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Beste raads- en Statenleden, 

 

Op 11 mei stond een raden- en Statenbijeenkomst gepland voor het presenteren van de 

projecten van Toukomst. Deze gaat vanwege de coronasituatie helaas niet door. Via deze 

brief brengen we jullie op de hoogte over waar we op dit moment staan met Toukomst.  

900 ideeën                            

De afgelopen maanden heeft elke Groninger ideeën kunnen insturen voor de toekomst van 

Groningen. De inzendtermijn was vanwege het coronavirus met bijna twee verlengd tot en 

met 31 maart. De oogst van de inzendingen is prachtig! We hebben 900 ideeën ontvangen. 

Naast de indieners van de ideeën hebben hebben tot nu toe ruim 800 Groningers 

aangegeven mee te willen denken over het bundelen van de ideeën tot grote projecten.  

Toukomstpanel            

Daarnaast hebben 240 inwoners van Groningen zich aangemeld voor het Toukomstpanel. 

Het panel adviseert het bestuur, nadat Groningers de mogelijkheid hebben gehad de 

projecten te beoordelen, over de uit te voeren Toukomstprojecten. En dus over de besteding 

van de beschikbare 100 miljoen euro. Op donderdag 30 april gaat Veldkamp Elzinga Koster 

Notarissen uit Hoogezand de 20 mensen voor het Toukomstpanel loten.  

De volgende stap             

Vol energie wilden we de volgende stap nemen: tijdens bijeenkomsten aan de slag met het 

bundelen van de ideeën. Daarmee maken we vanwege het virus noodgedwongen een pas 

op de plaats. We zijn aan het uitzoeken welke online mogelijkheden er zijn om indieners en 

meedenkers alsnog te betrekken bij het bundelen van de ideeën. Tegelijkertijd is West 8 op 

basis van alle ingestuurde ideeën het Toukomstbeeld aan het maken. Dit is een 

samenhangende blik op onze toekomst. Ook kan het Toukomstbeeld als inspiratie dienen 

voor de programma’s van Nationaal Programma Groningen en de visies die de gemeenten 

en de provincie gaan maken. 

Raden- en Statenbijeenkomst en eindpresentatie uitgesteld 

Het verschuiven van de bijeenkomsten en het zoeken naar alternatieve manieren om met 

elkaar te werken aan projecten heeft als gevolg dat het presenteren van de projecten aan 

het publiek wordt uitgesteld. Dit geldt ook voor de raden- en Statenbijeenkomst die gepland 

stond op 11 mei en de eindpresentatie van Toukomst eind juni. De verwachting is dat de 

eindpresentatie in het najaar (waarschijnlijk oktober) zal plaatsvinden. Daarnaast zal er 

halverwege juni een Toukomstkrant worden uitgegeven (onderdeel van de huis-aan-

huiskranten) om alle Groningers tussentijds te informeren over Toukomst.  
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Zijn er nog vragen? Stel ze gerust via toukomst@nationaalprogrammagroningen.nl. Zodra er 

meer bekend is over een nieuwe datum voor de presentatie van de projecten sturen we 

hiervoor een uitnodiging. Verder houden we iedereen op de hoogte via onze website, sociale 

media en onze nieuwsbrief. Nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief? Aanmelden kan op 

onze website (rechts onderaan op onze homepage). 

 

Hartelijke groet, mede namens West 8 en alle partners van Toukomst, 

Siem Jansen 
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