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Project 1 Argumenten Voor
Heel goed,
Cultuur meer basis geven in de maatschappij
Prima idee. Het geld gaat rechtstreeks naar een brede doelgroep binnen de cultuur. Zowel aan de makers en deelnemers 
kant als aan de kant van het publiek
Geen
Cultuur in Groningen op de kaart zetten, verbinding op vele niveaus, samenwerking tussen amateurs en professionals, 
zowel in stad als in de provincie, enorme uitstraling
nieuwe verhalen ; prima , bestaande initiatieven versterken/samenwerken
Participatie en de mix van jong en oud.
dit project geeft impulsen, dat vind ik een belangrijk kenmerk; het activeert, verbindt en maakt bewust van/trots op 
cultureel erfgoed. Het kan per voorstelling andere spinn-off hebben en leidt niet tot institutionalisering die zichzelf in stand 
moet/gaat houden.
dit is toegankelijk voor alle leeftijden verbindende factor
In navolging van succes pauperparadijs een mooi plan.
Niet alleen voor de cultuursector en bewoners van grote waarde, maar ook toeristisch kan dit veel opleveren. Heel mooi 
idee!

Creatieve processen zorgen voor verbinding. Het raakt je in je ziel, geeft je rijke gedachten en leert je met volle teugen te 
genieten van elkaar, je omgeving en van iets waarvan je zelf niet wist dat je het ik je had. Zo belangrijk dit project
Samen je Groninger wortels ontdekken en vorm geven in theater. Voelen, denken en doen
Prachtug initiatief !
Meerdere plekken in de provincie!
Leuk initiatief
Cohesie, participatie, het zijn termen die het geijkte woord &quot;samen&quot; vatten. Iets waar wij Groningers best goed 
in zijn, maar het niet zo uitdragen. Dit veelzijdige en ambitieuze project streeft dat na
prima initiatief mits er wordt samen gewerkt met Groninger artiesten en schrijvers / makers als b.v. Jan Veldman, Jack 
Nieborg, frank den Hollander etc. dan wordt het snel 5 sterren.
Goed om mensen van buiten Groningen geïnteresseerd te krijgen om de regio te bezoeken, vooral als het aansluit qua 
datum met Noorderzon en andere bekende evenementen.
Goed verwoord door de initiatiefnemer. Kom maar op!
Kan leuk zijn.
Grote Groninger producties geven een boost en maken de inwoners trots op hun provincie.
Bevordert saamhorigheid in dorpen en stad. Mooie beweging uit de splijtende aardbevingsproblematiek. Zet Groningen 
anders op de kaart dan zielig of probleemgebied!
Brengt muziek/theater spektakel verder dan alleen de stad Groningen. Project met, door en voor Groningers en andere 
geintereseerden. Niet 1 malig maar hopelijk een jaarlijks evenement. Weer eens wat anders dan Bourtange, Noorderzon, 
Eurosonic, Koepeltjesfestival, Kanaalpop
Klinkt als een enorm leuk project! Hoop dat mensen hierdoor geïnspireerd worden en aangezet worden tot meer 
samenwerkingen en creaties.
Er is veel te weinig aandacht voor muziek. Alle muziekinitiatieven zijn het proberen waard. Ook dat het elk jaar op een 
andere locatie is is fijn. Zo kan iedereen er een keer heen.
geen
Het is in de buitenlucht, Geeft een goede sfeer
People need to know about the story of the province
Leuk ontspannend
Voor en door Groningers; erg aantrekkelijk en creatief

Door verschillende locaties te gebruiken kun je mensen bereiken die anders niet naar het theater zouden gaan.
Groningen op de kaart zetten! Goede reclame voor de provincie.
Muziek is emotie en samen zingen geeft energie en dat geeft kracht!

Samenwerking, actieve participatie van lokale inwoners van de provincie, lage prijzen en niet-commerciële insteek.
Gegarandeerde betrokkenheid van alle deelenemers. Doordat wisselende locatie blijft het spannend. Geweldig als je eigen 
dorp/stad eens aan de beurt is. Betaalbaar maar wel kwaliteit.
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Cultuur verbindt, zorgt voor de broodnodige ontspanning en plezier, scherpt emoties aan, zet aan tot nadenken en is ook 
nog eens goed voor de werkgelegenheid. De drijfveren om cultuur te ontvangen en te geven vormen de basis van onze 
geestelijke en emotionele vooruitgang. Zonder cultuur zou de maatschappij robotiseren en nog meer verharden.
Gronings, creatief, muzikaal , sociaal, verbindend en leuk.
Gewoon mooi en versterkt de betrokkenheid van de burger bij het (Groningse) onderwerp
geweldig plan, leerzaam en heel erg leuk !!!
Groots én Gronings: dit spreekt aan.
Vergelijkbaar project in Westerkwartier (Requiem) was heel succesvol
TOP
Muziek verbind
Vergelijkbare projecten eerder waren erg leuk. Trots op Groningen mag wel versterkt.

Amateurs en professionals werkelijk samen in 1 voorstelling en de hele gemeenschap kan en mag meedoen!
Leuk zo'n spectakel
Leuk dat het elk jaar op een andere plek is en dat jong en oud er aan mee werken kwa ervaring.
Een geweldig initiatief ik ben van de partij
Een enkele theatervoorstelling bereikt slechts een beperkte doelgroep. Het programma voor deze Zomerbuhne zou m.i. 
diverser kunnen en moeten zijn om alle Groningers te bereiken en te betrekken.
Zummerbühne lijkt mij nou precies het goede project voor deze provincie in deze tijd! Locale artiesten worden betrokken 
bij grootscheepse theaterprojecten in hun eigen omgeving, waardoor een hele regio participeert: wie niet meedoet, komt 
kijken omdat hij iemand kent die meedoet! Zo ontstaat letterlijk spraakmakend theater, innovatief en relevant voor de 
provincie.
Teveel geld naar zinloze zelf verrijkende borstkloppende figuren.
iets leuks voor acteurs en bewoners
Goed voor zelfvertrouwen van Groningers Goed voor historische bewustwording Goed voor toerisme Goed voor cultuur 
Goed voor saamhorigheid in de provincie
muziek en theater laten onze gouden provincie nog meer schitteren
Goed om met elkaar een mooi stuk te produceren en zo elkaar te stimuleren in creativiteit

Belangrijk dat er cultuurprojecten blijven komen die mensen met elkaar verbindt op lokaal niveau en trots laat zijn op hun 
omgeving. Dit project zorgt voor laagdrempelig aanbod, zonder in te leveren op artistieke kwaliteit.
Wat meer cultuur in de Ommelanden is positief
Drama!
Eigentijds vervolg van het verhaal van Groningen
Leuk, positief, lokale betrokkenheid.
Regionale cultuur maken en promoten versterkt het gebied. Creëert trots en verbondenheid.
Verbinding, straalt trots op Groningen uit voor hele land. Symboliek &quot;after-corona&quot;. Herdenken dit jaar 
overleden Vera Lynn, zangeres van we ll meet again.
Kan saamhorigheid scheppen Lokaal betrokken en gaat niet alleen over de stad
Aantrekkelijk doordat het op locatie is in de provincie en bezoekers in contact brengt met het buitengebied
Hoog en groots vertrouwen in hen die dit gaan regelen..o.a. Reinout Douma.
Meer cultuur in de provincie zou er voor kunnen zorgen dat de kloof tussen provincie en stad verkeint
Verbindend. Stimuleert tot maken van mooie voorstellingen
Samen cultuur maken
Een jaarlijks terugkerend initiatief in de vorm van locatievoorstellingen waarmee steeds een ander deel van de provincie 
aandacht krijgt zal een belangrijke culturele impuls geven aan het participerende dorp en omgeving. Als er ook gezocht 
wordt naar deelname van in de dorpen actieve culturele verenigingen zal t een waardevolle culturele impuls geven zowel 
voor het publiel als makers.
Gezien de Coronacrisis een enorm goed idee om de kunst en cultuursector toch te kunnen steunen. Wij hebben kleine 
kinderen en willen graag zoveel mogelijk theaterbezoek met hun stimuleren.
Hier zijn we echt aan toe!

Kunst en cultuur in bepaalde perioden om nadruk te leggen op onze mooie provincie zoals het nu is. Prachtidee en je krijgt 
geen kwade gezichten zoals bij andere idiote plannen. Zolang het landschap maar zo blijft zoals het is geef ik dit plan 5 
sterren. Te veel veranderingen in het landschap maakt het te druk in het nu zo gewaardeerde rustige Groningen.
Heel ‘Gronings’!
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Cultuur in de provincie is zeer belangrijk!!!
Door samen te genieten en te lachen ga je meer open staan voor het verhaal van de regio of provincie. Het schept een 
band,

het bestrijkt de hele provincie en de samenwerking met de lokale bevolking maakt dat het een 'eigen 'iets wordt.
Positieve impuls voor cultureel Groningen... uitdagend om op een of andere manier mee te doen of in ieder geval er bij te 
zijn.
Wauw. Alsof het zo moest zijn. Ik heb zelfs al een geweldig onderwerp. Marten Douwes Teenstra. Over een Groningse 
hereboer in de polder, reizen naar Zuid-Afrika, Java en Suriname. Over slavernij en natuur, over recessie en tegenslagen, 
over dreigingen en Afscheiding, met koning Willem I en Johannes vd Bosch. Een historie maar toch zo actueel. In een 
periode van Pauperparadijs en Les Miserables. Ik werk momenteel aan een roman. Dit is een musical waardig! Dit moest zo 
zijn! Bel me.
Fantastisch hoe alle Groningers met dit project aan elkaar verbonden worden om iets moois neer te zetten. Doordat het 
meerjarig is, kan er ieder jaar weer op ervaring van voorgaande jaren worden voortgebouwd.
Leuk voor iedereen
Scoort hoog op het sociale en culturele vlak
Vooral het verplaatsen van de locatie vind ik sympathiek, dan kan iedereen een keer meehelpen en meedoen. kan ook goed 
in Corona-tijden
Goed voor de lokale economie, goed voor de culturele sector en ook leuk dat het zich niet perse concentreert op Stad die 
toch dominant op dit gebied is.

Waanzinnig genoten van de Poolse bruid. Moeite waard om vanuit Arnhem naar Groningen te reizen. Dus doorgaan!
In andere provincies werkt het geweldig, als het mooie, goed gemaakte voorstellingen zijn en de kwaliteit verder reikt dan 
de plaatselijke gun-factor.
Altijd genieten geblazen.
Dit is een prachtige manier om met muziek en theater in aanraking te komen. Dichtbij de mensen en laagdrempelig. Voor 
en door iedereen die graag mee wil doen. Saamhorigheid en ontspanning.
verbinding tussen plaatselijke bevolking en bekende creatievelingen
Test
Test
Test
Wat ik mooi vind aan dit project is dat het wil laten zien hoe mooi Groningen is en dat jong talent de mogelijkheid krijgt om 
een hoger niveau te bereiken.
Zeer aansprekend programma door en voor Groningers. Gedragen door de ervaren theatermakers i.c.m. jonge talenten die 
onze provincie rijk is. Verbindingskracht is groot!
Geen

Geweldig idee, omdat er veel mensen mee kunnen doen. Groningen komt meer en positief op de kaart. Ik wil meedoen!
Cultuur in de Provincie is aanwinst Voor Groningers zelf, maar ook om Groningen te promoten.
Mooi initiatief. Vooral voor niet-Groningers.
Supergoed om op deze manier mensen te laten zien wat kan en wat zij leuk vinden om te doen!
Hiermee kunnen we onze trots laten merken en delen op onze streek en provincie
Viering van de Groningse geschiedenis en cultuur!
Groots in Groningen. Trots. Een mooie manier om verhalen van Groningen te delen.
Mooi plan cultuur voor iedereen Combi prof met amateur Goed plan!!
-

- cultuur in Grunn = belangrijk! - mooie verbinding tussen professionals en amateurs - alle regio’s in de provincie doen mee

Toegankelijk voor velen; door, voor en met Groningers; talentontwikkeling; actief meedoen en sociale cohesie versterkend.
Prima project. Er hoeft geen nieuwe theater gebouwd worden. Investering in de cultuur.
Het project past in het &quot;Verhaal van Groningen dat de geschiedenis van Groningen vertelt. De verschillende locale 
verhalen worden zo gekoppeld aan de beleving van de huidige bewoners. En passant ontwikkelen de makers hun 
vaardigheden.
Ommeland verdient activiteiten.

Openluchtcultuur voor een breed publiek kan in onze provincie sowieso wel een stevige oppepper gebruiken.
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Lotte is super
De verbinding van jong en oud. Professional en lokale bevolking. Het samenspel. Trots. Gevoel.
laagdrempelig dus voor iedereen

In Groningen missen we nog grote show als het Pauperparadijs, Mammoet, de Stormruiter, of Grutte Pier. Hiermee kan ook 
de regionale toerisme sector een boost krijgen. Zorg wel dat er professionele budgetten en mensen beschikbaar zijn
Geweldig initiatief!!! En : &quot;Actief meedoen, Participatie is zowel doel als middel&quot;. -ook &quot;Zummerbühne 
stimuleert actieve deelname aan kunst en cultuur&quot;---&gt; Ja, ik doe mee !
Goede mix van professionals en amateurs. Steeds een andere locatie is een goed idee.
alleen maar geweldig!

Prachtige kans voor lokaal talent om zichtbaar te zijn, zonder overschaduwd te worden door 'de groten' in dit vak.
Mooie bezigheid
We hebben mooie locaties en goede professionals tot onze beschikking. Met landelijk bekende namen kunnen niet-
Groningers ook naar onze provincie getrokken worden.
Zeer idealistisch en niet commercieel met veel verschillende disciplines.
Deze shows kunnen goed bijdragen aan de landelijke promotie van de provincie Groningen.
Ieder jaar op een andere plek in de provincie, geen commerciële doelstelling, de toegangsprijzen relatief laag houden, wat 
de voorstelling voor iedereen toegankelijk maakt.
er voor zorgen dat het niet te groot wordt. 't moet &quot;Gronings&quot; blijven!
ontmoeting, recreatie, verbinding, participatie
goed idee, en toegangelijk wegens de lage prijs. Wat provincie mooi maakt is dit door uit te laten beelden in theater, film, 
poezie en muziek. kan evt in samenwerking met de lokale theaters van de provincies. Dat di met bekende acteurs 
gezamenlijk wordt gedaan is een goede publiekstrekker.maar entourage is ook belangrijk, wat drinktentjes en foodtrucks 
beetje a la noorderzon maar dan wat kleiner.

Combineert op een zeer aansprekende manieren allerlei aspecten van Groningen met alle inwoners. Vooral het leeraspect 
spreekt me erg aan, en de mogelijkheid voor allen om mee te doen, op welke manier dan ook. En voor anderen om daar 
weer van te genieten ! en dat niet eenmalig, maar keer op keer; ik krijg er nu al zin in !!

Fantastisch voorbeeld van (duurzaam) verbinden met een concreet eindresultaat. Dat ook nog eens de gehele provincie 
ervan kan profiteren vind ik een grote pré! Helemaal mooi zou zijn als er ook een link wordt gelegd met organisaties die 
werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om wat voor reden dan ook.
Prachtig!! Ze zijn van harte welkom bij ons op locatie; Moekesgat in Westerwolde
Mooie manier om kunst van gebieden / plekken te maken die en echt is en van hoge kwaliteit.
Niet alleen in Stad maar ook in ommeland beschikbaar, openlucht dus meer kans van doorgang met Covid, verschillende 
disciplines die worden aangeboden.
Cultureel. Actief. Niet commercieel. Veel mensen kunnen ervan genieten.
Hier word ik vrolijk van. Vakman die iets moois voor de regio maakt. Zin in!
Alles wat ik hierover kan zeggen staat hiernaast al. Helemaal mee eens. Ik raak er enthousiast van.

brengt kunst en cultuur in verbinding met de lokale bevolking en landschap en versterkt het gemeenschaapsgevoel
Voor iedereen en allemaal omdat cultuur heel dichtbij hoort te zijn, plezier geeft, verbinding en ontspanning, in welke vorm 
dan ook.
De gehele provincie wordt hierin betrokken. En inderdaad wij hebben een hele mooie provincie!
Samenwerking amateurs en proffessionals is een goed idee. Zo krijg je de 'stem van iedereen' en de 'stem van de kunst' die 
elkaar versterken.
Verrassend en Muzikaal!
er is zoveel talent in onze provincie
Test
Groots en pretentieus Groningen cultureel en muzikaal op de kaart zetten, dat lijkt me een prima idee!
Goed plan omdat er een combi is van amateurs en profs en omdat het in de provincie is.
Sterk dat het een lange looptijd beoogt, waardoor zo'n project kan uitmonden tot een traditie. Ook sterk om bekendere 
Groningers te combineren met onbekende en lokale inwoners om trots te versterken.
Stimulatie cultuur voor lokale inwoners, nieuw talent en verbinding tussen professionals en amateurs.
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Cultuur geeft vermaak en laat creativiteit bloeien. Is minder belastend voor het milieu. De culturele sector kan wel een 
flinke impuls gebruiken. Geld uitgeven aan dit soort initiatieven tast het landschap niet aan (hooguit tijdelijk).
Leuk project dat kan binden
leuk, maar 5 sterren als niet vooral Grunneger Power maar ook crea's uit rest vh land welkom zijn. En dan niet alleen 
'elitair; toneel etc. Moar ook Grunneger toal, en ain beetje muziek (weure aan de kop!)
leuk vooral het iedereen doet mee
Saamhorigheid, vernieuwend, geen vast theater, flexibel

Een mooie kans voor alle Groningers om theater te beleven door mee te doen of te kijken. Over onderwerpen die we delen. 
Dat geeft in deze onzekere tijd toch een gevoel van saamhorigheid en geborgenheid. Ik ben voor.
Creatief, werk, talentontwikkibg, kansen
Brentgt het beste van Groningen naar voren in de vorm van een muziektheater.

