeeld van toepassing op de 
infrastructuur, zoals het mede fi -
nancieren van wegen en bruggen, 
maar ook op doorgaande en goed 
aansluitende lijnen in het OV. 
Mijn motto is “Nait soezen, moar 
broezen.”

Uno Sissingh, 53 jaar jong, geboren 
in Tolbert en gestudeerd in Gronin-
gen.”Na een mooie (inter)nationale 
carrière ben ik met mijn gezin acht 
jaar geleden teruggekeerd naar 
het Noorden, daar waar het leven 
fi jn en goed is. Een Ommelander in 
Stad. Jammer genoeg is de wereld 
niet altijd even eerlijk verdeeld, 
niet in Nederland én zeker niet in 
de provincie Groningen. Waar de 
lokale overheid haar inwoners, on-
dernemers en verenigingen in de 
provincie zou moeten dienen, ge-
beurt dit te vaak niet. Ik maak me 
sterk voor een brede welvaart in de 
provincie Groningen. Hierbij gaat 
het niet alleen om fi nanciële winst 
(welvaart), maar juist ook om maat-
schappelijke winst (welzijn) en indi-
viduele winst (welbevinden).”

Lutske Pultrum is 53 jaar en woont 
in de Reitdiepwijk in Groningen. 
“Geboren en getogen in een dorp 
met sociaal maatschappelijke 
waardes waar ik van jongs aan 
actief betrokken was. Ik ben een 
denker, een dromer en een doener. 
Niet door roeptoeteren maar waar 
mogelijk samen het verschil maken. 
Op kleine schaal met verschillende 
mensen en groepen de koers bepa-
len en dit bekend maken en uitdra-
gen met het oog op de belangen 
voor het geheel. In verschillende 
sectoren gewerkt en op latere leef-
tijd mijn hbo-bachelor behaald en 
een verdiepende minor studie over 
leiderschap gevolgd. Dat gaat niet 
persé over de baas zijn maar meer 
over persoonlijk leiderschap. Van-
uit regie ertoe doen. Ervaringen en 
kwaliteiten ontwikkelen en benut-
ten om samen het verschil te ma-
ken. En dat komt goed van pas bij 
Groninger Belang.”

“Mijn naam is Yaneth Palacio 
Menger en ik ben inmiddels 26 
jaar woonachtig in ons mooie 
Groningen. Sinds 2018 ben ik actief 
binnen de lokale politiek. Ik ben 
vice-fractievoorzitter en raadslid 
van Stadspartij voor 100% Gronin-
gen. Het vertegenwoordigen van 
al onze inwoners, jong en oud, 
beschouw ik als een eer en mooie 
plicht. Ik heb het sociale domein 
en jeugd en veiligheid in mijn 
portefeuille en dat past mij als een 
handschoen! Ik ben een verbinder 
pur sang, makkelijk benaderbaar 
en toegankelijk. Waar mogelijk de 
kloof dichten tussen inwoners en de 
politiek en wat binnen mijn macht 
ligt om zaken te verbeteren zal ik 
zeker niet na laten. Wij als volks-
vertegenwoordigers dienen onze 
inwoners en dit staat met stip bij 
ons bovenaan! Zet Groningers op 
1!”

Bram Schmaal is 51 jaar en woont 
in Wildervank met zijn gezin. Bram 
is vanaf 2002 actief in de lokale 
politiek. Eerst 11 jaar als gemeen-
teraadslid van GemeenteBelangen 
Veendam, waarvan 7 jaar als frac-
tievoorzitter voor deze partij in de 
Veendammer gemeenteraad. Van-
af 2015 is Bram fractievoorzitter en 
Statenlid van Groninger Belang. In 
het dagelijks leven is Bram teamlei-
der binnen het Fysieke domein bij 
een Groninger gemeente, waardoor 
hij veel kennis heeft van Ruimtelij-
ke Ordening en Infrastructuur. Als 
Statenlid houdt Bram zich op dit 
moment bezig met de portefeuilles 
Bereikbaarheid, Economie, Ruimte, 
Financiën, Openbaar bestuur en Be-
drijfsvoering.

Suzanne Kaklewska (23 jaar) is ge-
boren en getogen in de provincie 
Groningen. Momenteel studeert 
ze rechtsgeleerdheid aan de Rijks-
universiteit Groningen. “Tijdens de 
coronacrisis is het mij erg duidelijk 
geworden dat het in de politiek 
vaak gaat over jongeren, maar dat 
er nauwelijks wordt gesproken mét 
en door jongeren. Dit terwijl wij de 
toekomstige bouwvakkers, kappers, 
rechters en ondernemers zijn. Daar-
om wil ik mij inzetten voor alle jon-
ge mensen in onze provincie. Dit ga 
ik doen met de partij die het beste 
bij mij past: Groninger Belang. Ik wil 
mij sterk maken voor al onze toe-
komstkansen. Deze verkiezingen 
gaan om de toekomst van jong en 
oud. Ga daarom op 15 maart stem-
men voor jouw toekomst.”

