
LPMG kiest ervoor om 1 zeer belangrijk 
en voor een ieder herkenbaar perspectief 
te beschrijven welke ons inziens in ieder 
programma van de Voorjaarsnota, in ieder 
project en in ieder raadsvoorstel thuishoort 
en gemonitord dient te worden. 

Het perspectief: betrokkenheid van de 
inwoner en ondernemer in Midden-
Groningen in de meest brede uitleg van 
het woord. Betrokkenheid in communicatie 
voor- én achteraf, informeren, antwoorden 
en bevragen. Vanaf de belofte om nieuw 
groen aan te planten in een woonwijk 
en waar de bewoners al geruime tijd 
niets meer over horen tot onderzoek en 
gespreksverslagen met afspraken over 
handhaving van illegale bewoning waar 
de status niet van bekend is. Maar ook het 
informeren en bevragen van de inwoners 
en ondernemers bij majeure projecten als 

het NPG (Nationaal Programma Groningen) 
en de RES (Regionale Energie Strategie). Of 
betrokkenheid bij aankopen. Koop zoveel 
mogelijk lokaal en steun onze ondernemers. 
Deze voorbeelden hebben met betrokken-
heid te maken. 

Ook het afgelopen jaar hebben we te vaak 
gezien dat de burger te weinig of niet geïn-
formeerd, betrokken of bevraagd is. En dat 
terwijl we toch echt met de inwoners en 
ondernemers in het Kompas hebben afge-
sproken om samen verder te komen. Niet 
“wij weten wat goed voor u is” maar “samen 
weten we wat goed voor onze prachtige 
gemeente Midden-Groningen is”.
Toch, bij het NPG waar miljoenen worden 
uitgetrokken om een plus op onze samen-
leving en leefomgeving te kunnen zetten, 
waren het voornamelijk belanghebbende 
organisaties die betrokken zijn om ideeën 

in projecten om te zetten. Voor de RES heeft 
de gemeenteraad al in 2019 met een ruime 
meerderheid een motie aangenomen om 
meerdere bijeenkomsten voor inwoners te 
organiseren. We moeten helaas conclude-
ren dat deze ruim gedragen motie door het 
college gewoonweg niet uitgevoerd is. 

Corona was het afgelopen jaar steevast de 
verdediging waarom de burger onvoldoen-
de bereikt is. Echter, heel Nederland heeft 
zich in een snel tempo het online overleg-
gen aangeleerd. Ook bestaat er zoiets als 
een vragenlijst welke prima aan de burger 
verstuurd kan worden. Echter, is het dan wel 
wenselijk dat de uitslag gecommuniceerd 
wordt. 

Uit de Voorjaarsnota: “na uitvoering van de 
werkzaamheden kunnen we starten met 
de gesprekken over de overdracht van 
het beheer en onderhoud”. Helaas moet ik 
hieruit concluderen dat er bij het college 
nog steeds onvoldoende aandacht is voor 

hoe de inwoner en ondernemer in Midden-
Groningen het graag ziet. De werkzaamhe-
den zijn straks uitgevoerd en dan blijkt uit 
gesprekken dat de mensen helemaal niet 
op het uitgevoerde zitten te wachten. 

De visie van LPMG gaat over het perspec-
tief betrokkenheid in breedste zin van het 
woord en ik zou graag zien dat het college 
dit ook bovenaan de aandachtspunten-
lijst zou zetten. Het is hard nodig om de 
inwoner en ondernemer te betrekken om 
“Samen verder te komen”.

LPMG

Financiën 
Jarenlang wordt deze gemeente helaas 
al geconfronteerd met begrotingen waar 
geld bij moet. De lasten zijn de afgelopen 
jaren voor onze inwoners helaas aanzienlijk 
verzwaard en tevens zijn diverse regelingen 
voor onze inwoners met een laag besteed-
baar inkomen beperkt.

D66 wil er echter vurig voor pleiten om 
deze gemeente juist vooruit te helpen.
Wat D66 betreft is het van groot belang dat 
de huidige en toekomstige generaties hier 
passend werk kunnen vinden en behouden! 
Dit helpt niet alleen onze inwoners vooruit 
maar ook onze gemeente in het geheel.

