
   
 

WAAROVER PRAATTEN MEDIA 

In volgorde berichten met grootste bereik 

▪ NPG gaat met Groningers op zoek naar hun 'Toukomst' (RTV Noord). 

▪ Groningers sturen massaal ideeën in voor toekomst van hun 

provincie (AD). 

▪ Opinie: Maak toekomst Groningen wat 'Rotterdamser' (DvhN). 

▪ Stichting Hoop voor Hoog Hammen (Hollands Hoop), beschermt 

boerderij en doet beroep op Toukomst (DvhN). 

▪ Groningers zitten niet bij de pakken neer en hebben bijna 900 ideeën 

uitgestort over het Team Toukomst (DvhN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAAROVER PRAATTEN INWONERS 

In volgorde berichten met grootste bereik 

• Groningers gezocht voor het Toukomstpanel! Wil je meebeslissen 

over hoe de 100 miljoen euro wordt besteed en welke projecten 

uitgevoerd worden?  

• Zo. Da's best veel.: "Voor het Nationaal Programma Groningen is de 

komende tien jaar een #startkapitaal van 1,15 miljard euro 

beschikbaar." 

• De Groningers worden weer opgelicht en bedrogen. Een fooi voor 

de mensen van Groningen, ipv geven waar de mensen recht op 

hebben.  

• Geen bus rondrijden voor onzinpraatjes @NPGroningen, heeft ÉÉN 

grote klus alle woningen van mensen met beloftes van het CVW 

eerst ZSM in 2020 herstellen, versterken of sloop en nieuwbouw 

daarna kijken wat er over is voor speeltuintjes van de 1.13 miljard? 

 

 

 

ZICHTBAARHEID DIVERSE PARTNERS 

In volgorde berichten met grootste bereik 

• Provincie: Groningers bedankt! Bijna 900 

ideeën voor de toekomst van Groningen, 1700 

Groningers gaan meedenken over het 

bundelen hiervan tot grote projecten en 240 

inwoners melden zich aan voor het 

Toukomstpanel. Hopelijk kunnen we snel 

verder! 

• Gemeente Delfzijl en Midden-Groningen: 

Nationaal Programma Groningen stelt 100 

miljoen euro beschikbaar voor ideeën die de 

leefbaarheid en economie in de provincie 

Groningen verbeteren. Inwoners die ideeën 

hebben, kunnen die indienen via de website 

https://www.toukomst.nl/  

• Hanzehogeschool: Heb je onze groene bus al 

gespot? Hij rijdt dwars door de provincie 

Groningen als onderdeel van de 

#Toukomsttour. Samen met studenten van 

@Hanzehogeschool Groningen gaan we op 

zoek naar goede ideeën voor de toekomst… 

• Acantus: Toukomst zoekt grote, vernieuwende, 

creatieve en slimme ideeën die #Groningen en 

de #Groningers vooruit helpen. Check: 

http://toukomst.nl  

 

 

VOORBEELDEN VIER BERICHTEN 
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Tweet inwoner: 

"Yes! Ons idee staat nu op 

#Toukomst. Groningen is 

een prachtige regio. Het is 

hier mooi en stikt er van 

innovatie. Ondanks dat 

corona ons in zijn greep 

houdt, blijven we werken 

aan een mooie, duurzame 

en inclusieve toekomst. 

Voor Groningen. Daarom 

dus dit." 

 

Uit Opinie DvhN: 

,,Er klinken veel kritische 

geluiden over 

@NPGroningen, het 

Nationaal Programma 

#Groningen. Ten onrechte, 

er wordt hard gewerkt aan 

een zinvolle invulling die 

Groningen een beter 

toekomstperspectief biedt." 

 

 

Tweet Nationaal 

Programma Groningen: 

"Groningers bedankt! Bijna 

900 ideeën voor de 

toekomst van Groningen, 

1700 Groningers gaan 

meedenken over het 

bundelen hiervan tot grote 

projecten en 240 inwoners 

melden zich aan voor het 

Toukomstpanel. Hopelijk 

kunnen we snel verder!" 

 

Tweet inwoner: 

"@NPGroningen doet 

voorkomen dat we de 

Toukomst nodig hebben 

voor ideeën, maar die 

ideeën zijn er al lang. Kijk 

naar wat mensen hier in de 

regio doen. Laat die hun 

gang gaan. Financier deze 

mensen.’’ 