Marcel den Os (45 jaar) is geboren 
in Drachten en is voor zijn studie 
naar Groningen verhuisd waar hij 
nog steeds woont. Hij is werkzaam 
in het onderwijs en de cultuursec-
tor. Dit zijn ook de onderwerpen 
waar hij woordvoeder is bij Stads-
partij 100% voor Groningen. Binnen 
de politiek zet hij zich in voor het 
onderwijs en cultuur, maar ook an-
dere onderwerpen zoals infrastruc-
tuur hebben zijn aandacht. “Ik vind 
het belangrijk dat het Noorden van 
Nederland zich goed kan ontwikke-
len en daar hoort goed onderwijs 
en een goede infrastructuur bij. Het 
is belangrijk dat wij de komende ja-
ren een goede balans vinden tussen 
natuur en werk. Ik ben lid van Gro-
ninger Belang omdat ik ervan over-
tuigd ben dat wij daar goede ideeën 
voor hebben”. 

Amrut Sijbolts (39 jaar) groeide op 
in de Oosterpoort in Groningen en 
stond als medeoprichter in 2001 
aan de wieg van de Stadspartij. In 
2010 werd hij raadslid in de ge-
meente Groningen. “De besluiten 
die de politiek neemt gaat over 
mensen, over ondernemers en 
verenigingen. Daarom is het be-
langrijk om ze te betrekken voor-
dat er wordt besloten. Meepraten 
en beslissen over je eigen woon-, 
leef- en werkomgeving. In wijken 
en dorpen. Daar blijf ik mij voor in-
zetten. Lokaal en provinciaal. Dicht 
bij onze inwoners. Daar wordt Stad 
en Ommeland mooier van. En van-
wege deze inzet sta ik op nummer 
13 van de kandidatenlijst voor 15 
maart.”

Mariska Sloot (54) woont al bijna 
30 jaar in Haren en heeft daar tien 
jaar politieke ervaring opgedaan 
als raadslid en wethouder. Tijdens 
haar strijd tegen de gedwongen 
herindeling heeft zij de hulp en on-
dersteuning van Groninger Belang 
als zeer deskundig en prettig erva-
ren. Nu is zij gemeenteraadslid van 
Stadspartij 100% voor Groningen 
en zet zich vol overgave in voor de 
belangen van de dorpen. In Haren, 
Glimmen, Onnen en Noordlaren. 
Ze is voor veel inwoners een be-
kend gezicht en omdat zij zeer be-
naderbaar is ook een gemakkelijk 
te bereiken aanspreekpunt is voor 
inwoners. Haren en de dorpen zijn 
heel belangrijk voor Mariska en zijn 
bij haar in goede handen. De korte 
lijnen met Groninger Belang zijn 
essentieel voor vraagstukken in de 
provincie die de dorpen aangaan. 
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Verdere ontwikkelingen ‘hoofdpijndossier’ 
Ring-Zuid moeten goed doordacht worden

“Beste Groninger,

Op 15 maart aanstaande is het 
zover. Dan mag u als inwoner 
van de gemeente Groningen 
naar de stembus voor de Pro-
vinciale Statenverkiezingen. Be-
langrijk, want er is wat te kiezen. 
Ook voor u als inwoner van de 
Stad of één van de mooie dor-
pen daaromheen. Want het kan, 
mag en moet allemaal wel wat 
beter voor ons Groningers. Te 
vaak worden wij overgeslagen 
door Den Haag en opgezadeld 
met lasten van de Randstad.

Ook te vaak zien wij dat bur-
gers niet worden gekend in be-
langrijke beslissingen die direct 
invloed hebben op hun leefom-
geving, woongenot of inkomen. 
Dat geldt voor de gewone man 
of vrouw in de straat, maar ook 
voor ondernemers en vereni-
gingen. Wij willen dat inwoners 
serieus genomen worden en dat 
er naar de inwoners geluisterd 
wordt, dat inwoners beter be-
trokken worden bij hetgeen er 
in hun omgeving speelt. Dat be-
tekent dat de inbreng van onze 
inwoners daadwerkelijk wordt 
meegenomen. 

Dat dit niet altijd gebeurt blijkt 
wel uit het verdrijven van de 
auto uit de stad. Het wordt 
Stadjers onmogelijk gemaakt 
om nog een auto bij de deur te 
hebben. Parkeerplaatsen ver-
dwijnen als sneeuw voor de zon 
en voor het handjevol parkeer-
plaatsen dat overblijft moet de 
hoofdprijs betaald worden. En 
dat is gek. Gedreven door een 
achterlijke ideologie. Auto’s ver-
dwijnen namelijk niet zomaar 

en zijn in veel gevallen onmis-
baar om bij belangrijke voorzie-
ningen of op het werk te komen. 
Dit is namelijk Groningen en 
niet de Randstad, waar alles op 
elkaar gepakt zit. 

Ondoordachte plannen die de 
landelijke partijen zo kenmer-
ken. En waarvan veel inwoners 
last hebben. Zoals onze jonge-
ren en studenten, de zogenoem-
de ‘pech-generatie’, die door het 
invoeren van slecht doordachte 
plannen uit Den Haag opge-
zadeld worden met torenhoge 
studieschulden. Deze genera-
tie studenten moet niet alleen 
geld lenen voor hun studie, 
maar ook voor het betalen van 
de hoge energieprijzen -waar-
voor zij vaak niet gecompen-
seerd worden- en de stijgende 
prijzen aan de kassa voor hun 
dagelijkse boodschappen. Door 
deze schulden worden zij na 
hun studie geconfronteerd met 
een enorme achterstand op de 
-toch al krappe- woningmarkt. 
Typisch Den Haag.