CONTACTEN MET ANDERE PROVINCIEGENOTEN WAT HEN SAMEN BINT OP EEN ANDERE MANIER DAN GEWOON.
Met Groningers en voor alle Groningers, en toch met een landelijke ambitie. Muziektheater van hoog niveau draagt bij aan 
trots op Groningen. In alle Gemeenten van de Provincie wordt gespeeld. Dit is een project waar geld niet naar stenen of 
organisatie gaat, maar naar zzp'ers in de cultuursector.
Goed dat er aandacht is voor de cultuur en het landschap van onze provincie.
Brede participatie, ook gewone Groningers kunnen meespelen.
Is voor de hele provincie!
Altijd mooi, muziektheater met professionals en amateurs! Ik zeg: DOUN!!!
Leuk dat de locatie wisselt; zorgt ervoor dat alle plekken zich betrokken voelen.
Laagdrempelig, van Groningers voor Groningers die actief mee kunnen doen
Geeft een structurele impuls aan de regionale cultuur en de mensen die in de sector werkzaam zijn.
cultuur is belangrijk
Op locatie &amp; 'buiten' voorstellingen beleven.
Fantastisch initiatief door vakmensen en waar velen van mee kunnen meegenieten en meedoen!
Belangrijk voor de culturele identiteit van Groningen.

Meer cultuur maakt de provincie zo veel meer aantrekkelijker. Talentontwikkeling is ook erg belangrijk. Leren van elkaar.

Werkgelegenheid voor de culturele sector in het Noorden Groningse kunst door Groningers, voor Groningers
Heel spannend
Er zijn zulke mooie plekken om voorstellingen te geven in het ommerland.
Positieve enthousiaste mensen die met unieke en mooi cultureel initiatief de deelnemers &amp; veel toeschouwers blij 
maken. Doun!
Goed voor Onze provincie
Lijkt me super leuk om aan mee te doen!
Dergelijke projecten elders in het land laten groot succes zien.
Veel te massaal voor de provincie, gaat overlast geven.

Dit biedt perspectief en maakt creatieve en kunstzinnige gevoelens los. Dat maakt de mens en zijn/haar omgeving gelukkig.
Ik heb geen tijd om te beargumenteren sterren spreken voor zich
Groningen is een prachtige provincie. Zeker ook voor openluchtspektakels. Mooi dat professionals aan samenwerken met 
de lokale bevolking. De kracht van Groningen en Groningers komt hierin naar voren!
Why not?
Als de kwaliteit gewaarborgd is, kan dit project groots worden voor en door Groningers (en aander luu!)
Voor en door burgers
Leuk idee, maar ik heb andere voorkeuren
Soortgelijke projecten zijn enthousiast onthaalt en bezocht door cultuurliefhebbers binnen en buiten de regio. Met een 
bijdrage zou de toegangskaart naar beneden kunnen en ook toegankelijk kunnen zijn voor publiek uit de regio met een 
lager inkomen.
Misschien goed in combinatie met DE BARST. Opening meteen geregeld. Niet nieuw, maar zeker wel belangrijk voor de 
uitstaling van deze regio. Het heeft zijn kracht bewezen.
Cultuur door en voor de provincie. Cultuur met al wat de provincie te bieden heeft.
Participatie en laagdrempelig
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Ik heb nu al zin om naar de voorstellingen te gaan kijken en misschien zelfs wel een keer mee te doen met mijn koor
Verbinding en professionalisering in de kunst en cultuur, waardoor ook meer groningers zichtbaar op de landelijke 
cultuurpodia terecht komen.
Prima idee
diverse keren bezocht. leuke avonden

Locatietheater is toegankelijker dan een schouwburg en gaat over de omgeving waarin de mensen leven en wonen.
Project 1 Argumenten Tegen
stilte en rust, zeker in de oude groninger kerkjes. biedt verstilling - de kernwaarde van groningen - en niet lawaai en 
verstrooiing.
Dit leidt alleen maar tot projecten die werkgelegenheid moet genereren voor een beperkt aantal mensen. Daar zijn al 
genoeg voorbeelden van te vinden als je alle aanvragen doorspit die de Kunstraad Groningen op dit vlak heeft ontvangen in 
de afgelopen jaren.
Ik heb liever fietspaden, sneller internet en natuur
bestaande initiatieven niet in de weg zitten; bijvoorbeeld ; Ulrum1834 , Slag om Zoutkamp
geen
Voorgaande voorstellingen hadden altijd ook inhoudelijk een link met Groningen. Is dat jaarlijks haalbaar?
Geen
is voldoende nagedacht over belastbaarheid als wordt gerekend op participatie?
Hier zijn andere subsidie stromen voor . En is voor de korte termijn
Telkens wisselen van lokatie kan onnodig veel (verhuis)kosten opleveren
Niks

Risico’s: te kleine groep mensen die dit bezoekt. Alleen voor de culturele incrowd van Groningen interessant. Snel oubollig.
Geen!
De zoveelste voorstelling. Wel heel veel medewerkers. Jaarlijks lijkt me wel heel optimistisch.
Zolang het maar Corona proof is toch?
Het hoeft van mij niet persé te linken aan de provincie Groningen, maar echt tegen ben ik niet.
Te kleine doelgroep, groot deel van de samenleving wacht hier niet op
The arts is important but there are more pressing problems
Geen

Hoe kun je in hemelsnaam zo'n project in deze tijd bedenken? Veel mensen bij elkaar (corona is er nog wel een tijdje hoor) 
en geen commerciële doelstelling, dus acteurs/regisseurs e.d. worden weer niet betaald!? Bizar dit!

Een verhaal dat linkt aan alleen de provincie Groningen is misschien niet interessant v9or mensen van buiten de provincie + 
mensen in de ommelanden hebben wellicht het geld er niet voor over, omdat ze al krap zitten in hun geld.
Niks
Niet iedereen houdt van theater, maar door de amateurparticipatie creëer je meer massa.
Geen
Geen
Geen
Moet zichzelf terugverdiend . Dit kan nu ook al, als iemand het aandurft. Als niemand dit aandurft is het misschien niet zo'n 
goed idee
geen.
Idem als hiervoor. Geld beter besteden aan concrete zaken.
Denk niet dat dit een toekomst bestendig initiatief is.
niet permanent
Geen
Er zijn al initiatieven van andere producenten die hierin voorzien.
maar de projecten zouden zelfvoorzienend moeten zijn of van andere subsidies profiteren
Cultuursubsidie or duurzame investering? Hoe houd je de geëngageerde bevolking betrokken in de jaren ná de 
voorstelling? Bereik je de lokale bevolking of alleen een vaste groep van enthousiastelingen?
Kan alleen als het door topprofessionals wordt gemaakt.
Op zich leuk, maar bevordert versnippering van de beschikbare middelen
Hoe kan dit project doorgaan zodra het gesubsidieerd bedrag op is, hoe betaald het zicht terug?
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De provincie Groningen heeft geen geschiedenis van het ondersteunen van dit type projecten (zoals Drenthe dat wel doet), 
dus als het Toukomst-geld op is is de kans op voortbestaan erg klein. Dat zou jammer zijn.
Als er dingen in het landschap gaan veranderen waar omwoners niet mee eens zijn, dan ben ik het met de omwonenden 
eens.
Hier kan je niet tegen zijn.
Geen
Inhoud nog niet goed bekend.
Zijn wel belangrijkere zaken!
Inhoudelijk is mij nog niet alles duidelijk. Ook lijkt het mij een uitdaging hoe je mensen blijft boeien om naar het evenement 
te komen.

Het culturele leven in onze provincie is voldoende rijk en behoeft geen extra impuls. Veel belangrijker zijn extra 
investeringen in leefbaarheid, infrastructuur - overal snel internet! - , landschapsbeheer en verduurzaming.
Geen
Laat dit soort projecten zichzelf vooral bedruipen, dan wel subsidie verwerven via de geëigende kanalen. NNT, Peergroup 
tonen aan dat dat kan.
Test
Test
Test
Ik begrijp zo uit de tekst niet zo goed waar financiering precies voor nodig is. Er is geen commerciële doelstelling en kosten 
kunnen worden vergoed door middel van toegangsprijzen. Ik denk dat er voor het betrekken van nieuw talent ook niet veel 
geld nodig is, eerder motivatie, en dat je veel vrijwillige inzet kunt vinden voor dit project doordat je amateurs ervaring kunt 
aanbieden.

Interessant voor een beperkte groep. We hebben voldoende cultuur, muziek in Groningen. Niet vernieuwend.
Dit kan ook gewoon in een theater, bioscoop of zelf een zaal van een restaurant. Om voor 1x in het jaar een heel gebouw 
neer te zetten vind ik wel wat overdreven.
Ik zou niet weten wat.
Geen.
Ben bang dat dit project na een paar jaar een 'stille dood sterft'.
Niet
Hier hoeft niet perse geld uit de pot voor te komen. Er zijn voldoende initiatieven rondom theater waarbij aangesloten kan 
worden. Is niet perse iets wat de toekomst van prov Groningen beter maakt voor iedereen.

Zou onderdeel zijn van langjarig programma en gekoppeld moeten worden aan herbestemming van erfgoed.
Geen
Hier hebben we praktisch niets aan
niks op tegen, alles vóór!!!
Kan niks verzinnen dat tegen zou pleiten
er zijn al veel/genoeg festivals, die ook deze functie vervullem, zoals hongerige wolf of grasnapolski. Investeer liever in het 
cultureel faciliteren van mensen, ipv grote (commerciele) namen te laten optreden met subsidie. Dit kan ook prima zonder, 
en gebeurt al.
Het is zeer ambitieus... Misschien net iets té ambitieus?
De echte blijvende impact van dit project lijkt mij klein. Er zijn leukere lokale initiatieven te bedenken die hetzelfde doel 
bereiken
Geen
geen
Geen
Openlucht heeft kans op aflassen door slechte weersomstandigheden. Hierover moet worden nagedacht.
Geen.
er zijn al veel van dergelijke voorstellingen
Test
-

Het effect op de economie in de omgeving, horeca etc, wordt nogal eens overschat. En het is belangrijk dat de bekende 
Groningers en makers niet als een soort weldoeners ergens neerstrijken; wees stil en luister echt naar de inwoners.

7



.
Voor zeer selecte groep en de vraag rijst of het leven in de provincie significant verbetert door het zien van of meedoen aan 
een spektakel
elitair?
het gaat slechts om een maand daadwerkelijk aan de oppervlakte evenement
Maak het niet te groots
eerst onze cultuurhuizen exploitabel zien te maken
Zie er geen.

Waarom een nieuwe groep oprichten als er al bestaande groepen zoals bv. Peergroup zijn. Ondersteun deze.
geen.
Weinig vernieuwend, als je kijkt naar Veendammer Wind van vorig jaar, bijvoorbeeld. In Groningse taal trekt minder 
bezoekers. Ik twijfel of ik wil betalen voor een kaartje.
Twijfel over hoe je zo'n festival zo op de kaart zet dat het mensen van buiten de regio trekt. Het moet niet alleen een 
Gronings feestje worden.
Theater zou zelf genoeg omzet moeten kunnen genereren doormiddel van sponsoring en kaartverkoop.
dit project levert te weinig waarde op de langere termijn op, helemaal als je het afzet tegen de kosten die ervoor gemaakt 
zullen moeten worden vanwege de jaarlijks wisselende locatie
Argumenten tegen
Ik zou 't niet weten.
Geen.
Dit zou geen subsidie nodig moeten hebben
Nogal veel werk
Nee
Er is al veel locatietheater, niet duidelijk is waar het zich in onderscheid.
Project 2 Argumenten Voor
Goed voor de kruisbestuiving
Geen

Heel erg nodig om de cultuur een impuls te geven. Maar vooral om te zorgen dat ze ook van de grond komen.
Ja! Meer kunst en cultuur!

Denken in mogelijkheden ipv het enthousiasme achter mooie plannen al te verliezen in een traag voortraject, waar de 
aandacht ligt op tegenargumenten. Er moet meer ruimte komen voor kleinschalige initiatieven. Die hebben een positief 
effect op de aantrekkelijkheid van de gemeente en de positiviteit en participatie van de bewoners.
hulp bij kansen voor starters en dromers en meedenkers
Mooi krachten te bundelen
Als je een idee hebt, loop je juist vaak tegen praktische zaken aan waar je geen tijd voor hebt of niet genoeg van weet, deze 
mensen kunnen je dan helpen.
Prima, zo help je mensen
Er staat een heel mooi gebouw de Kimme in Zuidlaren die volgend jaar afgebroken gaat worden. Help mee om dit theater 
van de sloophamer te redden! De pettie is meer dan 1000 x getekend maar nu hoe verder....
Een bioscoop die op vrijdag en zaterdagavond open is zou zo'n aanwinst zijn voor Delfzijl. Nu kun je alleen op dinsdagavond 
naar de film in de Molenberg. Waar je natuurlijk niet heen gaat omdat je de volgende dag moet werken....... Ook nieuwe 
films zou fantatisch zijn.
Betrekken van meerdere mensen in een gebied en uitdagen tot participatie in een dorp
Goed om een kennispunt te hebben voor creatieve mensen
Idee bedenken is vaak 1, maar daadwerkelijk uitvoeren is altijd een tweede. Gaaf als dit soort mensen kunnen 
ondersteunen!

Hulp bij publiciteit, het vinden van subsidies, maken van persberichten maar ook het vinden van leuke voorstellingen zou 
ons een stapje verder kunnen brengen. Kleine vrijwilligers organisatie hebben moeite om voldoende publiek te bereiken 
voor de kleinschalige meestal op zang en/of muziek gebaseerde voorstellingen op hun podium.
verbindend, gebruik van bestaande panden en lokale bronnen.
Veel verenigingen kunnen wel wat hulp gebruiken.
Origineel
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Leuk, er zijn veel mensen met een goed idee waar het dan bij blijft. Goed om daar ondersteuning voor te bieden zodat er 
van veel goede ideeën iets gemaakt kan worden.
Samen kan het! Ondersteunend netwerk voor briljante ideeën. Kunst en cultuur verbindt vanuit passie. Persoonlijke 
empowerment voor de wisselwerking met de samenleving.
Kunst &amp; Cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling en ontspanning van 'de mens' (zowel individueel als voor de 
maatschappij als geheel), en als permanente impuls voor (nieuwe, circulaire) economische ontwikkeling. Dit project zou 
mooi te combineren met project 3 Kultuurhoezen.
Niet nog meer v.h. zelfde, dans etc., concrete zaken bouwen van kleine woningen Tiny Houses zoals gem.Stadskanaal dit 
promoot.
opstarthulp
Culturele duurzaamheid is uiterst nuttig en noodzakelijk;) van/voor/door iedereen...klein tot groot, jong tot oud...mee - 
kunnen -doen is een noodzaak. Daarbij is cultuurparticipatie de basis van onze samenleving.
Wat meer cultuur in de Ommelanden mag wel, en dit lijkt onafhankelijker en breder dan 1
Zo kunnen creatieve mensen kleinschalige plannen uitvoeren.
Leuke manier om lokale initiatieven te ondersteunen. Bied weer nieuwe mogelijkheden in de buurt.
Prima om creatieve ideeën te helpen bij het realiseren ervan. Zo kan Groningen op creatief gebied kleurrijker en meer 
divers worden.
Te gekunsteld. Cultuur op bestelling werkt niet.
Leuk dat mensen met ideeën ergens terecht kunnen
Mooi dat ieder een idee groots kan maken
Heel goed om culturele evenementen mogelijkheden te bieden door bemiddeling, krachten bundelen.
We hebben originele burgerinitiatieven nodig om de buurt / het leven leuker te maken. Soms is de uitvoering niet eens zo 
moeilijk, als je maar een netwerk hebt met goedwillende / enthousiaste mensen. Of een idee is heel ludiek en maakt vele 
mensen blij. DE SPRINGPLANKZ valt niet onder 1 noemer te vatten. Het raakt zowel kunst, cultuur &amp; toerisme als 
bewonersparticipatie als milieu-, dier- en klimaatvriendelijkheid, als wel het uitlokken en bevorderen van mensen hun 
kreativiteit. Maar bovenal maakt DE SPRINGPLANK de wereld een stukje mooier doordat er verbindende projecten worden 
opgezet!!!
Nodig! Naast borrelen gaat het ook bruisen!
Meer initiatieven voor andere creatievelingen

Laagdrempelig, groeikansen voor creativiteit en samenwerking ook buiten de al bekende instanties en ook in de regio.
Goed initiatief!
Maar denk ook aan ideeën die iemand heeft maar niet zelf uit wil werken. Die zijn geesteskindje graag door een ander wil 
laten voeden. 'Staifkiender'. Om goede ideeën niet verloren te laten gaan.
Mooi kleinschalig bereikbaar
Biedt kansen voor zelfontplooiing. Brengt mensen bij elkaar.
Ieeder goed idee begint klein
Meer leuke activiteiten in de buurt die aansluiten bij de wens van bewoners.
sdfsd
Van onderop
Geweldig initiatief. Het kan helpen om de Groninger kunstscene professioneler te maken!.