 

 

 

    

WAAKVLAM wordt wekelijks gemaakt door de provincie Groningen. WAAKVLAM is een compacte weergave van de berichtgeving in 

de media en via social media rondom de thema's: gaswinning, schade, versterking, aardbevingen en Nationaal Programma Groningen.  

Deze ‘Toukomsteditie’ is een speciale uitgave met een compacte weergave van de berichtgeving over Toukomst, een project van 

Nationaal Programma Groningen. Voor dit overzicht is gebruik gemaakt van berichten in de periode dat ideeën voor Toukomst 

werden opgehaald. Er is daarvoor gekeken naar de periode 13 januari t/m 6 april 2020. In deze WAAKVLAM staan berichten van 

inwoners, media, politiek, bestuurders en maatschappelijke organisaties. Het geeft zicht op de beelden en meningen van deze 

doelgroepen. Het gaat om een feitelijke weergave, we geven geen advies, beoordeling of interpretatie over de media onderdelen. 

We proberen daarin zo volledig mogelijk te zijn. 

 

13 januari t/m 6 april 2020   |  (sociale) media-analyse  

Toukomst - Nationaal Programma Groningen 

 

 

SAMENVATTING   

https://www.toukomst.nl/
https://www.toukomst.nl/
http://toukomst.nl/
http://toukomst.nl/
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Aantal berichten (1013)

Toukomst Diverse partners Toukomst Rijk provincie en gemeenten Toukomst Panel Toukomst 900 ideeën Toukomst

Bereik van berichten, in volgorde van de afzender met meeste berichten over Toukomst 

Bereik van berichten, in volgorde van grootste bereik 

 

WAAROVER PRAATTEN OPINIEMAKERS 

In volgorde berichten met grootste bereik (en letterlijke overname tweets/retweets) 

• "@NPGroningen doet voorkomen dat we de Toukomst nodig hebben voor ideeën, maar die ideeën zijn er al lang. Kijk naar 

wat mensen hier in de regio doen. Laat die hun gang gaan. Financier deze mensen.’’ 

• Groningers bedankt! Bijna 900 ideeën voor de toekomst van Groningen, 1700 Groningers gaan meedenken over het 

bundelen hiervan tot grote projecten en 240 inwoners melden zich aan voor het Toukomstpanel. 

• Antwoorden op de kamervragen gesteld door @SandraBeckerman aan @RaymondKnops over @NPGroningen n.a.v. ons 

onderzoek in de laatste GBB-krant. 

 

 

 

 

  

UITLEG BEREIK 

Bereik is het aantal volgers 

dat iemand heeft (en het 

aantal dat deze afzender zelf 

volgt). In de afbeelding hier 

links is te zien dat burge-

meester Hoogendoorn het 

grootst aantal berichten over 

Toukomst heeft gepost. 

Daarna de provincie en dan 

enkele inwoners. Deze lijst is 

uiteraard langer, maar dit is 

de top 6. Samen goed voor 

bereik van: 18.787 volgers. 

 

Wanneer we kijken naar de 

combinatie van volgers én 

berichten, dan hebben de 

media het grootste bereik. 

Deze top 6 is goed voor een 

bereik van: 135.383 volgers. 

 

@NPGRONINGEN 

Het account van 

@NPGroningen zelf hebben 

we buiten dit bereik gelaten, 

zij hebben 36 berichten 

gepost (op Twitter) en 673 

volgers.  

 

 

 

 

 

SAMENVATTING EN STATISTIEKEN   



   
 

Op LinkedIn, met honderden berichten, veel aandacht voor Toukomst. Dit zijn bijvoorbeeld medewerkers van overheden die 

informatie delen, oproepen doen om mee te denken, ideeën in te sturen of om aandacht te vragen voor lokalen initiatieven.  

Daarnaast bijvoorbeeld ook ondernemers, onderwijzers, architecten, welzijnsinstellingen en jongerenwerkers. Gezien het aantal 

volgers van al deze mensen samen, is het bereik erg groot. Helaas zijn hier geen statistieken van, dus geen exacte aantallen.  

 

Hieronder enkele voorbeelden van deze berichten.  