Controle Publiek geld
Het is belangrijk om ons te realiseren dat 
de begroting van de gemeente bestaat uit 

gemeenschapsgeld. Dit betekent wat ons 
betreft dan ook dat wij zeer kritisch kijken 
naar de effectiviteit van het besteedde geld. 
D66 wil dan ook graag inzetten op een 
beter en transparanter inzicht in de beste-
ding van onze gemeenschapsgelden.
Daarnaast zien we de afgelopen tijd posi-
tievere ontwikkelingen in de financiën van 
de gemeente. Een zorg van D66 hierbij is 
echter dat gedurende de coronacrisis veel 
van onze inwoners zich geconfronteerd 
hebben gezien met veel stress en slechtere 
toegang tot de zorg. D66 vindt dat hier veel 
aandacht voor moet zijn.

Duurzaamheid & Klimaat
De omslag naar een klimaat neutrale omge-
ving gaat veel inspanning van ons allemaal 
vragen de komende jaren. Het is van groot 
belang dat we bij de ontwikkeling van 

groene energieparken onze inwoners tijdig 
en actief betrekken. Draagvlak binnen de 
omgeving is een eerste vereiste. Daarnaast 
pleiten wij er ook voor om, in overeenstem-
ming met de Regionale Energiestrategie, 
burgers te laten participeren in deze initia-
tieven. Zo profiteert ook de omgeving van 
dergelijke initiatieven.
Daarnaast zien wij in onze gemeente diver-
se innovatieve ondernemers bezig met de 
energiestrategie. D66 vindt het belangrijk 
dergelijke schone economische ontwikke-
lingen te stimuleren en te promoten. Dit zal 
naast werkgelegenheid ook een positieve 
impuls aan de regio in zijn algemeenheid 
geven.

Burgerparticipatie
Inwoners weten vaak zelf het beste hoe zij 
de directe omgeving zouden kunnen verbe-
teren. Bijvoorbeeld door collectieve inkoop 
van zonnepanelen of door het oprichten 
van een energie- of zorgcoöperatie maar 

bijvoorbeeld ook door gezamenlijk de 
groenvoorziening te regelen. Het is niet 
alleen belangrijk om dit te stimuleren maar 
dit vraagt ook van de gemeente een andere 
meer pragmatische houding naar onze 
inwoners. Het mag duidelijk zijn dat de 
beschikbaarheid van voldoende wijkbudget 
voor dergelijke initiatieven erg belangrijk is.
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Na corona de toekomst!
Het was een bijzonder jaar, corona heeft alles 
op zijn kop gezet. Praten doen we op ander-
halve meter afstand of via een klein scherm-
pje. Menselijk contact was beperkt. Het kan 
nu weer anders, het kan zelfs beter.
Burgemeester en Wethouders hebben hun 
ideeën voor de komende jaren opgeschre-
ven in een nota. Mooie voornemens, maar 
het valt GroenLinks op dat er vrijwel geen 
aandacht is voor muziek, theater of andere 
creatieve zaken, het woord cultuur komt er 
niet in voor. Dat vinden wij een gemiste kans. 
We kunnen elkaar eindelijk weer opzoeken, 
samen sporten en aan culturele activiteiten 
deelnemen.

GroenLinks vindt het prachtig dat menselijk 

contact nu weer mogelijk is, daar moet de 
gemeente gebruik van maken. Alle afspraken 
op het gemeentehuis via de computer rege-
len is mooi, goedkoop en gemakkelijk, maar 
er moet persoonlijk contact mogelijk blijven. 
Wij vinden dat ouderen thuis opgezocht 
moeten worden. Eerder hadden we genoeg 
ouderenadviseurs, die mensen met raad en 
daad bijstonden. Zij moeten terugkomen. 