Er zijn, en ontstaan, veel pareltjes binnen de culturele sector. Deze projecten ontstaan vaak bij goedwillende vrijwilligers. 
Met professionele ondersteuning kunnen deze pareltjes uitgroeien tot grote(re) publiekstrekkers.
Geen
Laagdrempelig en sluit aan bij wat men lokaal graag wil.
Leuke activiteit(en).
Mooi idéé om ervoor te zorgen dat alle (grote &amp; kleine) creatievelingen gesteund kunnen worden. Zou een mooie 
impuls voor de leefbaarheid zijn!
Van alle projecten binnen deze categorie van kunst en cultuur, vind ik dit project het meest voor alle mensen in de 
provincie en het meest verbindend en versterkend en toekomst gericht.
Hoe meer verbindingen tussen creatievelingen en ondernemers hoe beter, wel duurzaam beleggen en zorgen voor 
uitdagingen die reeel en financierbaarzijn.
Ideeën genoeg maar weet de weg maar.... Top
De ruimte geven aan plaatselijke initiatieven. Dit project kan wat mij betreft in combinatie met het project 45, Stee in de 
regio. Het kan elkaar overlappen.
Leuk initiatief om mensen te helpen dingen van de grond te krijgen.
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goed idee om een permanent loket/ hulp te hebben om culturele projecten te helpen.
Zonder springplank strandden teveel goede projecten en ideeën, ik zou er zelf graag binnenkort gebruik van maken, want 
kan zelf niet bedenken welke weg op welke manier te gaan voor een briljant idee. Samen kom je verder. En zeker in tijden 
van corona is het belangrijk dat wel veel positieve impulsen krijgen !!!!
Fijn dat iedereen die iets wil hulp kan krijgen om een plan te realiseren
Hiermee worden kleine evenementen zoals dorpsfeesten makkelijker te realiseren
kunstenaars met plannen kunnen elke hulp gebruiken
Geweldig om cultuur laagdrempelig te maken. Zichtbaar en bereikbaar voor iedereen.
Het wordt tijd voor een organisatie die creatieve plannenmakers verder helpt.
Ja, vaak vele ideeën, maar weten hoe het aangepakt moet worden is ook vaak de belemmering. Dus dan maar niet. Met dit 
project is er altijd support.
Ideeën genoeg bij inwoners van Groningen. Echter zijn er weinig mensen die weten hoe ze die plannen tot uitvoering 
kunnen brengen
bevordering cultuur is belangrijk
Vliegwiel effect
Argumenten voor
mooi adres/loket om je ideeen te ventileren
Dit is de verandering die de wereld nodig heeft.
meer cultuur op straat
Bgz heeft al zoveel prachtige culturele en maatschappelijke projecten gerealiseerd in de afgelopen 10 jaar. Vele daarvan 
lopen nog door met behulp van eigen geld. Er blijven ook veel briljante ideeen liggen. Terwijl als deze gerealiseerd kunnen 
worden, echt een grote meerwaarde zouden hebben. Het zijn vaak pareltjes. Als voor deze projecten meer middelen 
beschikbaar worden gemaakt zie ik werkelijk fantastische culturele evenementen gebeuren. Springplank is wat mij betreft 
een dikke GO!!!!
Geen
cultuur is belangrijk
Een doorlopend proces dat steeds kansen biedt aan creatieve geesten.
Cultuur is van grote waarde voor de samenleving en het individu. Het heelt, verbind, inspireert, verbreed het denken. Veel 
cultuurmakers vertrekken naar Amsterdam omdat daar meer kansen liggen, ik juich alles toe waardoor het niveau van de 
cultuur in Groningen zo hoog mogelijk blijft en wordt.
Belangrijk voor nieuwe ideeën
Cultuur is belangrijk voor onze regio, Dat ondersteunen wij van harte

De mensen van de springplank hebben super veel ervaringen met dit soort initiatieven. Het geld gaat daar maximaal goed 
besteed worden. Ik ken deze groep als super actief, creatief, gemotiveerd en geïnspireerd &lt;U+2764&gt;&lt;U+FE0F&gt;

Je ideeën tot uitvoer brengen, echt doen wat je graag zou willen, niet voor jezelf maar om daar wereld een stukje mooier te 
maken. Voor grote, kleine en creatieve denkers en voor iedereen met een buitengewoon mooi plan
sterren spreken voor zich in de krant hoef je geen argumenten te gebruiken
Heel goed idee, er zijn veel goede plannen onder de mensen maar het uitvoeren of de weg naar toestemming of subsidie is 
vaak moeilijk en erg tijdrovend.
dromen laten uitkomen kan mensen vleugels geven, willen we dat niet allemaal!
Enthousiast | breed publiek
Lokale initiatieven ondersteunen
Initiatiefrijk voor iedereen
Een goed voorstel om voor langere tijd mensen die iets met cultuur willen, verder te helpen. Dit kan er voor zorgen dat 
mensen daarna op eigen kracht door kunnen gaan
Project 2 Argumenten Tegen
onzinnig ,geld verdwijnt in de verkeerde zakken

Het lijkt teveel een overleg orgaan te worden. Het geld gaat dan naar administratie ipv naar cultuur. Er zijn veel initiatieven. 
Potentiële zinvolle initiatieven moeten op een andere manier dan via dit fonds een start kunnen maken.

Er zijn genoeg professionele adviseurs op dit terrein. Vooral de Kunstraad Groningen moet daarin de hoofdrol vertolken.
Niets op tegen.
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Dit is weer zo'n bureautje. Makers weten heus wel hoe ze geld moeten aanvragen; er is gewoon te weinig geld voor kunst 
en cultuur. Liever geld naar makers dan de tussenlaag. Bovendien wil ook dit bureau weer kaders opleggen, sturen wat er 
gemaakt wordt, gericht op de regio en bepaalde thema's. Dat komt de creativiteit niet ten goede. Kunstenaars moeten juist 
vrijgelaten worden.
beetje jammer - geld gaat al zo vaak naar de adviseurs en ondersteuners in plaats van naar de makers
Een bureau als skillslab/kraamkamer voor aanstormend talent; laat Springplank een module ontwikkelen hiervoor op MBO-
niveau, dat is duurzamer en efficiënter dan ondersteuning per idee en/of per persoon...
Weinig toekomstbestendig: projecten moeten wel rendabel zijn; wat is het verdienmodel? Op subsidie hoef je niet te 
rekenen...
Burocratische instantie
Geld gaat naar bureau met...., gaat met elk project aan de slag, dus een kleine aanvraag, klein project, gaat meteen veel 
meer geld kosten dan nodig door deze ondersteuning van betaald personeel.
Mogelijk is er een groter risico van uniformiteit?

Hoe vind je de mensen die dit willen? En waar komt het inloopbureau te staan of komt op meerdere plekken in de 
provincie en het haken jullie aan bij bestaande culturele organisaties om mensen naar het inloopbureau te trekken. Ik vraag 
me namelijk af of mensen uit zichzelf komen of dat je actief op zoek moet gaan naar opdrachten.
Als het maar geen club wordt die een pot geld mag verdelen en zelf niets doen.
Liever middelen inzetten voor de cultuur / de kunsten zelf dan voor nieuwe intermediairs. Beter gebruik maken van de al 
bestaande infrastructuur.
dit wordt dan een gesubsidieerd loket om subsidies bij een volgend loket aan te vragen. het geld blijft dan aan de strijkstok 
hangen en gaat niet naar projecten.
Is nog vrij abstract, waar gaat het precies over en hoe hou je de voortgang bij?
Als hiervoor.
te kleinschalig
te klein
-
Kost het veel geld?
te veel voorwaarden voor creatieve mensen.
Gewoon een verdienmodel. Is mij veel te vaag.
Het geld lijkt hoofdzakelijk naar overhead en advies te gaan en wie garandeert dat er uiteindelijk daadwerkelijk een project 
uitgevoerd gaat worden?

Valkuil is dat geld teveel in de aanloop naar een project terechtkomt i.p.v. het project zelf, m.a.w. waak voor bureaucratie.
Zonde van het geld
De drempel kan misschien wat hoog liggen voor veel mensen om naar deze Springplank toe te stappen.
Dit is een project. Daar zijn al teveel van. Het heeft geen basis en geen inhoud, alleen proces.

Het culturele leven in onze provincie is voldoende rijk en behoeft geen extra impuls. Veel belangrijker zijn extra 
investeringen in leefbaarheid, infrastructuur - overal snel internet! - , landschapsbeheer en verduurzaming.
sdfsdf
Het Ommeland is groot.... de afstand tot de projecten moet klein zijn om de laagdrempeligheid te garanderen. Meerdere 
'springplanken' in de provincie (maar wel onder één regie) zal nodig zijn voor succes.
Het idee is om dit voor langere termijn te organiseren maar uitwerken van ideeën en plannen is toch niet iets dat een 
bijdrage levert aan Groningen? Welke waarde levert dit?
Allemaal heel mooi. Maar dit is niet toukomstbestendig. Ik geef het max 3 jaar.
Ik vraag me af of genoeg mensen de 'springplank' wel zullen vinden.
Ik weet niet of er al dit soort type steunpunten zijn in de Provincie, er zijn volgens mij wel in verschillende gemeente 
cultuurcoaches enz. Daar zou wel bij aan gesloten moeten worden. Niet alleen iets nieuws opstarten maar ook kijken naar 
wat er al is en gebruik maken van bestaande structuren.
Veel te vaag. Hier heeft de Groninger niks aan
Kunnen ideeën ondersteund worden met middelen en uitvoeringskracht?
Zolang het maar bij draagt
de ondergenoemde ideeën zijn iets anders. cultuurmakelaars bij gemeenten voegen niet veel toe denk ik: Je hoeft niet alles 
aan elkaar te koppelen en dit bestaat deels al. Kultuurmagazines zijn er al.
geen
Wie bepaalt wat wel/niet kan
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Zou dit niet kunnen worden opgepakt door groningerdorpen?
Hoe bereikbaar is een dergelijk bureau voor de hele provincie?
Dit soort initiatieven zijn er al heel veel, voegt niets toe, zeker niet met aardbevingsgeld
Kan iedereen deze groep vinden
er zijn al veel van deze platforms, teveel adviseurs, te weinig uitvoerders
Geld voor de creative sector moet bij de professionals terechtkomen, niet bij mensen die het leuk vinden om ook eens 
museumpje of theatertje te spelen. Dat kunnen ze prima zelf financieren. Echt geld moet naar echte professionele culturele 
groepen gaan, anders hebben zij het nakijken.
Ik zie de impact van dit project niet zo.
Argumenten tegen
vooral leuk voor de creatieve adviseurs...

kans op ontstaan van een organisatie die beslist, op basis van motivatie en hoe je denkt het project aan te gaan...
n.v.t.

Misschien krijgen we het straks wat te druk als al de ideeën gerealiseerd worden... Nee ik kan geen minpunten bedenken.
Dit ziet er uit als publieke financiering voor consultants op het gebied van ideeën waar niemand op zit te wachten. Nog een 
strijkijzer- of onderbroekenmuseum. Iemand die een culturele droom heeft en er voor gaat, moet zelf in staat zijn om een 
projectplan en een begroting te maken.
het bureau zal maar korte tijd uit het Toukomst-geld gefinancierd kunnen worden en de kans is groot dat het dan weer 
verdwijnt - dus levert voor de lange termijn te weinig op
Leuk idee, maar dit concurreert met lokale netwerkorganisaties zoals het IVAK in Noord-Groningen die dezelfde expertise in 
huis hebben en dezelfde begeleiding kunnen bieden.

Wij zijn voor brede cultuurparticipatie in het Hogeland, maar zetten vraagtekens bij meerdere culturele centra. Wij zien 
meer in een centraal cultureel centrum, van waaruit deze activiteiten worden georganiseerd. Vanuit Warffum is het naar 
Zoutkamp 25 minuten en naar Zuidwolde 20 minuten. In Warffum hebben wij al het dansfestival Op Roakeldais en zijn wij 
bezig met het realiseren van een theater voor o.a. dans, ballet e.d. Verder werken wij aan plannen voor een dorpshuis, 
waarbij de gemeente meedenkt omdat gezocht wordt naar een centraal cultureel centrum
Soort gelijke initiatieven zijn er al. Er wordt weer een organisatie opgericht in plaats van iets gedaan waar inwoners direct 
iets aan hebben.
Ik vind dat dit hoort binnen de normale cultuur begroting. We hebben al veel organisaties binnen de provincie die gratis 
helpen met het schrijven van een plan, geef hen een fatsoenlijk budget.
Geen
Succes staat of valt met het aanbod van ideeen. Verder zou ik zeggen, kiezen voor Groningse middelen is goed, maar 
overdrijf het niet.
Project 3 Argumenten Voor
hergebruik, geen leegstand
Het brengt cultuur dichterbij, maakt t voor iedereen toegankelijk. Het verbindt mensen. Mooie oude panden worden weer 
gebruikt.
Blijvende locatie voor cultuuractiviteiten. Kultuurhoes wordt een vaste ontmoetingsplaats.
Hergebruik gebouwen voor de lokale gemeenschap. Creativiteit is de bron van alle ideeën, binnen dit idee is daar alle 
ruimte voor, voor iedereen. Waardevol voor de leefbaarheid en participatie van jong tot oud, van beginneling tot 
professional. Een stimulans voor samenwerken tussen bewoners, bedrijven, bezoekers van buiten de gemeente en 
onderwijs.
Het benutten van karakteristieke gebouwen voor jong en oud met een veelzijdig aanbod aan activiteiten.
Geweldig, Nu moeten ommelanders voor veel dingen nog steeds neer de stad. En in de regio staan zo ontzettend veel 
gebouwen te verpauperen die bovendien ook prachtig cultureel erfgoed zijn zoals mooie oude boerderijen of lege 
fabriekspanden. Die krijgen zo weer leven en behoud!
Behoud van markante panden voorkomt teloorgang erfgoed en maakt ongeving leefbaar én beleefbaar. Bijvoorbeeld 
Wongema in Hornhuizen heeft dit al 10 jaar bewezen.
Het is een goed middel om culturele activiteiten in de provincie een plek (letterlijk) te geven die dicht bij de bevolking is. 
Echter: zie ook tegenargument:
Behoud en hergebruik van beeldbepalende gebouwen en Ontmoetings-ontwikkel- en inspiratieplekken.
Lege panden gebruiken voor culturele doeleinden zorgt voor verbinding, werk en bedrijvigheid
steun voor cultuursector, draagt bij aan sociale verbinding
Leuk idee, met name op het gebied van cultureel erfgoed.
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Zeker als t een combi is van cultuur &amp; leren &amp; ontmoeten

Geweldig. Versterkt de trots en geeft wat meer reuring aan de dorpen. Culturele centra trekken bezoekers en hopelijk ook 
nieuwe inwoners naar de regio. Of houden de jongeren geïnteresseerd. Daarnaast is het heerlijk om in een oude, ruige, 
afgedankte fabriek te genieten van cabaret, kunst en optredens. Het verbindt de mensen in deze regio met positieve 
activiteiten, maakt de regio aantrekkelijker en voorkomt verpaupering.
heel erg nodig in een aantal dorpen, ook in Ulrum omdat de aanwezige voorzieningen onvoldoende zijn.
Zeer zinvol op plekken waar nog niets is ... maar ...
Goed om dit initiatief op meerdere locaties in de provincie te realiseren.
goed voor contacten onderling dot idee is heel divers
Cultuur in de hele provincie

Er zijn veel markante leegstaande gebouwen door heel Groningen. Ze zijn vaak gezichtsbepalend, als deze gebouwen 
verdwijnen of verrommelen verliest een plaats zijn aantrekkingskracht. Het gaat vaak om oude scholen, kerken, 
gemeentehuizen enz. die niet meer in gebruik zijn. In sommige plaatsen zijn deze gebouwen al omgevormd tot 
dorpshuizen. Maar zo'n gebouw onderhouden en draaiende houden is duur, dat kan wel steun gebruiken!
ontmoeting ontspanning ontwikkeling samen doen Een dorpshuis is met de school de plek waarom een dorp draait. 
Iedereen moet er terecht kunnen en activiteiten aanbieden en volgen.
gebruik leegstaande gebouwen voor muziekevenementen/ toneel ed.
In Zuidlaren staat een heel mooi gebouw thetaer de Kimme dat volgend jaar gesloopt gaat worden. Help mee dit te 
voorkomen. De petitie is al meer dan 1000x ondertekend maar hoe nu verder.......

Twee doelen: bewaren markante gebouwen en optimale ruimte voor kunstzinnige en culturele ontwikkeling
Slim gebruik maken van leegstaande panden. Ze behouden voor het dorp en de inwoners.
Goed idee, spreekt me erg aan.
Mooie combinatie van behoud van erfgoed, sociaal welzijn in de dorpen en cultuuraanbod voor inwoners van de 
ommelanden!!
Het samen met bewoners invulling geven en de regionale functie er van spreken mij aan in dit idee.
Behoud markante gebouwen Gezicht van Groningen Creatieve mogelijkheden vergroten van inwoners Reclame voor 
Groningen
Heel goed om cultuur gemakkelijk bereikbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen
Mooie combinatie van cultuur en het gebruik mooie leegstaande gebouwen. Op deze manier kunnen we iedere Groninger 
in aanraking laten komen - op een laagdrempelige manier - met cultuur
Voor iedereen, en de gebouwen staan er toch al
Kleinschalig voor de plaatselijke bevolking. Bestaande locaties hergebruiken is een duurzaam gebaar.
Prima ontmoetingsplaats
Behoud mooie historische panden voor iedereen

Verbindend, gebruik van bestaande panden, voor jong en oud, leuke naam 'kultuurhoes', samen met bewoners.
gemiddeld
Vergroot de leefbaarheid, maakt t wonen aantrekkelijker
Ik denk dat zulke plekken op grote schaal door veel stadsbewoners gebruikt zullen worden. Het is laagdrempelig (t.o.v grote 
evenementen bijwonen) en daardoor een grote kans dat het veel verschillende groepen van de Groningse bevolking 
aantrekt. Het spreekt mij persoonlijk aan dat men er dagelijks over de vloer kan komen. Het lijkt me dus iets dat op 
langetermijn meer contact en culturele activiteit stimuleert onder de bewoners! Denk ook dat men baat heeft bij plekken 
om samen te komen in deze tijd.