VOORBEELDEN  

 

      

 

 

 

SOCIAL MEDIA BERICHTEN - LINKEDIN   



   
 

ALGEMEEN 

Hoewel er meerdere bestuurders zijn die (re)tweeten over Nationaal Programma Groningen en de (gevolgen van) gaswinning, 

zijn er weinig bestuurders die tweeten over Toukomst. 

 

Enkele bestuurders van de provincie hebben ge(re)tweet over Toukomst van het Nationaal Programma Groningen. Vooral Mirjam 

Wulfse, maar ook (re)tweets van Nienke Homan en Fleur Gräper.  

 

Burgemeester Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen (re)tweet het meeste van alle bestuurders van gemeenten. De 

oproepen van @NPGroningen worden vaak door hem geretweet en ook inwoners die oproepen om te stemmen op hun idee, 

kunnen rekenen op een retweet van hun burgemeester.  

 

Andere bestuurders die specifiek tweeten over Toukomst,  

hebben we in deze tijdsperiode niet kunnen vinden.  

 

De meeste overheidsorganisaties hebben óf iets op Facebook  

gedaan met Toukomst óf op Twitter. Een aantal gemeenten  

via beide media.  Er zit geen verschil tussen gemeenten die wel of 

niet vallen onder het aardbevingsgebied.  Ook zit er geen verschil 

tussen grote en kleinere gemeenten (qua inwoneraantallen).  Er zit 

wel verschil in hoe actief gemeenten zijn in het aantal berichten.  

De gemeente Groningen is de enige gemeente die niks heeft 

gedeeld via Twitter of Facebook.  De provincie Groningen is erg 

actief geweest met delen van berichten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

STATISTIEKEN EN  

ZICHTBAARHEID RIJK, PROVINCIE EN GEMEENTEN 

 



   
 

NPG GAAT MET GRONINGERS OP ZOEK NAAR HUN 'TOUKOMST' 
Noem de Martinitoren, het Peerd van Ome Loeks, de weidsheid van het Ommeland 

en tegenwoordig het Forum Groningen. Het zijn voor veel Groningers 

pronkstukken. Maar waar zijn inwoners van onze provincie nog meer trots op? 

Met die vraag gaan medewerkers van het Nationaal Programma Groningen (NPG) 

en architectenbureau West8 uit Rotterdam de provincie in. Het doel is om met 

Groningers plannen te maken voor hun 'Toukomst'. Zo heet ook de campagne die 

deze maandag van start gaat.   

Meer lezen: RTV Noord | Eemskrant | Westerwolde Actueel  

‘GELD OVERLATEN VOOR 

GRONINGERS 
Groningse gemeenten moeten niet 

alleen geld uitgeven aan zelf op touw 

gezette plannen. Houd financiële ruimte 

voor goede ideeën van burgers.  

Deze dringende oproep doet directeur 

Siem Jansen van het Nationaal 

Programma Groningen (NPG) aan 

gemeentelijke en provinciale politici. 

Jansen verzoekt volksvertegen-

woordigers eigen geld of middelen van 

het NPG, die nodig zijn om het gebied 

sociaal en economisch een oppepper te 

geven, vrij te houden. ,,Geef het nog niet 

uit. Wacht af waar Groningers mee 

komen en doe daar je voordeel mee”, 

zegt Jansen. 

 

Citaat uit artikel uit DvhN 14 januari 

2020, alleen voor abonnees - geen link 

 

OPINIE: MAAK TOEKOMST GRONINGEN WAT 'ROTTERDAMSER' 
Groningen kan veel leren van het Nationale Programma Rotterdam-Zuid bij het 

werken aan een toekomst na de aardbevingen. Door bewoners centraal te stellen 

en minder uitvoeringskosten bijvoorbeeld. 

 

Ter gelegenheid van de laatste voorstelling van het toneelstuk Gas van 

toneelgroep Jan Vos was er op 28 december een talkshow waarbij het Nationale 

Programma Groningen (NPG) de Rotterdamse maat werd genomen: zijn er in 

Groningen te veel woorden en te weinig daden? 