Ik hoop dat u deze krant met 
plezier leest en 15 maart alvast 
rood omcirkelt in uw agenda. Dé 
dag waarop u kunt kiezen voor 
een mooiere, veiligere en be-
reikbaardere provincie én Stad. 
Waarin u het lokale geluid nog 
luider kunt laten doorklinken 
in het provinciehuis. Geef Den 
Haag een signaal, stem lokaal. 
Groninger verdient beter!”

Met vriendelijke groet,
Bram Schmaal

Lijsttrekker Groninger Belang 

Duur, duurder, duurst
Volgens de huidige planning wordt de nieuwe 
zuidelijke Ringweg in de zomer van 2024 opgele-
verd. Drie jaar na de geplande datum en vele mil-
joenen duurder dan aanvankelijk werd gedacht. 
Het project werd in 2016 voor de lieve som van 
388 miljoen euro aanbesteed. Voor dit bedrag 
zou de aannemerscombinatie Herepoort, een sa-
menwerkingsverband tussen twee Duitse en drie 
noordelijke bedrijven, de vernieuwde ringweg 
realiseren. Schmaal: “Inmiddels zijn we zeven 
jaar verder en de ring kost honderden miljoenen 
meer dan waarvoor het is aangenomen, waar-
door andere belangrijkere infra-projecten, zoals 
de verdubbeling N33 en de spoorlijn Stadskanaal, 
in de wachtkamer zijn geparkeerd. Door het niet 
goed aan de voorkant is afgesproken is er een 
fi nanciële scheur in de broek die ook de provincie 
Groningen voelt.”

De portemonnee trekken
De provincie Groningen trok in 2021 de por-
temonnee om extra geld bij te leggen na ge-
steggel met de aannemerscombinatie over de 
kostenoverschrijding van dit project. Dit nadat 
Herepoort uit onvrede de werkzaamheden 
vertraagde om de druk op de provincie om bij te 
betalen te verhogen. Schmaal: “Ruim 78 mil-
joen heeft de provincie destijds betaald om het 
project weer vlot te trekken. Met de afspraak dat 
verdere kostenoverschrijdingen en risico’s voor 
de aannemers zouden zijn.”
Dat lijkt een boterzachte afspraak te zijn. De 
oorlog in Oekraïne, stijgende grondstofprijzen en 
infl atie zorgen ervoor dat ook het extra geld dat 
in de weg is gestopt niet toereikend gaat zijn om 
de Ring-Zuid te realiseren. Recent verscheen in 
de media dat de provincie Groningen er rekening 
mee houdt dat aannemerscombinatie Herepoort 
nog eens bij de provincie zal aankloppen voor 
een nieuwe, fl inke duit in het zakje. Ongeloofl ijk, 
vindt Groninger Belang.

Terug aan het stuur
“We moeten het stuur weer in handen pakken 

en de rekening dáár neerleggen waar die hoort”, 
vindt Schmaal. “En dat is bij het Rijk. Maar het 
geld daar weg halen gaat nogal stroperig. Het 
Rijk lapt wel bij in Amsterdam, waar een soortge-
lijk project (de Noordzuidlijn red.) in de proble-
men zit, maar dus niet in Groningen. Blijkbaar 
vindt Den Haag de knelpunten in Groningen 
minder belangrijk.”

Fout na fout
Als fractievoorzitter van Groninger Belang heeft 
Bram Schmaal de opeenstapeling van fouten 
door het huidige college van Gedeputeerde Sta-
ten zien gebeuren. “We hebben meerdere malen 
aan de bel getrokken. Onze zorgen geuit. We heb-
ben moties ingediend om Gedeputeerde Staten 
op het juiste spoor te zetten. Helaas zonder re-
sultaat, want dit college luistert niet zo goed naar 
de oppositie. Of luistert eigenlijk helemaal niet.” 
Groninger Belang vindt de Ring-Zuid een typisch 
voorbeeld van hoe je het niet moet doen. 

“Maar we zitten er wel mee”, is Schmaal rea-
listisch. “En we moeten dit project ook goed 
afronden.” Groninger Belang wil dan ook dat de 
verdere ontwikkelingen in dit hoofdpijndossier 
beter doordacht worden en de juiste partij, het 
Rijk dus, fi nancieel aan de lat gaat staan. “Het 
kan niet zo zijn dat de provincie deze enorme 
tegenvallers gaat betalen. Dat gaat ten koste 
van andere projecten die ook belangrijk zijn. Het 
is belangrijk dat wij als provincie leren van dit 
project en weer aan het stuur komen en ons niet 
alles maar laten gebeuren.”

Groninger Belang maakt zich hard voor een spoe-
dige realisatie van de zuidelijke ringweg en wil 
dat deze daadwerkelijk (uiterlijk) in de zomer van 
2024 wordt opgeleverd. De risico’s van meerkos-
ten liggen wat Groninger Belang betreft bij de 
aannemerscombinatie, zoals is afgesproken. “En 
als er wel meer geld bij moet, dan kan Herepoort 
het beste eerst aankloppen bij het Rijk”, besluit 
Schmaal.

“Geef Den Haag 
een signaal, 
stem lokaal!” 