Behoud van beeldbepalende gebouwen. Meer binding, liefst tussen jong en oud, slim en minder slim in de wijk. Door 
diverse projecten, waarin buurtgenoten elkaar helpen en nieuwe dingen leren komt verbinding tot stand.
Goede bestemming voor leegstaande gebouwen. Cultuur verbindt. Mensen leren van en met elkaar. De stad Groningen 
heeft een groot aanbod, maar daarvoor moet je vaak (te) lang reizen.
Buurthuizen terug, Goed zo! Kan goed samen met project 19 en 45
Kunst &amp; Cultuur zijn belangrijk voor de ontwikkeling en ontspanning van 'de mens' (zowel individueel als voor de 
maatschappij als geheel), en als permanente impuls voor (nieuwe, circulaire) economische ontwikkeling. KuCu 'dicht bij 
huis' werkt drempelverlagend, stimulerend en verbindend.
Behoud van gebouwen

13



Goed om regionale samenhang te versterken en mensen te verbinden, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande 
(mooie) gebouwen (wat duurzaam en goed past binnen huidige dorpsstructuur).
Dit sympatieke project bevordert de lokale samenwerking, versterkt de culturele en sociale infrastructuur, geeft bewoners 
kansen op verdere ontwikkeling en ontplooiing op vele terreinen en verhoogt daarmee hun levensplezier. Last but not 
least: geeft mogelijkheden tot instandhouding van markante en cultuurhistorisch interessante gebouwen. Een goede 
inventarisatie vooraf is vereist, vooral dorpen/gemeenten met een beperkt bestaand aanbod aan cursussenen en culturele 
activiteiten komen wat mij betreft in aanmerking.
Verbindend voor jong en oud, creativiteit en het verleden (oud gebouw) komen samen. Goed te realiseren lijkt mij. Iedere 
doelgroep er vanaf het begin bij betrekken!
mooie impuls voor ons dorpshuis in Eenrum Waar we het dorpshuis &quot;de oude school&quot; toekomst bestendig 
kunnen maken..
project voor alle leeftijden en doelgroepen in de Groninger samenleving. Het stimuleren van cultuur en de samenwerking 
tussen de reeds bestaande culturele instellingen
Combinatie functies
Op zich een goed idee, maar
Dit mes snijdt aan meerdere kanten en is kleinschaliger dan andere cultuurprojecten. Redelijk makkelijk realiseerbaar met 
veel potentie.

* uitgestrektheid van de ommelanden * meer deelnemers aan cultuurparticipatie en - educatie door het aanbod dicht bij 
de mensen te brengen * behoud van karakteristieke gebouwen en cultureel erfgoed * leefbaarheid vergrotend door meer 
onderlinge verbindingen * ontmoetingsplekken voor allerlei verenigingen * meer kleine podia voor amateur- en 
professionele kunst * meer werkgelegenheid en plek voor aanbieders van cultuur * combinatie met andere functies, b.v. 
bibliotheek. medisch centrum, Steunstee, Stichting Welzijn
Beoogde resultaat is goed.
Op deze manier kunnen we de provincie een vrolijker en creatiever imago geven.

Cultuur bereikbaar voor iedereen. Sterke sociaal-maatschappelijke component. Laagdrempelig. Impuls voor de leefbaarheid 
van het ommeland. Gericht op samenwerking. Markante gebouwen gered en opnieuw functioneel.

Kunst, cultuur en educatie in ere houden, zou iedereen voor moeten gaan. Het zijn de pijlers van ons bestaan. Een aantal 
markante bestaande en leegstaande of binnenkort vrijkomende gebouwen hiervoor te benutten is een uitstekend idee.
1.draagt bij aan instandhouding markante gebouwen 2.overdracht know how van oud naar jong 3.vergroot verbondenheid 
en betrokkenheid van inwoners
Leegkomende monumentale gebouwen , waaronder gemeentehuizen, zijn bijzonder geschikt voor het inrichten als 
Kultuurhoezen . Bijzonder locatie is het gemeentehuis van Bedum , waarin de Historische vereniging samen met 
dorpsbelangen en anderen een goede invulling kunnen geven! Waardoor het karakter van dit monument behouden kan 
blijven!
Er is in Bedum geen plek voor de waardevolle collectie van historische waarde oud Bedum. Kan mooi samen gaan met 
exposities in deze prachtige monumentale gemeentehuis . Zoals een kamer Met werken van Ploeg schilder Riekele Prins. Of 
een wisselkamer met huidige Bedumer kunstenaars.

VVV Het Hogeland - Bedum ziet graag dat hier exposities en meer in kan komen. Misschien samen met een locatie voor de 
VVV . Start van een serie wandelingen oud Bedum , aandacht voor de Amsterdamse school bouwstijl.
samen oog voor elkaar
Heel goed om iets te doen met leegstaande panden

Hierbij lijkt het me geweldig in t kader van de bezinning in deze tijd om de kerken mee te nemen. Dit kan structureel een 
fijne plaats bieden voor bv mediteren. Hier is weinig voor nodig alleen een duidelijk vindbaar overzicht over lokatie en 
mogelijkheden. Handig om dit minstens een jaar aan te bieden voordat de belangstelling wordt gemeten. Hier is behoefte 
aan en zeker zeer geschikt vanwege de ruimte. Mensen mediteren graag samen.
Goed initiatief

In leek staat de oude ulo al jaren leeg. Puur omdat er geen geld was om het brandveilig te maken. Dit was vroeger het 
culturele centrum van leek. Bijna iedereen heeft er goede herinneringen aan. Heel het sociaal werk en cultuur werk ligt nu 
op zijn gat en is zo gefragmenteerd dat niks op zichzelf overleeft. Het stelt geen bal meer voor omdat de connectie, 
samenwerking en kennis uiteen gevallen is. Breng de oude ulo terug en heet leek zal een stuk beter af zijn.
goed voor culturele infrastructuur
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Toegankelijkheid onafhankelijk van woonplaats of gezin van herkomst. Behoud van erfgoed op levendige wijze.
Het is belangrijk dat er gebouwen verbouwd worden tot cultuur huizen waar cultuur, educatie enz plaats kan vinden. Dicht 
bij huis
Ik betwijfel dat hier echt behoefte aan bestaat, althans in mijn regio.
Ik zie hier een breed educatief en cultureel aanbod voor uiteenlopende doelgroepen dat lokaal kan worden ingevuld 
afhankelijk van de mogelijkheden. Eindelijk terug na herkenbaar kleinschalig aanbod met participatie in de ommelanden. 
Ook prima tegenhanger tegen anonieme en commerciële aanbod van het Forum dat oa de florerende Volksuniversiteit 
heeft laten vallen als een baksteen. Kortom, hier dit komt op het juiste moment. Wellicht samenwerking zoeken met 38 
startpunt, 40 cultuurfonds en 43 sterke musea.
Markante gebouwen krijgen een nieuwe toekomst
Idee is op zich prima.
Gaat leegstand tegen. Voor mensen met weinig ruimte voor hun culturele behoeftes een uitkomst.
Ruimte Centrum van het dorp Gemakkelijk toegankelijk Gebouw is een monument
Ontmoetingscentra als deze zijn belangrijk.
Ik zou dit graag gekoppeld zien aan het idee van het Ploegmuseum in Wehe-den Hoorn. Mooi om van de oude school zowel 
museum als kultuurhoes van te maken. Schilderen, beeldhouwen, grafiek, zeefdruk......

Helpt mogelijk tegen de leegloop van het platteland en compenseert de verschraling van de horeca en winkels in de dorpen
Behoud cultuur en gebouwen belangrijk !!!!

Cultuur is essentieel voor de leefbaarheid. Cultuurhuizen verspreid over het Ommeland zouden daar aan kunnen bijdragen.
van lokaal voor lokaal. Kunst is de levensader van onze cultuur
Je dorp waar je woont cultureel interessant maken voor eigen dorpsbewoners en naburige dorpsbewoners In de hele 
ommelanden.
Mogelijk behoud van beeldbepalende panden. Overigens zou dit niet moeten afhangen van het soort gebruik. Áls het 
mensen samenbrengt is dat prachtig.

springt in gat dat is gevallen na bezuinigingen op cultuuraanbod (ivak bv). aanbod voor jongeren buiten de stad, 
ontwikkelen van talent. uitdagend aanbod voor iedereen. werk voor cultuuraanbieders/kunstenaars in de regio
-
Idee om activiteiten in te brengen in bestaand erfgoed is prima. Wel uitgaan van gezonde exploitatie en behoefte van de 
inwoners.
Leegstand wordt dan goed benut.
Leegstand is misdadig!
Voorzieningen op peil houden. Op bereikbare afstand. Stimuleren van betrokkenheid van burgers bij plaatselijk en 
gemeentelijk initiatieven.
Hiermee kan een deel erfgoed worden behouden. Zorg wel voor continuïteit en maak een businessplan ook voor de lange 
termijn
Heel fijn om in een markant gebouw samen te komen ipv lelijke nieuwbouw/culturele centra
Mensen samen brengen, van elkaar leren.
Vroeger noemde men deze locaties 'Dorpshuis'. Wellicht samen met project 45 te combineren.
Voor iedereen beschikbaar, dicht bij de mensen, een leven lang.
Hergebruik bestaande panden
Goed project
Verbindend participatieproject
Een mooi idee om verschillende mensen, jong en oud, bij elkaar te krijgen.
tegen leegstand
Een mooi en duurzaam project wat je in de hele provincie kan toepassen!
Behouden van markante locaties voor een prachtig doel waar culturele kruisbestuiving in het DNA kan komen en 
leegstaande gebouwen een bestemming krijgen waar iedere inwoner van kan genieten.
behoud markante gebouwen en nuttige/culturele functie geven
Lokaal, laagdrempelig, dichtbij bewoners!
Leegstaande monumentale gebouwen een herbestemming geven
Behoud van mooie panden, saamhorigheid juist in kleine kernen
mooie spreiding van kultuur
Prachtig gebouw mag niet weg
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belangrijk voor de beleving van cultuur in elke plaats tevens ontmoetingsplaats
Dit plan zal de leef- en werkomgeving en gemeenschapszin in het ommeland versterken.

Zinvolle inzet voor locale of regionale aktiviteiten van leegstaande overheidsgebouwen. Gaat verpaupering tegen.
In krimpregio s zeer goed om maatschappelijk en of cultureel waardevol vastgoed een nuttige openbaar toegankelijke 
functie tr geven.

Geel goed om culturele brandpunten te ontwikkelen in de regio waar het draait om zelf creeren ipv vermaakt worden
Leuk midden in het dorp. In het centrum waar vaak georganiseerde evenementen zijn.
Beter dan de sobere leegstand. Goed dat de “originele” staat behouden wordt. Graag wel de informatie beschikbaar 
houden van wat het gebouw eerst was.
Sympathiek
Behoud het mooie voor het goede, zoals kunst en cultuur.
overleg tussen de diverse cultuurinstellingen die er nu al zijn zou goed zijn

Tijdens de corona tijden moeten mensen afleiding en meer hobby's of andere activiteiten oppakken. Dus samen als een 
community werken aan eigen ontwikkeling voor een beter samenwerkende toekomst is een goed plan.. ik ben voor!

Ontmoetingsplekken zijn wegbezuinigd en moeten terugkomen. Met name op het platteland. De stad heeft mogelijkheden 
genoeg. Dus breidt creatieve plekken uit waar nodig en op maat, dat zal de leefbaarheid en de aantrekkingskracht van het 
Ommeland verhogen en mogelijk ook de creatieve verbinding met de stad een impuls geven.
Beter wat als niks...
Zo worden gebouwen die anders misschien zouden verpauperen, nieuw leven ingeblazen. En wat is er mooier dan mensen 
bij elkaar te brengen?! Twee vliegen in een klap!!
Kultuur en uitingen daarvan zijn van alle gezindten en leeftijden...zingeving 'tegen de verdrukking (de bevingen) in'. Kultuur 
geeft ook morele kracht ! Dorpen die momenteel een schraal cultuuraanbod hebben, verdienen voorrang bij het realiseren 
van een kultuurhoes...eveneens kultuurhoezen met een grotere 'spin-off' dan het dorp zelf, bijv. 'een buitengewoon 
toegankelijk uniek cultuurpodium' in Westeremden.
Het Kultuurhoes is een sterk idee omdat het meerdere problemen raakt - leegstand, erfgoed, educatie en culturele 
schaarste. Tegelijkertijd is het een heldere invulling van de rol die de overheid hierin kan spelen: facilitator voor lokale input 
en ideeën.
In deze slechte tijden belangrijk om mensen mogelijkheden te bieden om creativiteit te ontwikkelen en positieve 
ervaringen op te doen
Zo behouden we de markante gebouwen in onze provincie en dienen ze een tweeledig doel, een plek voor de inwoners en 
samen bezig zijn.
zo veel voor de jeugd de toekomst
Mooi idee. Dit kan een enorme meerwaarde en impuls zijn voor een regio waar voor jeugd en ouderen weinig te doen is en 
gemeenschappelijke activiteiten op de tocht staan
Iconische gebouwen opnieuw gebruiken. Diversiteit van aanbod, afgestemd op lokaal
Denk dat dorpshuizen zeer belangrijk zijn voor de sociale contacten, vooral in deze tijd.
Zo blijven gebouwen behouden en wordt de Groninger weer trots op zijn cultuur en erfgoed.
Ik vind het een hele goede zaak om leegstand van markante gebouwen te voorkomen door in de gebouwen onderdak te 
bieden aan culturele instellingen in de ruimste zin, t.b.v. de gehele bevolking
Geeft onderlinge gebondenheid en sociale ontmoetingsplek.
Mede door krimp verkommeren in de dorpen veel karakteristieke panden. Iedereen kent wel voorbeelden. Goed idee om 
deze op te knappen en een bestemming te geven.
Het thema: leven lang leren, dient voor ieder mogelijk te zijn; Meervoudig gebruik van bestaande gebouwen is mooi 
gedachte; Zeer goed indien, Dit project gaan samenvoegen met: project45- Steevast!

Belangrijk om cultuur te ondersteunen maar zorg voor een blijvend verdienmodel. De toukomst is anders onzeker

Ideaal om (jonge) mensen kennis te laten maken met culturele activiteiten. Goed voor de sociale betrokkenheid.
Project 3 Argumenten Tegen
Structurele financiering nodig
Onduidelijk of er ruimte is voor het hanteren van maatschappelijke prijzen én commerciële prijzen (bijvoorbeeld ruimtes 
verhuren voor bedrijfstrainingen - een interessante inkomstenbron).
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Heel erg fijn die geldinjectie. We weten allemaal waarom. Toch beter om je stem te laten horen. De 59 projecten zijn 
gebundeld uit 900 ingeleverde ideeën. Ik hoop dat het idee Wongema, wat geen idee is maar al 10 jaar in werking, is 
'gebundeld' in bijvoorbeeld dit project. Vergeet niet wat al bewezen werkt in de provincie voordat er geld verdwijnt naar 
het wiel opnieuw uitvinden. Mvg, een beeldend kunstenaar.
Als er geen breed draagvlak onder de bevolking is, en er voor de hele dorpsbevolking of gemeente interessant aanbod, dan 
is dit initiatief duur en ten dode opgeschreven, hoe loffelijk ook.
geen argument, meer een zorg: zorg dat ook de kleinere dorpen (waar dit soort gebouwen minder zullen 
voorkomen?)betrokken worden
De vraag in de verschillende gemeenten is, zo te lezen, nog niet in kaart gebracht. Hoe kunnen we dan weten of dit de beste 
invulling is voor deze panden? Dit soort centra zijn in de afgelopen decennia juist allemaal ontmanteld, en vast niet omdat 
ze kostendekkend waren. Nu denken/hopen/verwachten dat je zo'n organisatie kostendekkend krijgt lijkt me niet 
realistisch.

Kunnen we niet gewoon investeren in de initatieven die er al zijn. het lijkt wel of nieuw altijd beter is. Dat vind ik jammer.
onderhoud gebouwen grote kostenpost
Gaat het niet ten koste van de Dorpshuizen?
Onderhoud moet betaald worden gegarandeerd voor jaren
Geen
Zal te veel anderen voor de voeten lopen

Ik weet het niet, er zijn er toch al diverse cultuur huizen? Ik vind dit gezien de andere mogelijkheden, een stuk minder.
Onze gemeente heeft weinig geld voor behoud van oude gebouwen, dat wordt nog wel een lastig verhaal
geen
Mogelijke kostenvoor aanpassingen.
Alleen gebruik maken van bestaande gebouwen (geen sloop of lelijke nieuwbouw)
Maak hierwooncomplexen van/hofjes voor ouderen + hulp.
Bij afname van bewoners, leegstand en dus weggegooid geld
Zijn er wel geschikte markante panden beschikbaar en zo ja, tegen aanvaarde prijzen te verwerven.
vergt op langere termijn teveel subsidie voor onderhoud en bemensing
geen

Er zijn vele lokale initiatiefnemers die zoeken naar juist zulke locaties om hun initiatief te ontplooien. Een dergelijk initiatief 
vanuit de overheid zou juist de semi-commerciële lokale initiatieven beconcurreren en de weinige geschikte panden 
wegnemen. Ik zie de rol van de overheid meer als faciliterend (pand, regelvrijheid) dan als organiserend.
De kunst zal zijn om dit samen met het bestaande te doen. Het gevaar is dat er spanningen en ruzie gaat ontstaan tussen 
het bestaande en de nieuwe cultuurhoezen. Dus zo veel mogelijk integreren!
1.hoe bewaak je de continuiteit van de projecten?
Argumenten tegen
geen
Als het geld op is staat het pand weer leeg en dan... Denk aan de restauratie van de Toekomst in Scheemda.
Er zijn al dorpshuizen en multifunctionele centra die hiervoor gebruikt kunnen worden.
Ik ben benieuwd in hoeverre dit voor elke gemeente geschikt en haalbaar is.

Het culturele leven in onze provincie is voldoende rijk en behoeft geen extra impuls. Veel belangrijker zijn extra 
investeringen in leefbaarheid, infrastructuur - overal snel internet! - , landschapsbeheer en verduurzaming.
Mogelijke verloedering als er ateliers in zouden komen.
De provincie Groningen is rijkelijk voorzien van Kultuurhoezen. Bekend is dat daarvan verscheidene in hun continuïteit 
worden bedreigd. Dus take care.
Na 10 jaar staat geldgebrek te rammelen aan de deuren van de cultuurhoezen. Zie Ivak in Delfzijl
Te veel versnippering is niet verstandig. Beter één cultuurhuis van niveau voor een iets groter gebied dan in elk dorp een 
cultuurhuis dat niet genoeg vulling heeft.
Geen.
Al dit soort projecten hebben gemeen: enthousiast begin, aanvankelijk veel animo, maar daarna........
goed kijken wat er al is, elkaar niet voor de voeten lopen. aanvullen op bestaande buurthuizen (gedeeltelijke overlap 
hiermee misschien) dus goed profileren, wat doe je wel wat niet, onderscheidend zijn tov bestaande initiatieven (of 
samenwerken)
er zijn al veel buurthuizen, nog meer is denk ik niet nodig.
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Wel erg streng gepland. Uitgaan van behoefte en niet concurreren met bestaande initiatieven. Er gebeurt ook al een hoop 
in kerken en bij diverse initiatieven, die mogen niet verstoord worden door een nieuw kultuurhoes.je kunt ook vervoer naar 
bestaande faciliteiten faciliteren.
Weet dat zo niet.
Het lijkt een zoethouder voor Groningers. Het kost geld. Geld dat ook besteed zou kunnen worden aan snelle en nette 
afhandeling van bevingsschades.