Meer lezen: DvhN 

 

 

OLDAMBT GAAT AAN DE SLAG MET PLANNEN VOOR NPG-GELD 
Op welke manier kunnen we de brede welvaart in Oldambt versterken? Dat is de 

vraag die centraal staat bij het besteden van het geld uit het Nationaal Programma 

Groningen (NPG). Oldambt krijgt 22 miljoen euro voor het versterken van de brede 

welvaart en wil Oldambtsters vragen om mee te denken. 

Opstellen lokaal programma 

Iedere gemeente in het aardbevingsgebied stelt op basis van de kaders van het 

NPG een lokaal plan op. In dit lokale plan staat op welke manier het beschikbare 

geld wordt ingezet. Het college van Oldambt gaf deze week het startsein voor het 

maken van dit lokale plan door in te stemmen met een procesvoorstel en een 

planning. Aan inwoners, ondernemers en organisaties in Oldambt wordt gevraagd 

om mee te denken en hun ideeën in te dienen. 

Meer lezen: Westerwolde Actueel | DvhN | DvhN (ander artikel binnen dit 

onderwerp)  

 

 

VOORSTEL OP TOUKOMST: 

MAAK VAN SINT 

LUCASZIEKENHUIS EEN UNIEK 

REVALIDATIECENTRUM 
Toukomst is een initiatief van Nationaal 

Programma Groningen. Samen met 

Groningers gaan ze de krachten 

bundelen om grote plannen te maken 

voor de toekomst van onze provincie. 

Hiervoor zijn ze op zoek naar grote, 

vernieuwende en creatieve ideeën die 

Groningen vooruit helpen. Een van de 

ingezonden ideeën is van het voormalig 

Sint Lucasziekenhuis een uniek 

revalidatiecentrum voor patiënten met 

niet-aangeboren neurologisch letsel te 

maken. 

Meer lezen: Westerwolde Actueel 

 

HENK JAN BOLDING GEÏNSTALLEERD ALS BURGEMEESTER VAN 

HET HOGELAND 
Tijdens een korte bijeenkomst in de raadzaal van het qemeentehuis in Bedum is 

Henk Jan Bolding geïnstalleerd als burgemeester van Het Hogeland. Bolding (64) 

legde de eed af tegenover Commissaris van de Koning van Groningen, René Paas. 

Hij riep zijn inwoners op mee te denken en te werken aan projecten voor 

‘Toukomst van Groningen’. 

Meer lezen: Blik op nieuws  

 

59 IDEEËN INGEDIEND BIJ 

TOUKOMST.NL; GLIJBAAN OP 

DAMSTERDIEP? 

Waar ben je als Groninger trots op? Met 

die vraag gaan medewerkers van het 

Nationaal Programma Groningen (NPG) 

en architectenbureau West8 uit 

Rotterdam de provincie in. Het doel is 

om met Groningers plannen te maken 

voor hun 'Toukomst'. Mensen mogen 

ideeën blijven insturen. 

Interview Siem Jansen bekijken: RTV 

Noord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERICHTEN ONLINE MEDIA (1 van 4)   