Lees verder 

Door met de Ring-West
Na de realisatie van de Ring-Zuid is de 
westelijke ringweg aan de beurt. Groninger 
Belang hecht veel waarde aan een onder-
zoek naar hoe deze Ring-West het beste 
gerealiseerd kan worden. Bram Schmaal: 
“We zijn in ieder geval blij dat het college 
van Gedeputeerde Staten lijkt terug te ko-
men op het voornemen om de Ring-West op 
de huidige locatie te realiseren. Dit onzalige 
plan zou volgens ons alleen maar leiden tot 
nog meer drukte in de wijken, zoals Vink-
huizen. Wat ons betreft is het beter om deze 
weg ruimer om de stad heen te trekken, van 
Westpoort naar de Friesestraatweg en door 
naar de Eemshavenweg, met een afslag bij 
Zernike. Het is belangrijk voor een goede 

doorstroming om doorgaand verkeer en 
bestemmingsverkeer zo vroeg mogelijk te 
scheiden. Mede gezien de groei van de stad 
aan de westelijke kant lijkt dit een veel 
betere oplossing.

Groninger Belang wil in ieder geval dat dit 
project beter wordt aangepakt en beter 
wordt doordacht voordat de werkzaamhe-
den beginnen. Schmaal: “We hebben bij de 
Ring-Zuid gezien hoe het niet moet. Bij de 
Ring-West moet van tevoren helder zijn wat 
de plannen zijn, wat de maximale kosten 
zijn en waar eventuele fi nanciële risico’s 
liggen. Eigenlijk alles wat bij de zuidelijke 
ringweg niet is gebeurd.” 



Groningen verdient beter! Groningerbelang.nl | 5Ook provinciaal stem je lokaal! | 4

Groninger Belang is een onaf-

hankelijke politieke partij die 

opkomt voor de belangen van 

alle inwoners van de provincie 

Groningen: Stad & Ommeland. 

We zijn in bijna alle gemeenten 

vertegenwoordigd en onze leden 

leveren sinds de laatste gemeen-

teraadsverkiezingen 12 wethou-

ders en 61 raadsleden. Daarmee 

is Groninger Belang de partij met 

veruit de grootste achterban in 

de provincie Groningen. 

Ook provinciaal 
stem je lokaal! 

Wat zijn Provinciale Staten? 

Groninger Belang en Sterk Lokaal Drenthe slaan handen ineen bij 
Waterschapsverkiezingen 

De gekozen volksvertegenwoordiging van een 
provincie wordt Provinciale Staten genoemd. Elke 
vier jaar mogen de inwoners van een provincie, in 
ons geval de provincie Groningen, naar de stem-
bus om hun provinciale volksvertegenwoordigers 
te kiezen. De Provinciale Staten stellen het beleid 
van de provincie vast en controleren de uitvoe-
ring daarvan door het college van Gedeputeerde 
Staten. Gedeputeerde Staten zijn op provinciaal 
niveau wat het college van burgemeester en 
wethouders is voor een gemeente. Uw stem laten 
horen is dus belangrijk.

Een bijzondere taak van de Provinciale Staten is 
dat zij de leden voor de Eerste Kamer kiezen. De 
Eerste Kamer beoordeelt de wetsvoorstellen die 
de Tweede Kamer heeft aangenomen. Ook daar-
om is het belangrijk dat u naar de stembus gaat 

om het Groninger belang door te laten klinken in 
Den Haag. 

Ook provinciaal stem je lokaal!
Terug naar woensdag 16 maart 2022, de gemeen-
teraadsverkiezingen. Een belangrijke dag voor de 
lokale partijen in Groningen, die bijna allemaal 
mooie winsten hebben geboekt en de grootste 
partij in hun gemeente zijn geworden. En dat is 
goed nieuws! Want lokale problemen vragen om 
lokale oplossingen, zonder de bemoeienissen 
van Den Haag via hun gemeentelijke afdelingen. 
Veel van deze lokale partijen zijn lid van Gro-
ninger Belang om hun gemeentelijke belangen 
door te laten klinken in Provinciale Staten. Samen 
hebben de leden van Groninger Belang 12 wet-
houders en 61 raadsleden! Daarmee is Groninger 

Groninger Belang en Sterk 
Lokaal Drenthe slaan de han-
den ineen bij de Waterschaps-
verkiezingen voor Noorder-
zijlvest en Hunze en Aa’s. De 
waterschappen volgen niet de 
provinciegrenzen. Zo vallen 
Boven-Smilde en Assen-Kloos-
terveen onder Noorderzijlvest 
en is alles ten Noordoosten van 
de lijn Assen-Emmen onderdeel 
van waterschap Hunze en Aa’s, 
dat doorloopt tot aan de Duitse 
grens en Delfzijl. 

Samen sterk en lokaal in Dren-
the én Groningen
Sterk Lokaal Drenthe sluit zich 
daarom aan bij de campagne 
van Groninger Belang. Front-
man John Uffels van Sterk 

Lokaal Drenthe: “Sterk Lokaal 
Drenthe ondersteunt van harte 
de campagne van onze zuster-
partij Groninger Belang in onze 
waterschappen. Samen zijn we 
sterker. We geven onze leden 
een positief stemadvies mee, 
ons logo staat op de posters en 
fl yers en we trekken samen op 
bij campagnedagen in Dren-
the.”

René Stayen uit Groningen 
voert de lijst aan voor de 
verkiezingen in de regio van 
Noorderzijlvest. Trevor Mooij-
man uit Veendam is de lijstrek-
ker namens Groninger Belang 
voor waterschap Hunze en Aa’s. 
Stayen en Mooijman: “Water-
schappen zijn nog nooit zo 

urgent geweest als nu; de zee-
spiegelstijging, de verdroging 
en verzilting, de balans tussen 
de waterstanden voor de land-
bouw versus natuurbeheer.”