Tegenargument alleen als het gebouw niet duurzaam gemaakt kan worden en de staat van onderhoud nu heel erg slecht is.
Ben een beetje allergisch voor het idee dat alles op z'n Gronings moet: Cultuurhuis is ook prima toch.
Welke mensen worden hier bij betrokken? Is dit teveel een besloten groep.

Dit lijkt een concurrent te kunnen worden van de dorpshuizen. Die hebben het al lastig. Misschien is het een idee als deze 
initiatiefnemers mee gaan denken hoe ze de bestaande dorpshuizen door ontwikkelen tot kultuurhoes
Vroeger noemde men deze locaties 'Dorpshuis'. Wellicht samen met project 45 te combineren.
Lastig om te managen. Je moet lokale bewoners enthousiast zien te krijgen en te houden. Een 'projectleider' per 
kultuurhoes lijkt me een aanrader.
Ik geloof dat er weinig mensen op af zouden komen en leegstaande gebouwen kunnen beter benut worden tijdens deze 
woningcrisis.
er zijn al veel wijkcentra en cultuurhuizen, pas op voor overkill
We hebben al genoeg dorpshuizen. Dit soort luxe wensen is op de lange duur sowieso niet in stand te houden. Zonde van 
het geld.
Volgens mij wordt op dit vlak al genoeg gedaan
Heb zelf in mijn dorp zo meegeholpen opm een leegstaande school te 'herontwikkelen' tot een zo bruisend mogelijk 
centrum. Lang eit elk gebouw en lang neit elk dorp is ervoor egschikt en de organisatoren moeten heel taai zijn. Sympathiek 
idee maar hoog afbreuk/faalrisico in eerste 2 jr en hoog doodbloedrisico binnen 5 jr. Heb je toch wat professionals bij 
nodig.
Dagelijkse organisatie
Geen
Werk tegen met de dorpshuizen, zij zijn vaak al voor een deel een kultuurhoes.
Exploitatie moet zodanig zijn dat onderhoud niet ook nog eens door subsidie gedekt hoeft. Goed huismeesterschap is een 
voorwaarde.

We hebben voldoende aan onze eigen dorpshuizen. Die hebben al moeite om het hoofd boven water te houden.
Bestemd voor kunst en cultuur denksport en onderwijs/ muziek
ik zou deze culturele brandpunten goed verbinden aan wat er al is en ook zorgen dat ze een rol kunnen spelen in de 
aantrekkelijkheid van het gebied voor recreatie en toerisme. Wat hebben de Kultuurhoezen de bezoekers (van buiten de 
regio) te bieden?
Er zullen kosten aan verbonden zijn om het gemeentehuis aantepassen.
Weinig vernieuwend dat er direct een “commerciele” sfeer ontstaat, zoals een galerie.

Hoe houd je dit structureel in de lucht. Vrijwilligers zijn er wel te vinden maar hoe onderhoud je de gebouwen. Als het NPG 
geld op is komt het bij de Gemeente en/of de Provincie terecht. Niet haalbaar op de lange duur.
op veel plekken zijn al dergelijke plekken, beter deze met elkaar verbinden en misschien iets uitbreiden dan nieuwe locaties 
oprichten waar misschien niet eens genoeg vraag naar is
eventuele kwetsbaarheid in de exploitatie : het waarborgen van de continuïteit.

Erg slecht idee. Er zijn al genoeg cultuurvenues in de provincie. het is voor uitbaters vaak al moeilijk om de tent vol te 
krijgen omdat er veel aanbod is. En je moet je ook afvragen op vwelk soort cultuur de gemiddelde Groninger zit te wachten.

Ik vraag me af: hoe vul je al die hoezen? Ik ben bezorgd dat het geld naar vastgoed gaat maar volgens mij is het bij alle 
mooie en goede gebouwen zo dat ze worden gebruikt door een actieve gemeenschap. Een idee is om langdurig te 
investeren in mensen die mooie cursussen verzorgen, verenigingen etc.etc. En de opgave daarbij lijkt me om voorzieningen 
te bieden waar ook armen gebruik van kunnen maken. Dat betekent: gratis koffie en gratis jeugdactiviteiten.
Nvt
Kunnen deze plekken niet ook een B&amp;B huisvesten zodat men een culturele reis door het Groninger land kan maken. 
Maak er een Horizontour van waarbij de kijkers reizen.
Geen
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Project 4 Argumenten Voor
Geweldig plan voor deze plek aan het Schildmeer.Mooi begin voor meer cultuur in de provincie
super leuk idee.....een waardevol impuls voor Groningen
Verbindend voor de omgeving en prachtig initiatief
Prachtig initiatief!
Geweldig gewoon!
Voegt iets toe
Prachtige vormgeving, inhoudelijk ook zeer ok.
Aardbevingsgebied verdient een podium.
Unieke iconische locatie. Doet me denken aan Pingvellir in IJsland
Prachtig concept, groot draagvlak
Corona en buitenlucht! Echt van de tijd
Cultuur versterkt, met een openluchttheater, verbindt je de mensen nog beter met elkaar
Prachtig ontwerp! Mooi idee om cultuur en natuur samen te brengen!

Het Schildmeer is een prachtige locatie, die meer bezoekers en spektakel verdiend. De rust aan de ene kant (maar we 
hebben hier al zoveel rust) en reuring aan de andere. Met een dit initiatief zou je daadwerkelijk meer stedelingen en 
anderen verleiden om een weekend Schildmeer te boeken en te zien hoe gaaf deze regio is.
Prachtige omgeving
Het ontwerpen maakt een statement zonder zonder in te boeten aan esthetiek en functionaliteit. Sluit aan bij 
klimaatverantwoord bouwen door het groene dak rechts en speelt in op klimaatontwikkeling (meer warme dagen) Draagt 
bij aan cultuurontwikkeling in onze maatschappij. Daagt cultuursector uit tot uitwerken van nieuwe vormen. 
Publiekstrekker ook tot ver buiten de regio.
Vernieuwend en verbindend, unieke toevoeging aan Groninger landschap
Misschien wel de beste publieksplek! Groots op een prachtig stuk Groningen. Zou hier graag naartoe gaan om te helpen en 
te kijken!
Een Prachtig fantasievol project. Veel creativiteit en een unieke combinatie van cultuur in de natuur!
Een Prachtig fantasievol project. Veel creativiteit en een unieke combinatie van cultuur in de natuur!
Geweldig project!
Dit is echt prachtig!
Mooi idee! Iets moois terug voor dit zwaargetroffen Schild- gebied.
Spreekt mij zeer aan omdat het multifunctioneel is, geschikt voor jong en oud én een unieke locatie aan de boorden van het 
Schildmeer
Openlucht voegt wat toe aan het aanbod dat er al is.

Er is gekozen voor een zeer aansprekende locatie aan het Schildmeer. Een jaarlijks terugkerend evenement zodat het ons 
blijft herinneren aan het aardbevingsverleden. Het plan is multifunctioneel en kan ook leiden naar andere activiteiten.
Meer ruimte tot ontwikkeling van de kunsten is een pre. Uitvoerders in de podiumkunsten hebben gebrek aan locaties. Niet 
aan ideeen.
En zeer waardevolle toevoeging voor deze plek
Brengt mensen uit alle lagen van de samenleving op een spectaculaire manier samen!
past heel goed bij plannen die er liggen, nl het oprichten van een Kultuureiland bij de Damsterplas, deze is naastgelegen, dit 
zou een prachtige aanvulling zijn!
Het is goed dat er landschappelijk een zichtbaar verhaal ontstaan; waar je iets mee kunt doen; in plaats van alleen maar 
naar kijken. Het heeft een doel en een gedachten; dat voegt iets toe voor de langere termijn.
Geweldig idee! doorbreekt de hegonomie van de stad mbt tot cultuur en vormt een schitterend vormgegeven middelpunt 
in de Ommelanden
Mooi veelzijdig project! De beschreven omschrijving van de Barst en de Plek is alles omvattend en volledig.
Schildmeer is een achtergebleven meer met grote potentie. Dit project kan zorgen voor meer beweging op dat mooie 
water.
Dit is een mooie aanvulling voor Art Carnivale. Vult ook weer het gat op van het verdwijnen van het podium café Peter en 
Lenie.
Origineel idee! Zal zeker vraag naar zijn en bij publiek in de smaak vallen.
Combinatie natuur en theater
Mooi idee, past wel in onze regionale cultuur
Uniek project
Ruimte voor openluchttheater!&lt;U+2764&gt;
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Leuk project, iets blijvends waar alle groningers van kunnen profiteren.
Uniek en vernieuwend. Wel breed inzetten
Heel mooi plan
A la Hollywood, die hebben ook zo mooie open lucht theaters. Een mooi ervaring elke keer.
Schildmeer is te onbekend in Groningen en Nederland, terwijl het unieke mogelijkheden heeft. Een professionele en 
externe impuls heeft het nodig. Extern, omdat het de eigen middenstand niet lukt, geen financiele middelen. Er is ook 
ruimte voor de logistieke zaken rond zo'n project
Prachtige locatie, idealistisch project.
Geweldig om een openlucht theater en expositie ruimte te hebben op deze prachtige locatie
Goede combinatie cultuur en natuur, Corona proof
Zeer impactant
Het ziet er goed uit en de combinatie van natuur en cultuur vind ik heel aantrekkelijk!
Aandacht voor de aardbeving problemen In combinatie met vermaak. Prachtig vormgegeven

We hebben kunstenaars met visie nodig om in het aardbevingsgebied de weg naar de toekomst te ontdekken. Samen met 
de bewoners uit deze regio. Het is een prachtig ontwerp, een veelzeggende, kansrijke markering.
Mooi gebruik van natuur.
Uniek gebeuren en mooi in de prachtige natuur! Toegankelijk voor breed publiek met diverse smaken. Te gebruiken voor 
meerdere doeleinden.
Spreekt me erg aan. Misschien wel erg groot. Het ontwerp spreekt me erg aan. Ook voor de toekomst al gedachte aan de 
aardbevingen. Kan voor Nederland en cultuur een behoorlijke meerwaarde krijgen.
Goede investering in de toekomst en voor veel verschillende mensen
ziet er spectaculair uit . zou een enorme culturele impuls geven in de volle breedte.

Heel top, dat er beleving gecreëerd wordt aan het schilderen. Dit zal een goede boost geven aan de omgeving die al tijden 
anders in het nieuws is. Goed voor het toerisme, beleving van en voor de omgeving en de werkgelegenheid

Gronings cultureel-erfgoed aanvullen met bijzonder object. Prima oplossing i.v.m. coranatijd. Kan een monument worden 
waarmee Groningers zich mee kunnen identificeren zoals het Forum voor de stad Groningen.
Goed project voor het noorden vooral om steeds maar weer de aardbevingen Aan de orde te stellen.
Theater is een must voor de algemene otwikkeling. Deze setting maakt het heel aantrekkelijk om te gaan.
Gaat over onze regio! Aardbevings ellende, leuk idee
Fantastisch mooi plan. Ook doordat allerlei mensen met elkaar verbonden worden. Hard nodig nu!!
Mooie combinatie van kunst en praktische accomodatie
Meer aandacht voor het Noorden. Knipoog naar aardbeving. Verona in Groningen!
Een mooie plek verdiend een mooi theater.
Mooi project, theater is goed voor de mensen en de spirit
Aantrekkelijk voor alle Nederlanders en zorgt voor reuring in een gebied dat dat wel kan gebruiken.
Kunst met een betekenis!
Mooie passende vorm op passende plek. Aanvulling voor Groningen: allure met nationaal en internationaal bereik. In de 
buurt is zoiets er nog niet, en er zijn wel veel lovcatietheatervoorstellingen en -initiatieven.
Mooi bedacht! Leed omzetten in noodzakelijke zichtbaarheid, maar ook in positieve kracht &amp; cultuur.
Een buitentheater is er nog niet op deze schaal.
het is een fantastisch plan, omdat het alle mensen en ideeen samen brengt, hoop en inspiratie brengt, samenvoegd en 
verbind, iets wat heel hard nodig is , in een tijd van onzekerheid, en gebarsten verledens !!
prachtig initiatief
Ook goed voor cultuur/watertoerisme. Meer natuur altijd goed
Conceptueel zeer sterk
Icoon voor Groningen, Gebaseerd op onze recente geschiedenis, omgezet naar kracht en de toekomst. Ook aanjager voor 
nieuwe projecten. Perfect.
Prachtig plan!
Geweldig project op prachtige locatie. Markante verbeelding van bedreigende recente historie/actualiteit, maar met 
dynamische mogelijkheden voor toekomstige functies/gebruik. Goede mogelijkheden voor combinatie/samenwerking met 
bundel 42 Belevenisregio Duurswold
bijzonder origineel, zeer op Groningen geënt, zal landelijk aandacht trekken.
Prachtig project
Trekt bezoekers naar de omgeving en straalt trots uit
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Niks concreets voor de mensen die echt slachtoffer zijn van aardbeving - de hongerstakers etc.
De ellende die uit de gaswinning is ontstaan heeft de Groninger bodem doen barsten. Door dit project kan de Groninger 
bodem iets 'teruggeven' aan de bewoners met een fantastisch openluchttheater. Groningen wordt op een heel andere 
manier op de kaart gezet. Een expositieruimte waarin de geschiedenis van de gaswinning verteld wordt. Daarnaast een 
natuurpark in het mooie Groninger landschap.
Gebroken eenheid boven alles.
Veelzijdig. Biedt een gemêleerd &quot;gezelschap&quot; de mogelijkheid om te ontspannen. Expositie ruimte voorziet ook 
in een behoefte.
is iets bizonders en wijst ook naar de aardbeving en kunt er altijd iets doen
investeer in menselijk kapitaal en niet in stenen, hoe mooi het plan ook is
fantastische locatie en langere tijd bruikbaar
Origineel idee.
Ambitieus en ‘ groots’ .. een iconische plek in het landschap .. internationale klasse !
Theater voor diverse culturele uitingen met grote capaciteit op mooie ruime locatie
Mooi verbindend project. Zet Groningen hiermee positief op de kaart.
Groots en toegankelijk voor een een breed publiek.
Zeer goed voor de werkgelegenheid van Groningen.
Op zich is meer cultuur in de Ommelanden een goed idee
Het gebied leent zich uitstekend voor dit idee. Nadat het ten prooi is gevallen aan projectmakelaars is het gebruik voor 
recreatieve doeleinden achtergebleven en zelf bemoeilijkt. Het zou mijns inziens goed zijn voor de leefbaarheid en ook voor 
de werkgelegenheid.
Meer reuring in dit gebied !
In het hart van de aarbeving-elllende is dit een mooi heroïsch levend landmark. Maar bovendien is het groot en groots als 
symbool voor de hoognodige moraal inndit gebied.
Veelzijdig: voor diverse doelen en doelgroepen.
Mooi project. Aandacht voor een minder leuke periode (aardbevingen en bodemdaling door de gaswinning) en dat 
ombuigen naar nieuwe frisse optimistische ideeën voor de Toukomst.
Het theater kan mogelijk bijdrage aan een positieve boost voor de regio en laat de veerkracht zien van de Groningers die al 
zo lang de problemen van de aardbevingen ondervinden.
Monumentaal. blijvend.
Schitterend ontwerp

De combinatie van ambitie en symboliek is spannend. Met de symboliek van de Barst kun je veel nieuwe dingen creeren.
Prachtig ingepast in de omgeving, stimulans voor de hele provincie.
waanzinnige vorm...prachtig statement...zeer funktioneel en ook nog klimaatverantwoord
Wow mooie landschappelijke oplossing en goed plan!
Al het mooie in één!
Groningen mist nu een openluchttheater van formaat.
Uniek
Leuk! Theater
Trek veel bezoekers en bovendien veel mensen van buiten de regio. Kijk maar naar Diever.
Ik heb vooral veel vertrouwen in de bedenkers van het plan.
Een theater op een unieke plek in onze provincie zou zeer welkom zijn. Redelijk centraal gelegen en toegankelijk voor 
iedereen. Het idee spreekt mij zeer aan mede door de vele mogelijkheden die dit idee naast het theater gebeuren zou 
kunnen bieden voor iedereen.
Een mooi project.moet gewoon doorgaan. Ik kan niet wachten dat het in gebruik genomen word.
Ziet er heel apart uit
Mooi
Multifunctioneel
Mooie weergave. Super ontwerp!
Mooie combinatie van natuur en recreatie.
Een geweldig theater op een locatie die er toe doet
Het is een investering in iets nieuws waar we lang mee voort kunnen in Noord-Nederland mits goed en duurzaam 
gerealiseerd. Dus geen half werk maar direct met voldoende omvang en parkeergelegenheid.
Super leuk
Zou mooi zijn en zeker als er mooie grote producties ernaar toe gehaald kan worden waardoor Groningen ook op een 
andere manier op de kaart gezet kan worden ipv de aardbevingen
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Aanwinst voor stad. Een percentage van de theatervoorstellingen voor psychisch leed van de slachtoffers/ groot impact 
voor Groningers en ook er buiten. Toename toerisme. Architectuur met een overduidelijk verhaal. Duurzaam project voor 
de toekomst. Meer bezoekers door theaterproducties op een unieke lokatie. De Barst bied ongelofelijk veel mogelijkheden 
om van alles te doen.
Mooie aanwinst voor culturele projecten, maar ook voor andere evenementen. Daarnaast ook goed nagedacht om de 
verbinding te zoeken.
Mooi voor de regio!
Prachtige ligging, Meer dan alleen een theater
Super idee!