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/217598/NPG-gaat-met-Groningers-op-zoek-naar-hun-Toukomst
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/217598/NPG-gaat-met-Groningers-op-zoek-naar-hun-Toukomst
https://www.eemskrant.nl/toukomst-groningers-kunnen-vanaf-nu-hun-idee-insturen/
https://www.eemskrant.nl/toukomst-groningers-kunnen-vanaf-nu-hun-idee-insturen/
https://www.westerwoldeactueel.nl/2020/01/13/toukomst-groningers-kunnen-vanaf-nu-hun-idee-insturen/
https://www.westerwoldeactueel.nl/2020/01/13/toukomst-groningers-kunnen-vanaf-nu-hun-idee-insturen/
https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/Maak-toekomst-Groningen-wat-Rotterdamser-25223239.html
https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/Maak-toekomst-Groningen-wat-Rotterdamser-25223239.html
https://www.westerwoldeactueel.nl/2020/01/16/oldambt-gaat-aan-de-slag-met-plannen-voor-npg-geld/
https://www.westerwoldeactueel.nl/2020/01/16/oldambt-gaat-aan-de-slag-met-plannen-voor-npg-geld/
https://www.dvhn.nl/groningen/oldambt/NPG-geld-voor-meer-levensgeluk-in-het-Oldambt-maar-hoe-moet-die-22-miljoen-besteed-worden-25243249.html
https://www.dvhn.nl/groningen/oldambt/NPG-geld-voor-meer-levensgeluk-in-het-Oldambt-maar-hoe-moet-die-22-miljoen-besteed-worden-25243249.html
https://www.dvhn.nl/groningen/oldambt/Aardbevingsgeld-niet-voor-de-wipkip-25268694.html
https://www.dvhn.nl/groningen/oldambt/Aardbevingsgeld-niet-voor-de-wipkip-25268694.html
https://www.westerwoldeactueel.nl/2020/01/17/voorstel-op-toukomst-maak-van-sint-lucasziekenhuis-een-uniek-revalidatiecentrum/
https://www.westerwoldeactueel.nl/2020/01/17/voorstel-op-toukomst-maak-van-sint-lucasziekenhuis-een-uniek-revalidatiecentrum/
https://www.blikopnieuws.nl/nieuws/279286/henk-jan-bolding-geinstalleerd-als-burgemeester-van-het-hogeland.html
https://www.blikopnieuws.nl/nieuws/279286/henk-jan-bolding-geinstalleerd-als-burgemeester-van-het-hogeland.html
https://www.rtvnoord.nl/media/91893/59-ideeen-ingediend-bij-Toukomst-nl-glijbaan-op-Damsterdiep
https://www.rtvnoord.nl/media/91893/59-ideeen-ingediend-bij-Toukomst-nl-glijbaan-op-Damsterdiep
https://www.rtvnoord.nl/media/91893/59-ideeen-ingediend-bij-Toukomst-nl-glijbaan-op-Damsterdiep
https://www.rtvnoord.nl/media/91893/59-ideeen-ingediend-bij-Toukomst-nl-glijbaan-op-Damsterdiep


   
 

PLAN VAN AANPAK VOOR BERUCHTE KRUISING 

IN WILDERVANK: 'WE HEBBEN ONZE NEK 

UITGESTOKEN' 
Over enkele weken ligt er op het gemeentehuis in Veendam 

een plan hoe de verkeersveiligheid in Wildervank verbeterd 

kan worden. … Als na de pauze mensen van het project 

Toukomst, een initiatief van Nationaal Programma 

Groningen (NPG) en architectenbureau West8 uit Rotterdam, 

het podium opstappen om te praten over ‘grote plannen 

voor de toekomst van de provincie’ lopen heel wat mensen 

weg. Want het zou woensdagavond toch gaan over 

Wildervank? 

Meer lezen: DvhN 

 

  

DE TOUKOMST IS ZATERDAG IN WINSCHOTEN 
Aanstaande zaterdag, 8 februari, tussen 10.00 en 14.00 uur 

staat de Toukomst-tour op de weekmarkt in Winschoten. 

Op de nieuwe website Toukomst.nl kunnen alle Groningers die 

een goed idee hebben voor de toekomst van Groningen vanaf 

nu hun idee insturen. Nationaal Programma Groningen stelt 

100 miljoen euro beschikbaar voor ideeën die een grote 

bijdrage leveren aan thema’s als leefbaarheid en economie in 

de provincie. Het insturen van een idee kan tot halverwege 

maart 2020. 

Meer lezen: Westerwolde Actueel 

 

OPINIE: LAAT NATIONAAL PROGRAMMA LEKKER 

GRONINGS BLIJVEN 

Groningen zou meer naar Rotterdams voorbeeld moeten 

kijken bij het besteden van de 1,15 miljard van het Nationaal 

Programma vindt Marco Pastors. Onzin, het programma 

deugt. 

Er is 1,15 miljard beschikbaar voor een betere toekomst voor 

de Groningers, als compensatie voor de aardbevingsellende 

en de gevolgen van de gaswinning. Een bak met geld van 

het Rijk die nauwkeurig besteed moet worden en er aan bij 

moet dragen dat onze provincie een positieve toekomst 

tegemoet gaat. 