De grootste partij van Drenthe
Groninger Belang wordt ge-
vormd door de lokale politieke 
partijen die binnen de provin-
cie Groningen actief zijn en 
is momenteel met drie zetels 
vertegenwoordigd in Provin-
ciale Staten van Groningen. 
Samen hebben de leden van 
Groninger Belang 61 raadsze-
tels en 12 wethouders. Sterk 
Lokaal Drenthe is momenteel 
met één zetel vertegenwoor-
digd in het Drents parlement. 
De aangesloten lokale partijen 

van Assen Plop, Assen Centraal 
en Wakker Emmen zijn met 
afstand de grootste partijen in 
hun gemeenteraad. 

Lijsttrekker Hunze en Aa’s 
Trevor Mooijman (Groninger 
Belang): “De ambitie is om te 
groeien en recht te doen aan 
de verhoudingen, zoals die in 
de gemeenten zijn. De loka-
le partijen in de provincies 
Drenthe en Groningen, onze 
leden, hebben gezamenlijk 
veel raadszetels en we leveren 
wethouders. Wij hebben er het 
volste vertrouwen in dat onze 
inwoners op 15 maart kiezen 
voor het lokale geluid van 
vertrouwen in plaats van de 
Haagse loze beloften.” 

Belang de partij met de grootste achterban van onze provincie. 
Om uw stem nog luider door te laten klinken en het belang van 
Groningen écht voorop te stellen is het belangrijk dat u uw stem op 
15 maart aanstaande laat horen tijdens de Provinciale Statenver-
kiezingen. Ook provinciaal stem je lokaal, want Groningen verdient 
beter!

René Stayen 

Groninger Belang doet mee aan Waterschapsverkiezingen 

Gezond en verstandig
met water 

Waterschappen worden steeds 
belangrijker. Niet alleen om het 
land te beschermen tegen het 
water, maar ook voor de inwo-
ners, de landbouw en de natuur. 
Waterbeheer gaat uiteindelijk 
over de eigen leefomgeving. In 
de stad heb je een probleem 
als de straat onder water staat 
en in een hooggelegen gebied 
als er droogte is. Groninger 
Belang wil geen korte termijn 
oplossingen. Ook onze kinde-
ren en kleinkinderen moeten 
droge voeten houden, kunnen 
beschikken over voldoende 
schoon water en over een 
gezonde leefomgeving. Daarom 
doet Groninger Belang nu ook 
mee aan de waterschapsverkie-
zingen voor Noorderzijlvest. 

Dijken en kunstwerken be-
schermen onze leefomgeving. 
Maar de zeespiegel stijgt en 
het land daalt door uitdroging 
en gaswinning. Het groter 
wordende niveauverschil moet 
opgevangen worden door meer 
en grotere gemalen. De vraag is 
hoelang dit nog technisch kan 
en betaalbaar blijft.

René Stayen, lijsttrekker van 
Groninger Belang voor het 
waterschap Noorderzijlvest: 
“Iedere locatie stelt haar eigen 
specifi eke eisen aan de water-
hoeveelheid en het waterpeil. 
Overal het juiste peil, niet 
teveel, maar ook niet te weinig 
water. Door de veranderingen 
in het klimaat wordt het weer in 
ons land steeds extremer. Lan-
ge droge zomerperiodes, met 
tekorten aan zoet water voor 
de landbouw en de drinkwater-
voorziening, worden afgewis-
seld door plotselinge tropische 
regenbuien met enorm veel 
water in korte tijd. Daarom 

willen wij voorrang voor meer 
waterberging.”

Preventie als oplossing voor 
zuiver water
Het is erg nadelig voor de 
volksgezondheid dat medicijn 
en drugsresten via het opper-
vlakte water uiteindelijk in ons 
drinkwater kunnen komen. Om 
de resten uit het rioolwater te 
halen zullen kostbare investe-
ringen nodig zijn in de rioolwa-
terzuivering en het is de vraag 
of dit voor honderd procent 
mogelijk zal zijn. De beste op-
lossing is om te voorkomen dat 
deze stoffen in het riool terecht 
komen. Groninger Belang wil 
hier sterk inzetten op preventie. 

Het waterschap kan een rol 
spelen bij het afremmen van 
de klimaatverandering. De  
gemalen en installaties verbrui-
ken veel energie. Dat is op vele 
manieren te beperken, ver-
duurzamen of terug te winnen. 
Groninger Belang wil daar waar 
dit technisch en economisch 
mogelijk is circulair werken. 

Stayen: “Door regelmatig goed 
onderhoud en renovatie kan 
de levensduur van installaties 
verlengd worden. Wij willen 
onderzoeken of het haalbaar 
is om energie op te wekken 
met de waterstromen van de 
spuisluizen en om warmte terug 
te winnen uit het oppervlakte-
water. De weg naar een volledig 
energie neutrale uitvoering 
van de taken moet meewegen 
in alle besluiten, maar 2030 is 
voor Groninger Belang geen 
keiharde deadline. Het moet 
technisch mogelijk zijn en bin-
nen de beschikbare fi nanciële 
middelen vallen.”