Zeer origineel. In de barst zijn veel mogelijkheden om de plussen en de minnen van de gaswinning tot uitdrukking te 
brengen. Je zit er helemaal in! De combinatie met het theater en ‘commercie’ maakt een realisatie levensvatbaar.
Kan ik ook eens op de fiets naar het theater!
Kan dit mooie gebied in de zomer een extra boost geven voor eigen omgeving en om deze voor breder publiek toegankelijk 
te maken.
zeer geschikte locatie om meer te organisren en toeristen te trekken.

Meer toeristen in het noorden en ook goed voor alle andere activiteiten zodat er voor elk wat wils kan ontstaan
Inspiratie uit de Groninger cultuur en landschap, prachtig. Olv theatermakers ui t de hele wereld, ook prachtig. Iets met 
grote uitstraling. Super.
Prachtig idee!!!
Het ontwerp (maquette) verdient vijf sterren, erg fraai. Unieke locatie en groen ontwerp.
In een bestaande heuvel (ook wel teletubbieheuvel genoemd) ruimte graven voor een amphietheater. Niet iets boven het 
maaiveld bouwen, maar eronder. Dat alles op het terrein waar ook festival Art Carnivale is. Een mooi project bij het 
Schildmeer, draagt daarmee bij aan de upgrading van het gebied.
Het houdt de herinnering aan een zwarte periode in de Groninger geschiedenis levend door middel van een platform voor 
cultuur en kunst met een landelijke uitstraling in een prachtig gebied
Mooi initiatief met een toepasselijke naam in een gebied waar huizen op instorten staan en versterkingsprocedures erg 
lang duren. Cynische reactie op de situatie aldaar.

Harm is een gewedlig ontwerpen. Een definitieve nieuwe speelplek op een buitenlokatie zal het goed doen.
Lijkt mij een super mogelijkheid voor een ieder kennis te maken met de diverse aspecten van cultuur en een opsteker voor 
de mooie provincie Groningen!
Mooie plek, goed voor toerisme!
Hierdoor zal dit prachtige gebied nog aantrekkelijker worden. Ook voor mensen buiten de regio.
Zeker met cover-19 en misschien andere pandemieën die we nog gaan krijgen is zo’n openluchttheater natuurlijk ideaal 
omdat je daar goede natuurlijke ventilatie hebt
Goed idee
Origineel! Aanvulling voor stad en ommeland.
Prachtig plan zeker omdat buitenlucht de toekomst wordt voor groot theater
Origineel: van een zwakte cultuurkans gemaakt; openlucht
Top
Het Is een onderscheidend project! Een aanwinst voor de regio
Er is veel te weinig geld en aandacht voor cultuur in deze coronatijden, en zeker buiten de randstad is de dreiging groot: als 
we niet uitkijken blijft er niks over. Dit lijkt een prachtig project, dit verdient alle steun!
Cultuur ook in Oost Groningen!
Heb er nu al zin in om voorstellingen bij te wonen.
Mooi om zo iets heftigs te keren naar iets positiefs waar men energie uithaalt.
Prachtig idee. Podium voor jonge kunstenaars. Podium voor gevestigde, populaire kunstenaars. Kan groot, kan intiem. 
Doen !!
Ook buiten de Stad is de provincie Groningen een van de sterkste culturele bolwerken van Nederland. De Barst mag in 
vormgeving en programmering het Forum en het Groninger museum evenaren. Een comfortabele plek en een uitdagende 
blikvanger.
Zit er mooi uit.
Prachtig ontwerp! Met veel dynamiek en mooie schaal
- is basis voor veel nieuwe ideeën, creativiteit - prikkelt de fantasie - maakt Groningen aantrekkelijker voor Groningers en 
buitenstaanders - is een impuls voor het hele gebied
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Ziet er erg gaaf uit
Mooi initiatief
Kunst en natuur op een schitterende wijze bij elkaar gebracht.
Votdoadelk doun
Unieke plek voor de hele uiting van de aardbeving geschiedenis en transitie van gas - wind en zo’n naar waterstof. Hoe kan 
een gebied positief veranderen.
Ben zeer voor om Schildmeer te versterken. Activiteiten nog wel uitbreiden festivals?
Maakt een mooie combinatie tussen erkenning én stap naar de toekomst, plus in potentie een mooie impuls voor een wat 
moeizaam gebied.
Belangrijke verbinding tussen cultuur, theater en geschiedenis.

Prachtig openluchttheater!! Pronkstuk op een mooie lokatie!! Voor vele doeleinden te gebruiken en zeker belangrijk voor 
Groningers en door Groningers (alsook voor niet Groningers). Het kan mensen verbinden, vermaken, verblijden, 
ontspannen. Goed voor werkgelegenheid in de regio. Kortom DE BARST barst van ambitie!!
Om de natuur en de culturele activiteiten samen te voegen is een uniek plan .
geweldig idee
Verbind de Groningers
Mooi plan , goed voor de omgeving en Groningen.
prachtige inbedding in het landschap met meer dan een knipoog naar aardbevingen. Biedt de ruimte ook plek aan ateliers? 
Vergl met Ootmarsum
Goud!
Origineel, zet leed en vermaak naast elkaar, laat zien dat ondanks alles Groninfen mooi en fijn is!
Ziet er geweldigmooi uit.
Super cool! Origineel Creatief
.
Fantastisch idee, zowel voor de cultuur in 't Noorden als voor de werkgelegenheid. Prachtig van vorm, heel erg spannend in 
het landschap, zal toeristen gaan trekken

Een openluchttheater brengt veel charmes met zich mee. Goed dat het doel is om het multifunctioneel te maken.
Meer festiviteiten en theater in de buitenlucht. Altijd goed.
Prachtig, tijdsbeeld
Zoiets hebben we nog niet, en het is interessant voor een brede groep.
Gewoon een goed project
Openlucht theater in deze corona tijd, geeft voor de nabije toekomst veel en gevarieerde mogelijkheden.
Kultuur is broodnodig voor de inwoners en toeristen.
Gewoon super, mooi decor, goede plek, met een gedachte en van betekenis!
Trekt een breed publiek Uniek dat het in de open lucht plaats vindt
Meer lokaal theater is altijd goed!!

Eindelijk een volwaardige openlucht Theaterplek in de buurt van Groningen! Ik zie uit naar de theaterproducties en cross 
overs. Er is bovendien genoeg talent in het Noorden dat op zo’n fantastische plek kan groeien, geïnspireerd raken en 
ontwikkelen. De internationale allure (kop boven dat maaiveld) zet onze regio op de kaart En geeft alle branches een lift.
Unieke plek
Prachtplek met goed initiatief. De bevingen worden niet vergeten en mooie ruimte voor veel toeristische trekpleisters. 
Goed voor de regio
Midden in aardbevingsgebied, afleiding voor getroffenen
origineel stijgt boven de Groninger geschiedenis uit door de relatie met de wereldliteratuur
Gewoon een top Idee!!
Meer ruimte voor kunst en cultuur. Daarnaast vind ik het ontwerp erg goed bedacht.
Mooi en waardevol
Prachtige combinatie: theater en exposities. Gebruik makend van natuur en omgeving. Verschillende branches kunnen 
hierop inspringen. Vele mogelijkheden voor het samenbrengen van creatieve uitingen.
Heel origineel idee. Aantrekkelijk in het Noorden om naar toe te gaan.

Geweldig project passen in de omgeving van het Groninger landschap. Cultuur in Groninger provincie van de hoogste vorm
origineel
fantastisch creatief project!
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Openluchttheaters geven een podium in de buitenlucht aan mooie culturele initiatieven.
Mooi project op een prima locatie!
Uniek, multifunctioneel, economische impuls voor de regio en tevens monument door verwijzing naar aardbevingen. 
Prachtig vormgegeven.
altijd leuk
Monument voor aardbevingsleed Veel gebruiksmogelijkheden Theater meer naar buiten (corona) Zet Groningen op de 
kaart

Multifunctioneel en door link met aardbevingen een combinatie van respect voor verleden en blik op de toekomst
Mooi gebied, Perfecten zeker met ruimte voor dit project
Mooie plek, verbinding, mogelijkheid tonen van talenten en bijzondere tentoonstellingen.
Verbinding, daar waar we met z’n alleen een nieuwe weg in (moeten) willen vinden. Deze coronale fase zorgt ervoor dat we 
zijn genoodzaakt ruimte te creëren, afstand te moeten nemen. Een prachtig idee ‘DE BARST’ om opnieuw te ontdekken, te 
voelen, te zien, te horen, te leven, beleven, samen te zijn, creativiteit, natuur en de rijkdom van het leven mogen ervaren. 
Dit idee zorgt voor vele kleuren..

Mooi de combinatie van openluchttheater en natuurpark. Ook dat het gelinkt is aan de aardbevingsproblematiek.

Ik voorzie heel veel mogelijkheden voor dit project. Het is multifunctioneel en interessant voor een groot publiek.
Een nieuwe herinnering verbinden aan een prachtig gebied
In het verleden een theatervoorstelling gezien al varend over het Schildmeer, theater varend door Appingedam, theater in 
de haven van Delfzijl, een voorstelling in een ruïne in de buurt van Den Haag. Theater in de natuur is het mooiste wat er is. 
Dus dit idee aan de rand van het Schildmeer, fantastisch!
Een plek waar cultuur ons uitdaagt om samen een betere wereld te zijn. Fantastisch initiatief.
Eerbetoon aan slachtoffers en bewustwording om als goede huisvader om te gaan met moeder asrde
Dit mogen we nooit vergeten
Mooie locatie, mooie voorstellingen, ik kan niet wachten om daarheen te gaan
mooi samenwerking met lokale bevolking waardoor de liefde voor aarde wordt gekweekt
Super initiatief
Lijkt wel Blauwe Stad: leuk idee, maarre ...
prachtig plan, ook goed te kopieeren naar andere locaties, kan bron zijn van het ontstaan van verschillende aanhakende 
activiteiten/werkzaamheden
Een prachtig creatief project om Groningen beter op de kaart te zetten.
mooie combi van kunst, cultuur, historie en recreatie
past in landschap
Mooi symbolisch ontwerp met een duidelijke en aansprekende bestemming.

Spectaculair, impuls voor de regio, relevante verwijzing naar de geschiedenis, voor allerlei doelgroepen interessant.
Ik wil daar zijn en ook aan mee doen : - Artistiek inhoudelijk medewerken - Medewerker zijn aan van alles - Mijn Sangria 
&amp; Cocktails zijn daar ook goed welkom denk ik - met mijn cocktail caravan(s) zou dat goed kunnen bv Een super impuls 
aan ons Groningen !
Een keer wat anders en goed voor Groningen en omgeving
Maak Groningen onderscheidend.
Mooie locatie, groot aantal bezoekers. Locatie activiteiten hebben iets unieks. Niet allemaal binnen en een decor, maar een 
natuurlijke omgeving.
De mooiste theaterherinneringen heb ik aan belevingen in het ruime Groningse land: prachtig, dit project!
Uniek!
Geweldig idee
Uniek project, mooie locatie, verrijking voor de cultuur in de stad en ommeland.
Als dit een samenwerking met Art Carnivale gaat worden
Unieke venue voor culturele happenings
Ziet er aantrekkelijk uit en bezorgt een heerlijk cultuurgevoel en mooie plek.
Niet nodig. Bewijst zichzelf.
Prachtig ontwerp, belangrijk voor de ontwikkeling van podiumkunsten.
Er gaat niets boven Groningen. Doen!

Prachtig! Hiermee maakt Groningen zich nog unieker! Hiervoor zou ik uit Amsterdam komen om het te bezoeken.
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Geen

Centraal punt voor muziek/theaterspektakel maar dan vaker dan een keer. Mooi statement ook met die gebarsten vorm.
Zeer mooi ontwerp, uniek en multifunctioneel! Mooie toevoeging aan de Groningse cultuur
gehele ontwerp. de barsten en scheuren geven het verwoestende effect van de bevingen weer en de ramen en deuren de 
beschadigde huisen
-
Een openluchttheater, geweldig. Het word zo breed opgepakt. In de natuur, voor iedere leeftijd, super!!
Het lijkt Coronaproof te zijn. Het is een goede stimulans voor de kunst en cultuur sector. Het trekt meer mensen naar het 
noorden!
Prachtige locatie en zeer bijzonder van vorm
Mooie buitenruimte waar culturele evenementen en groninger cultuur kan worden gedeeld. Zeker in deze covid 19 tijd, een 
geschikte plek voor muziek, theater en evenemt.
Leuk initiatief voor en over de Groningers!
Goed plan.
Super origineel v oa een maker die weet hoe het werkt!
Origineel, knipoog naar de bevingsschade. Toch een positieve twist op deze manier
locatie is er makkelijk en functioneel
Erg verrassend!
Wat is er mooier dan theater in de openlucht? Een theater waar maar liefst plaats is voor 5 duizend mensen. een theater 
dat Groningen op de kaart gaat zetten!!
Uniek en majestueus
Heeft wrsl wel potentie
Mooi vormgegeven. Mooi idee. Prachtig Openluchtspektakel In voorjaar/zomer. En in de wintermaanden koude-openlucht 
spektakel met warmhoudkussens om op te zitten voor het publiek.
Top!
uniek!
Erg mooi idee wat tegelijk aandacht geeft aan de aardbevingen zonder daarin opdringerig te zijn.
Ik stel andere projecten als prioriteit
Verruiming van aanbod van creativiteit voor de geest voor toeristen en bewoners en bewonderaars van het gebied. Een 
echte blikvanger!
Mooie combinatie tussen natuur en cultuur.
Zie eerder gezonden bericht
Prachtig idee om theater en muziek dichtbij huis te beleven
veel mogelijkheden in één. Krachtig en groots opgezet

Naast dat ik geloof dat er behoefde is aan een plek als deze. Vind ik het ook een mooi monument van wat zich in deze regio 
afspeelt. Wat mij aanspreekt is dat het niet alleen een monument is, maar ook praktisch. Tof idee!
Wat een stoutmoedig plan: groots op zijn Gronings! Toekomst-bestendig in alle opzichten. Meeslepend door zijn globale 
allure
Zeer Attractief
Markering van de aardbevingen
Mooi
Top idee!
Prachtige metafoor voor de aardbevingsproblematiek in Groningen
Mooi om een blijvend monument te hebben aan de bevende aarde welke ook nog eens functioneel is. Dit deel van de 
provincie verdient die extra aandacht!
Mooi project. Zie boven.
goede link met oorzaak van de beschikbar gestelde gelden
Prima stimulans om het noorden aantrekkelijk te maken.
Prachtig ontwerp, corona-proof vanwege de buitenlucht, dicht bij de natuur
Prachtig idee, mooie naam, goed boost voor cultuur in Groningen, goede locatie
Project 4 Argumenten Tegen
Graag een andere naam. Wil liever niet steeds aan de bevingen herinnert worden.

De jaarlijkse openlucht concerten aan de blauwe stad laten zien dat er helemaal geen openlucht theater nodig is! Dit gaat 
ook qua onderhoud erg veel kosten. Er zijn daarnaast veel pleinen waar je ook openluchtactiviteiten kunt houden.
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Grote nieuwbouwprojecten duren lang om terug te verdienen
...
Als we een provincie zonder zorgen waren, dan zou dit een leuke toevoeging zijn - maar op dit moment is zo'n 
openluchttheater overbodige luxe.

Vorige keren heeft cultuur al veel extra's binnen gehaald.Ik heb liever fietspaden, sneller internet en natuur
Jammer dat deze mensen 'de grootste' willen worden. Een theater in de natuur/openlucht vraagt toch niet om 5000 
bezoekers per avond? Dat vraagt om knus en intiem. En waar gaan die bezoekers allemaal parkeren? Dat zal de natuur ook 
weinig goed doen.. Een kleiner theater, dat niet alleen gemaakt is voor grote spektakels, maar ook voor concertjes en 
amateurgroepen, lijkt me veel duurzamer.
grootheidswaanzin - echt niet nodig ... kunnen we nou niet gewoon koesteren wat we al hebben en dat sterker en mooier 
maken in plaats van miljoenen uit te geven aan internationale etc.
geldverslindend project voor projectontwikkelaars,, architecten...dat te ver van de inwoners in de provincie afstaat. Ook 
niet exploitabel op deze schaal. Dit worden dure kaartjes die de Groninger niet kan of wil betalen. Wildlandsscenario....Niet 
doen!
Combineren met project zomerbuhne?
Het open karakter van het theater is wellicht een risico voor evenementenplanners.
Geen
Genoeg mensen te vinden die dit vormgeven in elke rol dan ook? Van Ideeënmakers tot administratie tot schoonmakers 
enzovoorts. Een uitdaging.
Geen
Geen enkele argument tegen. Doen!
Geen
te groot voor deze omgeving

5000 bezoekers in een keer? Waar moeten die hun auto's kwijt? Is de infrastructuur van Steendam hier wel geschikt voor?
Hopen dat er subsidie komt en zal blijven komen om het theater draaiende te houden...
Haalbaarheid?
Geen
Geen idee

Te groot? En eigenlijk vind ik dat het geld moet gaan naar de energie transitie. Dat is waar Groningen uiteindelijk het meest 
van zal profiteren, dat zal zorgen voor economische groei in de regio waardoor we dit soort dingen zelf kunnen bouwen.
Het Nederlandse klimaat.
Zo'n project heeft meer middelen nodig
Er moet weer iets nieuws gebouwd worden ipv dat er gebruik wordt gemaakt van bestaande locaties en als er geen mensen 
komen is het weer weggegooid geld, net als DOT in Groningen.
Niets
Het plan heeft alleen kans als belanghebbenden het gezamenlijk belang omarmen. Dit is natuurlijk tegelijkertijd een mooie 
kans.
financieel niet haalbaar en te optimistisch over bezoekersaantal op die plek
Geen
Geen zicht op behoefte vanuit het publiek, de gebruikers en aansluiting op rijkdom aan bestaande culturele infrastructuur 
en initiatieven.