Meer lezen: DvhN 

 

 

 
‘VEEL JONGEREN BLIJVEN GRAAG IN 

GRONINGEN’  
Veel jongeren willen in Groningen blijven, maar hebben dan 

wel goedkope woningen, stage- en werkplekken en een 

goede verbinding naar de stad nodig. Dat schrijft directeur 

Siem Jansen van het Nationaal Programma Groningen (NPG) 

in een brief aan het bestuur van het NPG-fonds, waarin 1,15 

miljard euro zit. Hij geeft na zes weken een tussenstand van 

Toukomst, het project dat zich richt op mooie plannen voor 

Groningen. Grote, vernieuwende en creatieve ideeën die 

Groningen vooruit helpen. Online, via video’s, op scholen, 

tijdens bijeenkomsten wordt die ene vraag gesteld: ,,Wat is 

jouw idee voor de toekomst van Groningen?’’  

De website www.toukomst.nl werd de afgelopen zes weken 

70.000 keer bezocht. 

Meer lezen: DvhN 

 

 

 

 

EEN GOEDE ‘TOUKOMST’ VOOR ELKE GRONINGER 

Toukomst heeft ruim 235 ideeën opgehaald voor de toekomst 

van Groningen. Met dit project is Nationaal Programma 

Groningen op zoek naar grote ideeën die Groningen en haar 

inwoners vooruithelpen. Sinds de start op 13 januari wisten 

vele Groningers de weg naar de website www.toukomst.nl te 

vinden om hun idee in te sturen. Ideeën insturen kan nog tot 

woensdag 18 maart. 

Meer lezen: RTV 1 |  DvhN | DvhN | RTV Noord | Eemskrant.nl | 

Harener Weekblad 

 

 

 

OPINIE: 'NATIONAAL PROGRAMMA IS GEWELDIGE 

KANS' 
Er klinken veel kritische geluiden over het Nationaal 

Programma Groningen. Ten onrechte, er wordt hard gewerkt 

aan een zinvolle invulling die Groningen een beter 

toekomstperspectief biedt. We lezen vaak dat het geld uit het 

Nationaal Programma Groningen niet goed wordt ingezet en 

dat een gemeenschappelijke visie voor Groningen zou 

ontbreken. 

Meer lezen: DvhN 

 

PROJECT NPG DE TOUKOMST VEEL TE BUREAUCRATISCH: VIER HOGELANDSTERS STELLEN MANIFEST OP 
Vier Groningers van Het Hogeland ageren tegen de Toukomst, het project van Nationaal Programma Groningen om 

toekomstplannen voor de provincie in te dienen. 

,,We hebben niks tegen het bedenken van plannen, maar wel tegen het hele circus dat er om heen zit’, zegt Jan Dirk Gardenier uit 

Warffum, een van de vier initiatiefnemers. 

Met dat ‘circus’ bedoelt hij alle ‘commissietjes’ en andere bestuurlijke structuren die hun zegje over de plannen moeten doen. ,,Het 

maakt het ondoorzichtig. De kans bestaat dat ideeën moeten worden gecombineerd en dat er weinig van overblijft.’’ 

Meer lezen: DvhN | Noorderkrant 

 

NPG: BINNENKORT GAAN WE MET GRONINGERS 

IN GESPREK OVER DE TOEKOMST 
Interview met Siem Jansen, directeur van Nationaal Programma 

Groningen (NPG), GBB Krant nummer 12: Begin februari 2019 

spraken we met de kwartiermakers van NPG.  

De boodschap was: “Wij zijn klaar, nu jullie”. En jullie, dat waren 

wij, de inwoners van Groningen. En in oktober, ruim een half 

jaar later, waren we benieuwd hoe inwoners meegenomen 

worden en hoe de zaken ervoor staan. We vroegen het Siem 

Jansen, sinds juni directeur van het NPG. 

Meer lezen: Groninger Bodem Beweging 

 

 

 

 

BERICHTEN ONLINE MEDIA (2 van 4)  

https://www.dvhn.nl/groningen/Plan-van-aanpak-voor-beruchte-kruising-in-Wildervank-25320215.html
https://www.dvhn.nl/groningen/Plan-van-aanpak-voor-beruchte-kruising-in-Wildervank-25320215.html
https://www.westerwoldeactueel.nl/2020/02/06/de-toukomst-is-zaterdag-in-winschoten/
https://www.westerwoldeactueel.nl/2020/02/06/de-toukomst-is-zaterdag-in-winschoten/
https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/Laat-Nationaal-Programma-lekker-Gronings-blijven-25271657.html
https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/Laat-Nationaal-Programma-lekker-Gronings-blijven-25271657.html
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CULTUURINSTELLINGEN HET HOGELAND 

WILLEN VIER GEBOUWEN (IN BEDUM, 

UITHUIZEN, WINSUM EN LEENS) TOT 

CULTUURCENTRA MAKEN 

Iedereen in gemeente Het Hogeland moet creatief 

bezig kunnen zijn met muziek, dans, theater en 

beeldende kunst, vinden cultuurinstellingen 

Hunsingo, Wonderboom en Noordakkoord.  