De natuurgebieden zijn niet 
alleen voor recreatie maar zijn 
vooral een essentiële schakel 
in het ecosysteem. Deze stellen 
andere eisen aan het grondwa-
terpeil dan steden of agrari-
sche terreinen. Verdroging en 
watertekort kan tegengegaan 
worden door in peilbesluiten 
ook de grondwateronttrekking 
te reguleren. Groninger Belang 
vindt het van groot belang dat 
Noorderzijlvest zich in haar 
werkzaamheden grotendeels 
beperkt tot de kerntaken en 
ingezetenen niet laat betalen 
voor andere projecten. 

Lasten rechtvaardig verdelen
De lasten van het waterschap 
moeten op een rechtvaardige 
manier verdeeld worden over 
alle belanghebbenden. Hierbij 
zal het profi jtbeginsel leidend 
zijn, want het is logisch dat ie-
mand die ergens van profi teert 
of bepaalde kosten veroorzaakt 
daar ook voor betaald. Op dit 
moment is de belastingdruk 
voor huishoudens te hoog in 
verhouding tot de andere be-
langhebbenden.

De kosten van de rioolwaterzui-
vering worden nu op basis van 
gezinsgrootte omgeslagen over 
de bevolking. Iedere woning 
heeft een drinkwatermeter 
dus een heffi ng op basis van 
het drinkwaterverbruik is een 
rechtvaardiger methode om 
de kosten te verdelen en geeft 
een prikkel om duurzamer met 
water om te gaan. Groninger 
Belang gaat zich bij Noorder-
zijlvest sterk inzetten voor deze 
taken en wil dit doen in nauw 
overleg met de lokale belang-
hebbenden.

Suzanne Kaklewska (23): “Ik 
wil lokaal stemmen en niet 
op een partij die aangestuurd 
wordt vanuit Den Haag”

“Mijn eerste soort van 
politieke ervaring heb ik 
opgedaan als bestuurslid 
bij de Groninger Studen-
tenbond. Toen ik daar klaar 
mee was, in de goede zin 
van het woord, kreeg ik een 
belletje van Chris Garrit. Hij 
vroeg mij of ik op de lijst van 
de Stadspartij 100% voor 
Groningen wilde voor de 
gemeenteraadsverkiezin-
gen van 16 maart 2022. Ze 
wilden graag jongeren op 
de lijst en wisten van mijn 
bestuurservaring.

Ik ben steunfractielid en 
heb het ontzettend naar 
mijn zin. Ik heb het vaak wel 
druk met mijn studie, IT en 
privaatrecht aan de Rijksuni-
versiteit, maar probeer toch 
bij zo veel mogelijk fractie-
vergaderingen en andere 
activiteiten van onze partij 
te zijn.

Mijn voornaamste interesse ligt 
bij jongeren en jongerenwerk. 
En dat is omdat jongeren hart-
stikke ondervertegenwoordigd 
zijn bij de meeste politieke par-
tijen. Zowel bij gemeenteraden, 
Provinciale Staten en de Eerste 
en Tweede Kamer. We hebben 
bijna overal oude witte mannen 
en vrouwen zitten. Ik hoop dat 
jongeren massaal gaan stem-
men en dan zien dat ze iets 
kunnen betekenen.

Ik zit bij Stadspartij 100% 
voor Groningen en dus ook 
bij Groninger Belang omdat 
ik lokaal wil stemmen en niet 
op een partij die aangestuurd 
wordt vanuit Den Haag. En als 
lokale partij ken je je inwoners 
als beste. En daarmee ook 
eventuele problemen waar 
onze inwoners tegenaan lopen.

Ik verwacht dat het 15 maart 
helemaal goed gaat komen. 
We hebben nu drie statenleden 
namens Groninger Belang en 
ik verwacht dat het er vijf gaan 
worden. 

Ik zet mij ook in tijdens de 
komende campagne. Zo heb ik 
mij aangemeld voor een debat 
in maart. Dat is het klimaatde-
bat, voornamelijk met jongeren. 
Stem dus op Groninger Belang 
en als het even kan op nummer 
zeven!”



Groningen verdient beter! Groningerbelang.nl | 7Ook provinciaal stem je lokaal! | 6

Stadspartij 100% voor Gronin-
gen is dé partij die bij mij past. 
Ik was in 2002 medeoprichter 
en sindsdien zet ik mij dagelijks 
in voor onze inwoners, onder-
nemers en verenigingen.  

Wij sloten ons aan bij Groninger 
Belang toen deze partij in 2014 
werd opgericht. Zij waren toen 
bezig om met lokale partijen 
om op provinciaal niveau een 
vuist te maken en om mee te 
kunnen doen aan de provin-
ciale verkiezingen. Het grote 
voordeel van de aansluiting bij 
Groninger Belang is dat je een 
beetje in elkaars keuken kunt 
kijken maar vooral omdat in 
de provincie zaken spelen die 

gemeentes ook aangaan. Neem 
bijvoorbeeld de Zuidelijke en 
Westelijke ringweg. Maar dat 
geldt ook voor windmolens.

Over windmolens gesproken, 
wij vinden het idee van Groen-
Links om vliegveld Eelde te 
sluiten nogal merkwaardig. 
Dat willen ze zodat er in de 
gemeente Groningen meer 
windmolens geplaatst kunnen 
worden. Vanwege de aanvlie-
groute kan dat op verschillende 
locaties nu niet. Wij zien liever 
windmolens op zee. Bovendien, 
de gemeente Groningen heeft 
de aandelen in vliegveld Eelde 
al lang verkocht. Via proefbal-
lonnetjes moet je als politiek 

niet beslissen over wat een 
andere gemeente moet doen. 
Laat staan een andere provin-
cie, Drenthe in dit geval. 