Het schildmeer en omgeving zijn natuur en stiltegebieden. Daarin past zo een omvangrijk project niet. Tevens is de 
infrastructuur er niet op berekend. En als belangrijkste; er is geen vraag naar een dergelijk project.
Liever niet idee uitleveren aan ondernemers, behalve cultureel-ondernemers. Ik zie niet graag Shell op deze lijst staan 
bijvoorbeeld.
Geen
véél te grootschalig voor onze provincie; duizenden bezoekers vind ik erg afschrikwekkend. en er zijn al festivals genoeg in 
nederland, die bovendien commercieel prima te financieren zijn.
Is er niet
Erg ambitieus.
Te ver weg om 5000 plaatsen te bezetten?
Wat gebeurt er de rest van het jaar? Wie programmeert? Is de locatie niet te veel uit de route?
mag best groter en nog imposanter.
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Ingreep natuur, maar komt natuur terug? Compensatie
Geen
Dit zijn niet de te helpen slachtoffers van de aardbeving, maar weer de verdieners.
geen
Waarschijnlijk een relatief hoge investering
Risico voor verstoring van rust aan de rand van een natuurgebied
Maar dit project is te plaatselijk, en ook nog vrij decentraal in de provincie
Niet alle Groningers houden van drukte
n.v.t.
Op dit moment is de infrastructuur niet toereikend om zulke hoeveelheid mensen aan te kunnen. Overigens snel op te 
lossen door de weg naar Delfzijl eindelijk te verbreden en een afslag extra!!

1. Is maar op één plek in de provincie 2. De barst refereert teveel aan de aardbeving ellende, niet goed voor imago
Lelijk. Is hier werkelijk behoefte aan in een leegloopgebied? Liever echte natuur.
Ik huiver voor de omvang, 50.000 mensen. De Rolling Stones hadden zestig duizend. Maar dat is verschrikkelijk veel. Half 
lege tribunes is een schrikbeeld. Suggestie is om deel van de tribunes omklapbaar te maken en de zittrubunes op alle 
groottes aan te kunnen passen.
Misschien wat groot voor oost Groningen
geen
....
Zou het niet weten
Kansloos. Geen verdienmodel. Failliet voordat het theater afgebouwd is.
Niet
Is er voldoende draagvlak en animo bij de theaterwereld om hier minimaal 4 grote voorstellingen te maken zonder terug te 
vallen op het zoveelste evenementen terrein met alleen jong publiek en veel geluid.
Niets

Groningen is voor de gemiddelde randstedeling ver weg. Of liever gezegd de weg van de alles onder Zwolle is langer naar 
Groningen dan vice versa. Iets om rekening mee te houden je moet het dus heel aantrekkelijk maken
Geen.....gewoon doen!
Niks
Geen
Te grootschalig.
Geen
geen op dit moment
Een vaste locatie helpt alleen de directe regio. Graag iets waar de hele provincie van profiteert.
Geldverspilling
Het is een nogal groot amfitheater voor een dunbevolkt gebied. Een blijvende link met aardbevingen in het landschap is 
misschien wat negatief.
Misschien iets te grootschalig waardoor kleinere projecten (bijv concerten door amateurs) ondersneeuwen. Het is erg 
gelokaliseerd waardoor het misschien minder breed gedragen wordt door de hele provincie
Eerst alle aardbevingsschade herstellen en daarna pas dit project starten.

Het culturele leven in onze provincie is voldoende rijk en behoeft geen extra impuls. Veel belangrijker zijn extra 
investeringen in leefbaarheid, infrastructuur - overal snel internet! - , landschapsbeheer en verduurzaming.
Geen of het moet financieel niet haalbaar zijn.
Te duur. Overbodig, gezien dat andere voorzieningen. Bouw geen extra openluchtvoorzieningen. Maar wees creatief en 
benut bestaande locaties.
Bereikbaarheid.
Met slecht weer is het misschien minder ideaal.
Geen
Slecht idee om de rust in een natuurgebied zo te verstoren. Er zijn plenty andere plekken waar zoiets kan.
alleen als openluchttheater te gebruiken? Voldoende publiek? Afstand?
....
In corona tijd een beetje massaal
Geen!
Geen.
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Nvt
Weinig.
Niet zozeer tegen als wel een uitdaging: Hoe kan dit plan zonder alle gewicht te verliezen (5000 bezoekers) virus-proef 
worden? Het wordt ook een primeur als dat zou lukken.

Niet doen. We hebben al openluchtlocaties en een prachtige natuur als decor voor openluchtvoorstellingen. Zorg ervoor 
dat de Remise, Geert Teis, de nieuwe Klinker in de benen blijven. Dat is al een hele opgave.
niet
- wellicht eerste jaren ook subsidie nodig voor aantrekkelijke programmering
Het strand moet wel laagdrempelig blijven
Veel te groots, duur project. En waarvoor? Hier zit de gemiddelde Groningen niet op te wachten. Vooral in deze Corona 
periode.
Dr is nix tegen
Bereikbaarheid lijkt me wel thema. Is Schildmeer de geschikste locatie voor dit idee?

Ik kan me voorstellen dat het niet altijd even eenvoudig is om de programmering rond te krijgen. Zet je in op 1 jaarlijkse 
grote productie, of wordt het een soort Hongerige wolf-festival? Dat proces zou ik graag wat meer uitgelicht zien.
Geen eigenlijk.
Een mooi theater realiseren is geen garantie dat het exploitabel is. Seizoensgebonden. Er moet meer dan theater geboden 
kunnen worden.
.
Is het theater ook bruikbaar buiten de zomer?
Geen
Helemaal nis tegen.
Pluk ook leuk....
Lijkt mij totaal niet bijdragen aan een duurzame toekomst van Groningen.
De multifunctionaliteit gaat ten koste van de functionaliteit. Een watersportevenement tegelijk met een theateruitvoering 
en veel bezoekers in het natuurpark? Met andere woorden: steeds is slechts één van de functionaliteiten optimaal in 
gebruik.
Geen
het Forum voor de provincie. luchtfietserij!
Geen
X
Geen
De exploitatie moet rond komen. Het moet zichzelf kunnen bedruipen. De programmering zal niet vanzelf gaan, let op dat 
daar ook een substantieel bedrag voor wordt gereserveerd, zodat er straks niet een Toplocatie is gebouwd waar de 
invulling voor mist.
Wat een originaliteit en creativiteit!
erg veel mensen bij elkaar, kan tegenwoordig niet meer
Geen
er zijn al veel andere podia in de provincie
Niets! Super project.
Geen, gewoon doen!
We hebben zoveel bestaande locaties, die niet goed gevuld zijn en ook een geweldige potentie hebben, dat zouden we 
eerst moeten invullen (bv de toekomst in Scheemda)
.
Waarom moet het het grootste openluchttheater van NL worden? Mag ook best een maatje kleiner.
Te ambitieus
Het aspect Natuurpark is moeilijk te verwezenlijken met zo'n groots project.
Geen,
Een typisch project waar je nu en in de toekomst enorm veel geld in kwijt kan en wat nooit op eigen benen zal staan. Het 
geld is beter besteed aan wat we al hebben.
Te groots opgezet (is hier wel behoefte aan) en te duur (zowel investering als exploitatie)

* hiervoor is Groningen te klein en te ver * grote manifestaties kunnen voorlopig niet * weersafhankelijk * 10, 20 
voorstellingen per jaar, voor vijftigduizend of honderdduizend mensen - waar moeten die vandaan komen??
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te ver weg en zeer kostenintensief .Misschien als Hensema-idee de eerste x hier is en bij groot succes om het jaar 
terugkomt??
groot qua volume, die voor kleinere activiteiten te groot zou zijn, het is niet realistisch om te denken dat er vaker grotere 
evenementen in deze omvang kunnen worden georganiseerd

Gezien de Corona crisis en de tendens naar kleinschalige projecten ipv heel veel mensen bij elkaar, is dit plan niet duurzaam
geen
Niet
Voor theater op locatie zijn wel betere plannen te bedenken dan 1 vaste locatie. Een mobiel geheel dat in de hele provincie 
geplaatst kan worden is vee, beter en kan bij idee 1 gebruikt worden.
-
Drukte in een natuurgebied
- ik vraag me af hoe tot deze schaal van 5000 pers. is gekomen en hoe baak dat hier behoefte aan is - of het ook geschikt 
wordt gemaakt voor kleinere evenementen van bijv. een paar honderd mensen - hier hoort een plan bij waarbij 
geïnvesteerd wordt in talent en een klimaat waarin structureel geld is voor cultuur. Zonder dat plan wordt dit misschien wel 
een lege huls
Een uurtje rijden en je bent bij het Shakespeare theater in Diever. Als je moet kiezen, ga je liever naar Shakespeare dan een 
onbekende regisseur.

Overbodig, voegt niets toe. Teveel geld voor een beperkt aantal geïnteresseerden. Nog meer publiek geld naar cultuur. 
verspilling in een gebied waar maar beperkte interesse voor is. Watersport zal nooit grootschalig naar Groningen komen. 
Natuurparken voor dagrecreatie hebben we al genoeg in Groningen. Weggegooid geld.
in Oldambt al een openluchttribune, wordt niet gebruikt
Geen.

we hebben al redelijk wat theaters in Groningen, is een openluchttheater dan nog nodig en kan dit financieel op de langere 
termijn uit? Bestaande theaters hebben nu immers al moeite om de financiën rond te krijgen
-
Bereikbaarheid (uithoek van Nederland)
Niet
Geen
Waarom bij het Schildmeer?
Lijkt me nog al een tegenspraak: Schildmeer en 'grootste openluchttheater van ons land'. 'Grootste' is een kwalificatie die 
oninteressant is, voegt dat iets toe aan de kwaliteit van wat je te zien krijgt? Zie dit bovendien niet lukken op zo'n afgelegen 
plek.
Geen
Nog verre van concreet lijkt mij
En nu nog een oplossing voor regen bedenken.
Kan uitgroeien tot iets groots, wat maakt dat de locatie erg belangrijk is.
Geen
Ik zou het iets minder groots willen maken, Max 1000 mensen
Moet wel oog zijn om dit te onderhouden en te exploiteren. Lange termijn.
Ik zou ze echt niet weten!
Voor veel inwoners uit de provincie niet of moeilijk bereikbaar.
Ook kleine voorstellingen moeten er terecht kunnen
Zal veel geld kosten
Is het vervoer ernaar toe goed te regelen?
Project 5 Argumenten Voor

In Groningen zijn er plekken voor gevorderde artiesten, maar weinig plekken voor artiesten die nog in ontwikkeling zijn. 
GRN kan zo’n plek worden. Daarnaast stimuleert deze plek de samenwerking tussen verschillende podiumkunsten, iets wat 
je steeds meer zit in het werkveld en waar de toekomst van podiumkunsten zich naartoe ontwikkelt. Daarnaast is GNR een 
duurzaam en zelfvoorzienend initiatief. Een belangrijke peiler waar elke stad rekening mee moet houden in de toekomst.
Meer cultuur in de stad!
Mooi project
Ik mis een plekje in 'grunn' zoals we het in Amsterdam kennen, maar dan op zijn Grunnings. Dit is zoiets.
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Culturele ontwikkeling is belangrijk en een mooi vooruitstrevend/duurzaam idee voor een ontmoetingsplek
Dit is toch gewoon supergaaf.
Voor jong en oud in een culturele setting
Creatief jeugd kansen
Prachtig, veelzijdig, inclusief, creatief, abusief.
Ik vind dit een heel gaaf en creatief project met denk ik ook een hele toffe uitwerking! Kan niet wachten tot de dag dat alles 
weer mag om een dansje te komen doen :)
Super tof ongekend concept, wat Groningen nodig heeft.
Geef nieuw talent meer ruimte

Een creatieve plek waar de kracht van Groningen benut kan worden. Ik zou als artiest hier mijn podium kunnen creëren
Alles dat muziek promoot is van harte welkom. Ook evenementen waarbij ruimte is voor talent van de &quot;gewone 
burger&quot;. Bijvoorbeeld open podium.
Sociaal ding
Als muzikant ben ik altijd voor nieuwe culturele ontwikkelingen, en zou een studio ook zeer functioneel zijn voor 
beginnende muzikanten die niks tot hun eigen beschikking hebben
Leuk idee, past in onze cultuur
Geeft meerdere bedrijven de mogelijkheid om samen te werken aan hun toekomstbeeld en het aanbod wat betreft uitgaan 
vergroot.
Jong en oud kunnen alle creativiteit kwijt
Hier kunnen jongeren een plek krijgen waar ze hun expertise in kunnen leggen. Een duurzaam initiatief waar cultureel 
wetenschap en diversiteit samen gaan.
Goed om een plek voor jong en oud te hebben
Werkelijk elk idee wat ze willen doen met GRN lijkt mij top. Cabaret, feestjes, markten, plek voor mbo-studenten... dit 
hebben we nodig!
Leuk idee, het is duurzaam dus werkt mee aan de circulaire economie, wat erg positief js
Verplaatsbaar, voor iedereen, makkelijk, we doen het samen.
Mogelijkheid voor mbo-studenten om zich te ontwikkelen op een praktijklocatie
Als chefkok kan ik er enorm naar uitkijken wanneer Groningen zo'n plek heeft als dit. Culinair gezien kan dit een avontuur 
worden op het gebied van smaak en beleving. Werkgelegenheid stimuleren en een plek zijn waar mensen buiten de 
Provincie speciaal naar toe willen komen. Het eten kan hier de hoofdnoot voeren om het terrein de extra impuls te geven! 
Kijk hier enorm naar uit!

Eindelijk een plek waar ik als producer mezelf kan ontwikkelen. Een muziekstudio waar ik de kans krijg tot ontplooiing. Ik 
werk nu veel vanuit huis maar zou graag een plek willen hebben waar ik terecht kan met vragen. Dus mijn stem x20
Geweldig breed inzetbaar en voor brede doelgroep
Zelf kom ik uit Appingedam maar studeer ik in Groningen. Noorderpoort College en wil ik muzikant worden. Ik zou hier 
dolgraag willen stage lopen of de kans krijgen om te spelen met andere muzikanten. Een soort van muzikale inloopavond 
voor jongeren zou ik hier willen opzetten, iets wat enorm mist in Groningen! Enig idee wanneer dit gebouwd kan gaan 
worden? Ik ben er heel graag bij!
Project goed uitgedacht
Dit is nodig in Groningen!!
Er gaat niets boven Groningen is een leuke slagzin, maar mist net dit element waar verbinding tussen oud en nieuw wordt 
gemaakt.
Omdat het verplaatsbaar is, zou het voor velen ( iedereen in de verre omgeving..) te bereiken kunnen zijn.

GRN wordt geïnitieerd door Groningers met een bewezen staat van dienst. Geen hobbyisme, maar puur vakmanschap wat 
resulteert in een strak plan met dito uitvoering. GRN is dusdanig breed ingestoken dat het diversiteit niet in de weg zit en 
bedoelt is voor álle Groningers en Noorderlingen. Het biedt kansen voor culturele, culinaire en kunstzinnige ontplooiing; 
wie wil dat nou niet? GRN krijgt mijn aanbeveling omdat ik geloof in de kracht van het zijn van een ontmoetingsplek die zich 
niet specifiek richt op één doelgroep, maar juist inclusiviteit en kruisbestuiving tussen mensen accelereert.
Multifunctioneel, voor meerdere doelgroepen. Klinkt als een samenkomst van het bestaande aanbod van bv het Suikerunie 
terrein en de Oosterpoort.
Duurzaam, gezellig en een aanwinst.
Interessant project! Nog interessanter kunnen de resultaten worden dankzij het steeds internationaler wordende karakter 
van de stad Groningen.
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Flexibel Innovatief Mobiel Kansengevend
Een sterk en goed onderbouwd plan waar de sociale en culture sector in Groningen behoefte aan heeft.

overlastvrij kunnen feesten zal niet alleen de feestgangers ten goede komen, maar ook de mensen die momenteel last 
hebben van dergelijke evenementen. Verder is een duurzaam initiatief altijd een goed idee.
Hell yeah! Oud en jong moeten meer samen kunnen komen. Dit ziet er uit als een goeie gelegenheid.

- Er is veel vraag naar een dergelijk concept. Groningen is een plek waar veel creativiteit heerst en er is nog geen ruimte 
waar deze zodanig wordt gestimuleerd. - Cultuur is ontzettend belangrijk. Het is mens eigen om emoties te uiten via oa 
kunst en muziek (goed voor de mentale gezondheid) en het verbindende aspect ervan is ontzettend belangrijk. Dit concept 
zou hieraan bijdragen. - Er is een steeds grotere focus op duurzaamheid. Een plek waar creatieve en ondernemende 
geesten de krachten kunnen combineren zorgt wellicht voor ideeën die onze wereld verder kunnen helpen.
Ruimte voor culturele ontwikkeling en samenkomst van verschillende mensen en de kennis die zij meedragen is zeer 
belangrijk voor de 'toukomst' van de stad Groningen. Het initiatief aangedragen door KopjeK brengt dit alles op een speelse 
en gezellige manier samen, waardoor niet alleen de getalenteerden elkaar kunnen ontmoeten, maar ook de rest van 
Groningen mee kan doen.
Groningen is a mecca of local and international young talent that needs a place to develop their full artistic potential. A 
place where they can gather, collaborate, learn, and support each other, is a perfect catalyst to propel new ideas into 
infinite and exciting possibilities.

Deze cultuur zorgt er altijd voor dat men samen komt en nieuwe ideeen uitwisselt. Mensen die hierop afkomen hebben het 
doel om zich te ontwikkelijken, ontplooien, omringd te worden met mensen die allemaal de passie hebben om zich te 
kunnen ontwikkelijken, zonder druk te voelen. Deze cultuur zorgt saamhorigheid zorgen en hoe mooi is dat als je dut kunt 
combineren met zelfontplooing. We zijn tenslotte sociale wezens die dit nodig hebben.
Weer een project voor een beperkt clubje subsidie slurpers. Dit geld veel beter te besteden aan herstel Molens, Oude 
Kerken, Boerdedrijen, Historische gebouwen etc.