Samen dienden ze een plan in bij het digitale loket 

Toukomst van het Nationaal Programma Groningen. 

Meer lezen: Noorderkrant | DvhN 

 

'TOUKOMSTPLAN' VOOR DOJO IN OUDE GYMZAAL WINSUM 

Karatevereniging Katsu wil de oude gymzaal aan de Schouwerzijlsterweg in Winsum een nieuwe bestemming geven. Het pand moet 

worden omgebouwd tot dojo en trainingszaal. 

Het pand wordt nu nog gebruikt door voetbalvereniging Winsum, maar die verhuist deze zomer naar het nieuwe sportpark in 

Winsum-West. 

Meer lezen: RTV Noord 

 

 

 
OPINIE: 'HOE VERBRAND JE RUIM 1 MILJARD EURO? MET HET NATIONAAL PROGRAMMA GRONINGEN' 

Het budget voor het Nationaal Programma Groningen is een voorbeeld van weggegooid geld op basis van sentimenten. Als de 

ruim 1 miljard was ingezet voor schade-afhandeling, was de zaak allang opgelost. 

 

Een zeer interessant en belangwekkend interview met hoogleraar energiesystemen David Smeulders (DvhN, 4/2). Dat Nederland zo 

snel mogelijk van het aardgas af moet, is totale onzin naar zijn mening. Het kost miljarden en levert ook nog eens veel meer CO2-

uitstoot op. Naar zijn idee is dit besluit hoofdzakelijk genomen om sympathie te kweken bij de Groningers. 

Meer lezen: DvhN 

NATIONAAL PROGRAMMA GRONINGEN IS OP ZOEK NAAR MEEDENKERS. BUDGET BESCHIKBAAR. 
Toukomst, het project van Nationaal Programma Groningen dat op zoek is naar grote ideeën voor de toekomst van Groningen, 

roept inwoners op zich aan te melden voor het Toukomstpanel. Het panel beslist mee hoe de 100 miljoen euro wordt besteed die 

voor de Toukomstprojecten beschikbaar is. 

Inwoners van de provincie kunnen zich tot en met 31 maart aanmelden voor het panel. “Toukomst heeft al ruim 410 ideeën 

opgehaald voor de toekomst van Groningen”, zegt Siem Jansen, directeur van Nationaal Programma Groningen. “Dit is een 

geweldige opbrengst! Insturen kan nog tot en met 18 maart. Daarna gaan we aan de slag om de ideeën te bundelen tot grote 

projecten. Dat doen we samen met de indieners en West 8.” Vervolgens wordt Groningers gevraagd deze projecten te beoordelen. 

Meer lezen: Haren - de krant | Eemskrant | Studentenkrant  

 

 

NU AL HONDERDEN STEMMEN VOOR PLAN RODELBAAN OP KARDINGEBULT 
Het plan voor een rodelbaan op de Kardingebult kan op veel enthousiasme rekenen. Op de website Toukomst.nl is binnen twee 

dagen al bijna 350 keer gestemd op het initiatief. Hoe meer stemmen, hoe groter de kans dat er een subsidie komt voor het 

aanleggen van de baan. 

Meer lezen: GIC 
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https://www.gic.nl/nieuws/nu-al-honderden-stemmen-voor-plan-rodelbaan-op-kardingebult/


   
 

GRONINGERS STUREN MASSAAL IDEEËN IN VOOR TOEKOMST VAN HUN PROVINCIE 

Groningers zitten niet bij de pakken neer en hebben bijna 900 ideeën uitgestort over het Team Toukomst. De beste voorstellen 

worden uitgewerkt. In de pot van het Nationaal Programma Groningen (NPG) zit 100 miljoen euro voor de uitvoering van plannen 

die worden geselecteerd. 