Groninger Belang trekt vaak de 
provincie in en heeft natuur-
lijk veelvuldig contact met de 
aangesloten lokale partijen. Zo 
weten zij wat er leeft en speelt 
in de wijken en de dorpen.  Als 
Stadspartij 100% voor Gro-
ningen de wijken ingaat dan 
nodigen we Groninger Belang 
ook vaak uit.

Voor zowel Stadspartij 100% 
voor Groningen als voor Gro-
ninger Belang is leefbaarheid 
een speerpunt. Wij willen dat 

mensen gewoon prettig en fi jn 
kunnen wonen, leven, werken 
en recreëren in hun eigen 
omgeving. Maar soms, en dan 
met name over de landelijke 
gebieden, daar heeft de pro-
vincie ook veel over te zeggen 
is het prettig dat onze partijen 
samen dingen kunnen oppak-
ken. Een mooi voorbeeld is de 
aanleg van een zogenoemde 
fi etssnelweg tussen Ten Boer en 
Groningen.

We moeten voorkomen dat het 
Openbaar Vervoer nog verder 
verschraalt. Want zowel Stad 
als Ommeland is gebaat bij een 
goede bereikbaarheid van de 
gehele provincie. Vooral omdat 

het huidige college het auto-
verkeer heel erg wil terugdrin-
gen is goed Openbaar Vervoer 
belangrijk. Tenslotte wil ik dit 
nog even kwijt. De provincie 
heeft er nogal een handje van 
om ook voor de gemeenten te 
beslissen wat ze moeten doen. 
Over bijvoorbeeld de aanleg 
van zonneparken. De provincie 
moet dit niet doen want de 
gemeenteraad kan dan niet 
meer de controlerende taak 
uitvoeren. De provincie moet 
doen waar zij goed in is. En 
de gemeenten moeten vooral 
doen waar zij goed in zijn.

Fractievoorzitter Stadspartij 100% voor Groningen Amrut Sijbolts:

Voorkomen dat openbaar vervoer in de 
provincie verder verschraald

“Sinds 2018 zit ik in de lokale 
politiek. Eerst als steunfractie-
lid bij 100% Groningen, ver-
volgens als plaatsvervangend 
raadslid en op een gegeven 
moment als vast raadslid. 

Wij zijn in 2019 gefuseerd met 
de Stadspartij. Stadspartij 100% 
voor Groningen heeft nu vier 
raadszetels. Een mooie grote 
lokale politieke partij dus. In 

Yaneth Palacio Menger 
“De armoede en de 
kansenongelijkheid 
nemen toe en dat gaat 
mij aan het hart”

maart 2022 werd ik gekozen 
als één van de vier raadsleden. 
Naast Hans Moerkerk, Amrut 
Sijbolts en Mariska Sloot.

Het sociale domein is het groot-
ste onderdeel van mijn porte-
feuille. Daarnaast ook armoede 
en onderwijs. En niet te verge-
ten zorg en welzijn. 

Met deze onderwerpen heeft 
iedereen te maken. Vanuit de 
lokale politiek kunnen we daar 
veel in betekenen. Voor Gronin-
gen is dit ook heel erg belang-
rijk. We hebben hier te maken 
met veel armoede in onze 
provincie en in onze gemeen-
te. We staan bovenaan in de 
rangorde als één van de armste 
gemeenten van Nederland. En 
tegelijkertijd ook één van de 
duurste. Dit is natuurlijk niet de 
balans die je wilt. De armoe-
de en de kansenongelijkheid 

nemen met rasse schreden toe 
en dat gaat mij aan het hart. Je 
merkt steeds meer van de kloof 
tussen arm en rijk.

De achterstand die kinderen 
en jongeren hebben in het 
onderwijs baart mij zorgen. 
Zowel in de gemeente als in de 
provincie. Ik vind dat we daar 
vol op moeten inzetten en fl ink 
investeren om deze achter-
stand zo spoedig mogelijk weg 
te werken. Wat ik schokkend 
en ontluisterend vind is dat de 
laatste en huidige colleges te 
veel bezig zijn met prestige-
projecten in plaats van met 
mensen, onze inwoners dus. Ik 
denk dat de mens altijd voor-
rang heeft op steen.

Als je in één van de Noordelijke 
wijken van de stad zoals Sel-
werd, Paddepoel en De Hoogte 
wordt geboren is de levensver-

wachting zeven jaar korter dan 
als je in het Zuiden van de stad 
bent geboren. In bijvoorbeeld 
Helpman. Datzelfde geldt ook 
voor kansenongelijkheid tussen 
de verschillende wijken. Dat 
enorme verschil op slechts een 
paar kilometer afstand vind 
ik onvoorstelbaar.  Je moet je 
kapot schamen als gemeente.

Ik ben blij met de samenwer-
king van verschillende lokale 
partijen met en binnen Gronin-
ger Belang. Je moet elkaar ver-
sterken en je moet niet versnip-
peren zoals je de laatste jaren 
vaak ziet. Dus in plaats van 
eilandjes moet je samenwerken 
en je krachten bundelen. 