In een aantal gezinnen die ondersteuning 
nodig hebben is inmiddels gestart met een 
gezinsverzorgster, ook een beroep uit het 
verleden. GroenLinks ziet graag dat deze 
functie opnieuw breed wordt ingezet. Er is 
niets gezonder dan zorg aan huis, zoveel 
mogelijk door één en dezelfde persoon. 
Het onderwijs komt weer op gang, veel kin-

deren zijn achterop geraakt. De gemeente 
kan samen met de scholen deze en andere 
kinderen te helpen met passend onderwijs. 
We moeten opletten dat er geen kinderen of 
jongeren tussen wal en schip raken.  
Midden-Groningen heeft geld gekregen van 
het Rijk om te investeren in de toekomst, 
zogenaamde NPG-gelden. Met dit geld ziet 
de gemeente er over tien jaar mooier uit. 
Meer werk, minder armoede, avontuurlijke 
speelplaatsen voor de jeugd en nog veel 
meer. GroenLinks waarschuwt ervoor dat het 
geld niet gebruikt wordt voor uitgaven die 
normaal in het huishoudboekje thuishoren. 
Het gaat om extra NPG-geld, boven op de 
gewone jaarlijkse rekening, geld voor de toe-
komst. Dus niet deze extra middelen gebrui-
ken voor bijvoorbeeld groenonderhoud. We 
zien veel onkruid op trottoirs en bij bushal-
tes. Investeer vanuit het bestaande budget in 
meer menskracht. Of je vraagt mensen vrij-

willig een handje mee te helpen. Een schone 
leefomgeving is belangrijk.

De toekomst blijft kwetsbaar en onzeker. 
Komt er nog een volgende coronagolf? 
Is de gemeente Midden-Groningen echt 
klaar voor de toekomst? Aan GroenLinks zal 
het niet liggen. 
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vanOnderen!
Kijk eens om U heen.
Bijna vier van de vijf Midden-Groningers 
hebben onlangs gestemd voor de verkiezin-
gen van de Tweede Kamer.

Slechts één op de drie heeft drie en een half 
jaar geleden op ons gestemd, Uw vertegen-
woordigers op het niveau dat de meeste 
praktische betekenis voor U heeft. Dat heeft 
er toe geleid dat U en wij de afgelopen 
jaren geleid zijn door een College van B&W 
dat slechts door één op de vier Midden-
Groningers werd gesteund.

Er is nu 50 jaar actief beleid voor Groningen 
gevoerd, sinds de Nota Noorden des Lands 
van 1972. Sindsdien loopt Groningen mop-

perend aan de hand van Den Haag. Voor 
zover het de overheid betreft werd alles 
“van boven” bepaald. De laatste jaren is er 
weer meer aandacht voor de toekomst van 
Groningen in de komende 50 jaar en verder. 
Daarbij worden te vaak lijnen doorgetrok-
ken vanuit het bestaande beleid en vanuit 
de bestaande machtsverhoudingen. Van 
boven dus.

Het wordt tijd voor een Groningse visie op de 
toekomst, een visie die inspeelt op het feit dat 
“de overheid”, de politieke partijen en bestuur-
ders hun grenzen bereikt lijken te hebben. 
Een visie die gebruik maakt van de technolo-
gie om het heft in handen van ons burgers te 
leggen. De komende vijftig jaar kunnen “van 
onderen” ingevuld worden als wij de persoon-

lijke regie nemen met een versterkingsplan, 
een gezinsinvesteringsplan enz.
Tot nu toe zijn we gewend dat plannen 
van boven komen, we worden er zelfs door 
overspoeld: onze eigen gemeente heeft de 
afgelopen periode tientallen beleidsnota’s 
gemaakt, meestal in het verlengde van 
Haagse nota’s. Al dat beleid heeft maar 
één eindpunt: de burger. En die ziet door 
alle plannen de persoonlijke gevolgen niet 
meer.

We moeten niet meer denken in Regionale 
Energie Strategieën die van bovenaf met 
schijninspraak gedumpt worden, maar we 
moeten zorgen dat wij onze Persoonlijke 
Energie Strategieën hebben, die opgeteld 
duidelijkheid kunnen verschaffen over wat 
we zelf kunnen doen en wat we kunnen 
betalen. Op basis daarvan kun je realisti-
sche, complementaire plannen maken voor 

dorpen, regio’s en landen. Dan zal ook blij-
ken dat wij heel wel bereid zijn onze verant-
woordelijkheid voor het klimaat te nemen. 

Aan het Gemeentebestuur de taak om ons 
te helpen bij onze persoonlijke plannen en 
die te verkopen en te verdedigen in den 
Haag, in plaats van andersom. 

16 maart 2022 :Stemmen bij de 
Raadsverkiezingen dus: 
minstens met vier op vijf.
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