 

Het project Toukomst past in het voornemen van het Nationaal Programma Groningen om de provincie sociaal en economisch een 

oppepper te geven. Dit naar aanleiding van de gaswinning en de gevolgen daarvan voor de provincie. Het Nationaal Programma 

Groningen werkt samen met het bureau West 8 dat met de ideeën aan de slag gaat. In verband met de coronacrisis was de 

inzendtermijn met twee weken verlengd. 

Meer lezen: DvhN | Harener Weekblad | HS Krant | Noorderkrant | AD | OOG tv | Eemskrant 

 

STICHTING HOOP VOOR HOOG HAMMEN (HOLLANDS HOOP), BESCHERMT BOERDERIJ EN DOET BEROEP 

OP TOUKOMST 

De stichting Hoop voor Hoog Hammen beschermt vanuit een caravan op het erf de boerderij Hoog Hammen in Overschild. De 

boerderij werd in heel Nederland bekend als het decor van de televisieserie Hollands Hoop, met daarin Kim van Kooten en Marcel 

Hensema. 

De karakteristieke boerderij Hoog Hammen bij Overschild kreeg grote bekendheid dankzij de serie Hollands Hoop. In de serie werd 

de boerderij bewoond door Fokke Augustinus (Marcel Hensema) en zijn gezin. 

Meer lezen: DvhN 

 

 

 

INSTUREN VAN IDEEËN VOOR TOUKOMST VERLENGD TOT EN 

MET 31 MAART 

Nationaal Programma Groningen heeft besloten om het insturen van ideeën 

voor het project Toukomst met bijna twee weken te verlengen, tot en met 

dinsdag 31 maart. 

“De afgelopen dagen is ons meerdere keren gevraagd om er wat meer tijd voor 

uit te trekken,” legt directeur Siem Jansen van Nationaal Programma Groningen 

uit. „In deze heftige periode is het heel begrijpelijk dat mensen iets anders aan 

hun hoofd hebben. We geven daarom graag gehoor aan dit verzoek.” 

Reden voor het uitstellen is dat door het coronavirus deze week verschillende 

activiteiten niet door kunnen gaan. Ook kan door de omstandigheden pas later 

worden gestart met het bundelen van ideeën. 

Meer lezen: Noorderkrant 

LAATSTE ACTIVITEITEN 

TOUKOMSTTOUR GAAN NIET 

DOOR 

Ook wij hebben vanwege het Corona-virus 

maatregelen genomen. De laatste 

activiteiten voor de Toukomsttour gaan 

daarom helaas niet door. We zijn druk 

bezig om te kijken hoe het vervolg van 

Toukomst er nu uit gaat zien. We laten het 

jullie weten zodra hier meer over bekend 

is. Het insturen van ideeën kan nog t/m 18 

maart! 

Meer lezen: Nationaal Programma 

Groningen 
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https://www.dvhn.nl/groningen/Stichting-Hoop-voor-Hoog-Hammen-Hollands-Hoop-beschermt-boerderij-en-doet-beroep-op-Toukomst-25495003.html
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COLOFON 

COLOFON 

Deze Toukomsteditie van WAAKVLAM is samengesteld door 

team Gaswinning van de provincie Groningen in samenwerking 

met Nationaal Programma Groningen. Voor vragen over de 

inhoud kun je terecht bij: Frences Klappe of Marloes Hingstman. 

 

WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF WAAKVLAM  

WAAKVLAM wordt wekelijks gemaakt door de provincie 

Groningen. WAAKVLAM is een compacte weergave van de 

berichtgeving op in de media en via sociale media rondom de 

thema's: gaswinning, schade, versterking, aardbevingen en 

Nationaal Programma Groningen. Elke week WAAKVLAM 

ontvangen? Meld je dan aan via de mail bij Lyanne Roeles. 

 

 

 

 

 
STATISTIEKEN 

• Aantal ingestuurde ideeën voor Toukomst: 900 

• Aanmeldingen voor Toukomstpanel: 240 

• Aantal nieuwsbrief inschrijvers: 1258 

• Aantal personen die willen meedenken: 864 (aanmelden hiervoor is nog mogelijk) 

• Aantal bezoekers van de website: 91.117 

• Locatie waar bezoekers van de website vandaan komen: de meeste bezoekers binnen de provincie komen uit  

Groningen, Winschoten en Veendam 
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