Groninger Belang is blij met het 
goede nieuws dat het kinder-
hartcentrum voor Groningen 
behouden blijft. En trots op de 
inzet van de grote groep men-
sen die zich hard heeft gemaakt 
voor het behoud van kinder-
hartchirurgie in het UMCG. 
Lijstrekker Bram Schmaal: 
“We zien dat steeds meer 
voorzieningen uit de provincie 

Groningen verdwijnen. Dat ge-
beurt op dorpsniveau met het 
verdwijnen van politiebureaus, 
huisartsenposten en winkels en 
bijna op stadsniveau met het 
bijna verdwijnen van kinder-
hartchirurgie in het UMCG. 
We zijn blij en opgelucht dat 
minister Ernst Kuipers van 
Volksgezondheid het juiste 
besluit heeft genomen en 

Groningen heeft aangewe-
zen als één van de locaties 
waar een kinderhartcentrum 
blijft.” Groninger Belang heeft 
samen met FNP Fryslân en 
Sterk Lokaal Drenthe landelijk 
aandacht gevraagd voor deze 
kwestie door middel van een 
opiniestuk in de Telegraaf. 

“Ik ben al lange tijd politiek ac-
tief. Dat begon in de gemeente 
Haren wat nu onderdeel is van 
de gemeente Groningen. Het 
politiek actief zijn is begonnen 
toen we hier in Haren steeds 
meer het gevoel kregen dat we 
richting een herindeling werden 
geduwd. En ook omdat we niet 
het idee hadden dat er werd 
geluisterd naar de mensen in de 
dorpen. Er was toen geen lokale 
politieke partij. We dachten we 
gaan zelf zo’n partij oprichten 
en dat werd Gezond Verstand 

Haren.  
De naam Gezond Verstand Ha-
ren kozen we omdat we vonden 
en vinden dat de politiek haar 
gezonde verstand moest gaan 
gebruiken. Samen met een 
collega zijn we rechtstreeks de 
toenmalige gemeenteraad van 
Haren ingekomen, met twee 
raadszetels dus.
Vier jaar later, toen de herinde-
ling hier echt begon te spelen, 
werd ik wethouder. Dat ging als 
volgt. We kregen de mogelijk-
heid om tegelijkertijd met de 

gemeenteraadsverkiezingen 
een referendum over de samen-
voeging van Haren, Ten Boer 
en Groningen te houden. Toen 
werden wij de grootste partij, 
namen deel aan het college en 
werd ik wethouder.
Uit het referendum bleek dat 
75 procent van de inwoners 
van Haren tegen de herinde-
ling was. Ik vind het nog steeds 
afschuwelijk dat de uitslag 
van het referendum compleet 
is genegeerd. Ik hou heel veel 
van de stad Groningen maar 
ik wilde er niet wonen. En dat 
gold voor heel veel mensen uit 
Haren.
Harenaren zijn inmiddels veel 
meer belastingen gaan betalen 
dan voorheen. Mensen hebben 
hier het idee dat ze gebruikt 
worden als fl appentap voor de 
nieuwe gemeente. 
Later is Gezond Verstand Haren 
samengegaan met de Stads-
partij en Algemeen Belang 
Ten Boer. En daarna sloten de 

Sportpartij en 100% Groningen 
zich ook aan. De “nieuwe” partij 
heet Stadspartij 100% voor 
Groningen en is ook onderdeel 
van Groninger Belang. Ik moet 
wel zeggen dat ik het in het 
begin, de eerste periode toen 
ik met voorkeursstemmen in de 
raad kwam, moeilijk heb gehad. 
Een soort van rouwverwerking 
zeg maar.
En dan even over Groninger 
Belang. Zij hebben in het verle-
den heel veel lokale partijen in 
onze provincie aan zich weten 
te binden. Je ziet gewoon dat 
er nu iets zeer stevigs staat. Als 
je ziet hoeveel raadsleden en 
hoeveel wethouders Groninger 
Belang levert in onze provincie 
dan heb je het over een dot 
kennis en kunde. Dat is fantas-
tisch. 
Ik denk dat alle seinen op groen 
staan voor een mooi resultaat 
bij de provinciale verkiezingen 
van 15 maart. Ondanks dat er 
een aantal nieuwe concurreren-

de partijen meedoen. Wat we 
de vorige keer zagen is dat er 
ook veel jeugd ging stemmen. 
Ik hoop alleen dat de jongeren 
nu eens op de lokale partijen 
gaan stemmen. Dus ik hoop dat 
ze op onafhankelijke partijen 
gaan stemmen want het gaat 
tenslotte om Groningen. Ik doe 
eigenlijk niet aan voorspel-
lingen maar ik hoop dat we 
toch een zeteltje of zes binnen 
kunnen jassen.”

Kinderhartchirurgie in Groningen 
blijft! 

Dit doet Den Haag 
voor Groningen:

Minder dan 1% van de aardgasbaten 
gaat naar Groningen.

Groningen krijgt wel de lasten, 
maar niet de lusten

Mijnbouwschade en herstel zijn 
een onnavolgbare chaos

Oneerlijke afhandeling 
versterkingsoperatie

Ondoorzichtige stikstofkaartjes en 
onuitvoerbare regels voor boeren

Harener oud-wethouder 
Mariska Sloot gelooft in 
Groninger Belang: 
“Je ziet nu gewoon dat 
er iets stevigs staat”
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Dit is het moment om je
stem te laten horen; 

ook provinciaal stem je lokaal
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