Dit initiatief verbind op vele aspecten waar andere en soortgelijke plekken tekortkomen. De verbinding van een 
multifunctioneel inzetbaar en lokaal terrein met onafhankelijk ondernemerschap is wat Groningen nodig heeft.
Het biedt talent een kans, het verbindt mensen en het voegt waarde toe aan stad en mens.
Er schuilt veel talent in het Ommeland
Doordacht plan, ook financieel Versterkt regio functie van de stad Er is grote behoefte aan multicultureel terrein Duurzaam 
initiatief

Een duurzaam terrein met ruimte voor elke vorm van cultuur en evenementen lijkt me een mooi initiatief. Als het 
daarnaast ook nog eens deels verplaatsbaar is zal het ook geen toekomstplannen van het terrein kunnen belemmeren.
Een plek waar iedereen van alle leeftijden, verschillende achtergronden en interesses bij elkaar kunnen komen om te 
overleggen en if het leven te vieren! Hoe mooi is dat in een tijd waarin we het nodig hebben om samen te zijn zonder 
verschillen!
Talent ontwikkeling is de brandstof voor iedere Groninger, jong of oud!
Multifunctioneel, creatief moderne opzet
Best een creatief idee
1. Prima initiatief om cultureel talent in de provincie op deze manier te ondersteunen. Kan Groningen kleurrijker maken. 2. 
Verplaatsbaar, dus inzetbaar in de hele provincie.
Argumenten voor

GRN zou een ontzettend mooie toevoeging zijn aan cultuur in de stad Groningen. Talenten hebben een plek nodig waar ze 
kunnen samen komen en zichzelf verder te ontwikkelen. Daarnaast mis ik in de stad een plek waar meer aandacht komt op 
wekelijkse basis voor DJ’s in het dance genre. Ik hoop dat GRN dit kan bieden en faciliteren. Daarnaast is het ontzettend 
mooi dat duurzaamheid en andere belangrijke aspecten worden meegenomen in het gedachtegoed van GRN.
goed project...mis alleen de locatie

Ik ben al iets ouder maar zou hier graag willen samenkomen met jongeren om cultuur te beleven. Het cafe/restaurant is in 
mijn ogen een uniek iets waar de stad trots op kan zijn. Het terrein is goed over nagedacht, geluid dicht om geluidsoverlast 
te verminderen door plaatsing van containers! Een van de betere plannen die ik heb gelezen. Mijn stem hebben ze!
Super!
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eindelijk een project dat over meerdere schijven denkt als het om muziek gaat. Voor en van de Groningers! lijkt me heel tof 
als er projecten tussen studenten, ouderen en mensen uit diverse werkvelden worden opgezet. ben benieuwd waar dit 
terrein gaat komen. mijn stem heeft het!
Flexibel
Stimuleert lokale initiatieven Toukomstbestendig project Bundelt krachten
Cultuur!!!
Mooi initiatief en goede toevoeging voor de stad/ommeland.
Ruimtelijk aspect als een zeer waardevol aspect om samenkomst en ontspanning voor jong en oud nog mogelijk te maken 
onafhankelijk van de weersinvloeden.
Belangrijk om nieuw talent te motiveren en op zoveel verschillende manieren tegelijk is dat natuurlijk wel een kans die 
benut moet worden.
Zeer interessant project, het multifunctionele aspect maakt het extra aantrekkelijk en waardevol voor een bruisende stad 
als Groningen waar van alles gebeurt.
Origineel , creatief &amp; multifunctioneel

Project biedt stevig gefundeerd platform voor reeks aan aantrekkelijke en gewenste activiteiten en initiatieven, zonder dat 
het design al van tevoren teveel de richting bepaalt of beperkingen stelt. Om die reden het project met grootste kans voor 
succes op lange termijn. Daarmee ook de meest duurzame investering.
Alleen maar argumenten voor. Dit moet doorgaan
klinkt leuk
Verplaatsbaar is mooi, maar ik vraag me wel af of dat ook de praktijk zal zijn.

Er moeten meer plekken zoals dit komen waar ik me als een idioot kan gedragen en me nog steeds welkom voel.
Een flexibele manier om kennis te maken met cultuur.
Goed als er zo een plek in Groningen komt, waar men op allerlei manier zich kan ontwikkelen

GRN maakt Groningen compleet. Een open ruimte waar iedereen zijn ideeen welkom is, en waar iedereen zich welkom 
voelt. Groningen is al een enorm krachtige muziekstad maar mist nog een laagdrempelige locatie zoals GRN.
Altijd voorstander van een creatieve plek. Het is een ontzettend belangrijk onderdeel in de maatschappij. Daarnaast is het 
informeren en laten zien van biologische landbouw zeer positief.
Klinkt al een mooi initiatief waar ik vol achter sta

Het is zeker een goed idee, dit moet er komen! Een geluidsdichte club dus geen overlast naar buiten toe dat is echt top.
Mooie ontmoetingsplek voor kunst, cultuur, muziek en meer
Altijd goede sfeer op voorgaande evenementen. Het is net even wat anders dan gewoon ‘opstap’ maar wel voor iedereen 
toegankelijk. Veel variatie dus voor ieder wat wils
Een initiatief dat past binnen de trends van de hedendaagse samenleving.
Stad en Ommeland verdient een plek waar dit allemaal mogelijk is.
Ziet er mooi uit
Mooi design en ook een groen idee. Een must have voor een toekomst denkende stad als Groningen
Ondersteuning jong talent
Cultuur dient als ondergrond van een maatschappij. Het is belangrijk om cultuur een plek te geven in een daarvoor flexibele 
toegewezen omgeving. De Bunker en De Kas zijn ideaal om te gebruiken als flexibele, culturele hotspots! Daarnaast kan 
duurzaamheid als centrale ondergrond worden beschouwd. Het is belangrijk dat duurzaamheid integreert in de culturele 
sector en de beleving ervan.
Gezellig
Gewoon top!
Multifunctioneel, bron van creativiteit, en lost een probleem op: talent behouden in het Noorden.
Hry is belangrijk dat er ruimte wordt gegeven aan nieuw talent.
Extra culturele mogelijkheden in de stad zijn altijd welkom. Zeker waarbij artiesten die geraakt zijn door de Corona crisis 
hun ding kunnen doen en wij als publiek kunnen genieten.
Groningen heeft meerdere evenementen locaties maar niet een waar je als inwoner van Groningen ook met ideeën naar 
binnen kan lopen. Daarnaast is het zelfvoorzienende middels een bistrobar iets wat mee aanspreekt. Ik zie veel kansen voor 
dit project. De Kas gaat een plek zijn waar Groningen trots op kan zijn als ik het zo lees. En die bunker als die geluiddicht is 
ook een unieke plek in de stad zonder overlast! Enige project wat ook echt bestaansrecht heeft als ik zo door de ideeën 
heen scroll.
Extra locatie, ook nog eens verplaatsbaar
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Wat me aanspreekt zijn de twee losse plekken op een locatie. De bedenker zet verschillende doelgroepen in beweging en 
vooral die kas kan echt een parade paardje worden in Groningen. het talent ontwikkelen kan op vele niveaus worden 
ingezet. Ik zie een koppeling naar scholen maar ook naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De zeecontainers 
kunnen eventueel nog ingezet worden voor events zoals kledingmarkten of misschien als winkel voor startende 
ondernemers. Als het zo gaat worden als de schets, dan gaat dit Groningen verrijken! Chapeau!
Duurzaam Voor elk wat wils Brede doelgroep
Een hele mooie aanvulling voor Groningen. Speelt tevens goed in op de vraag bij veel mensen!
Erg geschikt voor duurzame festivals als de Vegan Kersmarkt
Er kan niet genoeg aandacht gaan naar kunst, cultuur en duurzaamheid. Dat alles ook nog eens tegelijkertijd!
Dit is precies datgene wat Groningen nog niet heeft! Een plek waar mensen uit verschillende lagen van de bevolking ieder 
met hun eigen talenten kennis kunnen delen en mooie dingen kunnen maken.
Een mooie toevoeging voor Groningen met een duurzaam karakter. Ook het feit dat er een geluidsdichte muziektempel aan 
toegevoegd wordt is fantastisch!
Ruimte voor: - educatie - talentontwikkeling - ondernemingen - professionele relaties - vrijetijdsbesteding Het is een goed 
ontwerp van twee haast identieke gebouwen die multifunctioneel zijn. Een broedplaats voor creatief talent met een 
zichtbare verbinding tot ondernemend Groningen.
Inventief en nieuw
Groningen (en met name mijn leeftijdsgenoten) hebben vooral in deze tijd een plaats nodig om creativiteit en verbondheid 
te voelen.
Ik denk dat dit een verrijking wordt voor de stad groningen

Een culturele vrijplaats in de ommelanden zou geweldig zijn. Er is een hele mooie locatie voor de horeca en evenementen 
bij Scheemda. &quot;de oude strokartonfabriek 'De toekomst' De bunker zou daar een verrijking zijn.
Verplaatsbaar maakt dat het bruikbaar is op plekken ( nieuwbouw projecten) waar de eerste paar jaar nog niet een 
dergelijkemultifunctionele ruimte zal komen te staan Je kunt meerdere concepten uitproberen die het elders goed doen ( 
bijv de kas in amsterdam) Goed Bruikbaar bij Noorderzon/ Noorderlicht en Eurosonic
Duurzaam, innovatief en gericht op ontwikkeling!
Mooi project !!
Duurzaam Jong en oud ,grote doelgroep Multifunctioneel
modulair, dus verplaatsbaar
Gaaf en slim bedacht

Absoluut een toevoeging voor de stad. Het culturele aspect is een onderdeel wat erg goed past bij een stad als Groningen.
Klinkt als een ontzettend tof initiatief en modulaire aspect spreekt me erg aan omdat je daardoor kunt zorgen dat de 
gebouwen met de tijd mee bewegen en er voor iedereen iets te doen is. Daarnaast vind ik vooral het feit dat ze mikken op 
talentontwikkeling erg goed.

Ik hoop indd dat het Een plek wordt waar iedereen laagdrempelig gebruik kan maken van de faciliteiten en dat het een 
broedplaats wordt het ontwikkelen van talent. Wat betreft de kas mis ik nog wat informatie over de aankleding.
Het is belangrijker dan ooit om talent de ruimte te geven voor ontwikkeling. Vrijheid brengt vooruitgang en dat moet 
gefacliliteerd worden.

Huidige plekken zijn allemaal tijdelijk en juist door Corona groeit het besef naar het belang van dit soort plaatsen
Elke stad zou dit kunnen gebruiken.
Dit is iets wat een echte aanvulling zal zijn. De opzet en manier van het daadwerkelijk in gebruik te gaan nemen en runnen 
van de locatie is iets waar al heel goed is over nagedacht. Vooral in deze tijden zal het extra ondersteunen om de branche 
die heel erg zwaar getroffen is een boost te gaan geven.
Goed voor de ontwikkeling van personen en lokaal. Draagt bij aan duurzaamheid en samenhorigheid.

Tof idee om jong en oud talent te laten opbloeien. Het idee van een bistro bar hierbij is zeker top, hierdoor verwacht ik dat 
ook mensen zonder(met weinig) talent zich hier zullen laten zien. Zo is het letterlijk makkelijk toegankelijk voor iedereen
We hebben dit soort nieuwe locaties nodig in de stad
Groningen kan op het gebied van culturele ontwikkelingen een stuk groter worden. Er is weinig ruimte voor (bijv) het 
maken van muziek. Denk aan studioruimtes. Dit biedt de perfecte oplossing.
Meer locaties in de stad. Vergeleken met Amsterdam en andere steden zijn wij zo verdomd klein omtrent nachtleven. Meer 
van dit svp
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Dit sluit aan bij wat Groningen nodig heeft: een geluidsdichte ruimte waar muziek gemaakt en gedanst kan worden. 
Daarnaast is het idee van de kas super: duurzaam en voorbeeld voor andere locaties!
Me as a international student really like this idea! Please make it a international hub too. I know that as a international it is 
hard to find a job in Groningen during or after your study. So this is would be perfect to create more work in the city. Please 
make it happen!
Top!!!!
Een plek waar mensen samenkomen is altijd een aanwinst; mooi plan!
Love dit idee! Ook gay events please!
Test
Lijkt me magisch dit concept!!
Prachtig idee. Zou hier graag mee over willen lezen en het plan verder in ontwikkeling willen zien. Enorm veel potentie ook 
om zonder verdere subsidies zelf voort te kunnen bestaan. Dat mis ik bij sommige andere projecten, een duidelijk visie voor 
de toekomst! Dit project wil talent ontwikkelen maar is ook bewust van het feit dat hiervoor geld nodig is. Graag meer van 
dit project!
Heel erg goed plan. Kijk er naar uit om er te mogen rondlopen!
Helder en goed geformuleerd plan waar over alles is nagedacht. De Kas gaat een plek zijn waar jong en oud zich kan 
vermaken. De bunker is geluidsdicht, top voor de omwonenden en toch fijn voor de jeugd. Ontwikkelen van talent! 
Toekomst!
Duidelijk beeld en goed onderbouwd
lokaliteit, duurzaamheid, innovatie, ondernemerschap en creativiteit. Met name de factoren passen erg bij de hedendaagse 
image van GRN!
Leuk mobiel project
Cultuur, duurzaam, gericht op samenwerking en multifunctioneel inzetbaar
kan een paar elementen leveren in Hensema idee
Prachtige nieuwe plek voor evenementen
geen enkele
Het feit dat de opstelling modulair is, brengt veel variatie met zich mee. Het pand zou voor verschillende doeleinden 
kunnen worden gebruikt. Heel creatief!
Zoiets is er nog niet in Groningen
Flexibiliteit past bij de nieuwe tijd
Voor nu goed om evenementen te organiseren waarbij afstand moet worden gehouden, later ook te gebruiken voor 
festivals en feestjes

Dit speelt perfect in op wat de regio nu en de komende periode superhard nodig heeft! Cultuur, creativiteit, saamhorigheid, 
leuke events op een hele vette locatie! Ben ervan overtuigd dat het team dat dit plan heeft ingediend hier een enorm 
succes van gaat maken! Dit is een initiatief dat Groningen ECHT mooier zal maken! En het is ook nog gericht op 
duurzaamheid en ontwikkeling! Ik ga mijn eerstvolgende event hier organiseren!
Toch fantastisch als dit gerealiseerd wordt! Ik ben erbij!
Goed plan voor een venue buiten de stad.
Top initiatief
Duurzaam, multifunctioneel inzetbaar, kan zelfvoorzienend zijn
Geen
Hoe meer plekken om te feesten hoe beter

Altijd mooi om een nieuwe plek te hebben waar jong &amp; oud samen kan komen! En een bar is ook altijd een goed idee;)
Duurzaamheid is de toekomst en ik zie dit project als zeer duurzaam. Ik ben erg positief!
Een goede plek voor jong talent om zichzelf te ontdekken!
Geluidsdichtheid! Geen overlast omgeving, hopelijk! Jong EN oud! Hergebruik zeecontainers!
Lekker nieuwe plek in grunn voor creatieve chille vibes op een top locatie die je even laat vergeten dat je in een drukke stad 
zit.
Groningen kan deze multifunctionele plek goed gebruiken omdat de culturele sector hierdoor een boost krijgt. Het 
samenbrengen onder één dak van verschillende culturele stromingen zorgt voor kruisbestuiving en nieuwe creatieve en 
innovatieve ideeën. Doordat deze locatie geluidsdicht is kan er op iedere locatie en de hele dag door gebruik van worden 
gemaakt.
Lucas heeft het gemaakt. Is gewoon makkelijk. 2e beeldscherm is goed van pas gekomen.
Veelzijdig, voor iedereen, sociaal, flexibel
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Hier zou ik voor reizen! Een restaurant in een kas, heel erg mooi! Ben in New York eens in zo'n restaurant geweest wat een 
4 sterren restaurant was. Zo'n plek mist er in Groningen! De bunker heb ik zelf minder mee maar het aspect dat het 
geluidsdicht is maakt het een goed initiatief. Geen overlast voor omwonenden!
Mooie locatie en ruimte voor culturele projecten georganiseerd door een ervaren en professioneel team!
Tof initiatief wat Groningen nodig heeft
Altijd goed om meer mogelijkheden te hebben voor meer cultuur en culinair. Al helemaal als dit samenkomt in een 
creatieve broedplaats. Heel dik dat het modulair en verplaatsbaar is: biedt ruimte voor vernieuwing en flexibiliteit. Sign me 
up!
Top idee! Dit hebben we nodig in Groningen!!
Prima zo'n plek waar alles samenkomt.
Ik was laatst met vriendinnen op Kopjek x Stadslab en één keer in het jaar vind ik veel te weinig voor zo'n leuk evenement. 
We hebben het er vaak over dat we eigenlijk wel maandelijks of zelfs wekelijks naar zo'n festival/evenement zouden willen. 
De combinatie van muziek, eten en drinken is de perfecte combi voor een gezellige dag. Daarom vind ik dit project een 
super idee en een verrijking voor de stad Groningen!
Fantastisch project, een aanwinst voor Groningen. Alles zoals we de toekomst moeten gaan invullen. Niet met beperkingen 
maar als een beleving.
Steun voor de culture sector is in deze periode oh zo belangrijk. Plus dit geeft de stad en ommeland meer allure en word 
daardoor weer een stuk aantrekkelijker.
Lijkt mij fantastisch als dit idee realiteit wordt.
Ik geef de voorkeur aan andere projecten
verplaatsbaarheid ontwikkeling van talent geluidsdicht
Naast een hoogwaardige locatie voor evenementen, speekt vooral de interactie tussen talenten en ervaring mij aan. In 
Noord-Nederland is er erg veel kennis op het gebied van innovatie binnen evenementen. Echter word daar niet mee te 
koop gelopen. Er is geen locatie die hier in durft te infesteren in combinatie met een live event. Hier zie ik bij uitstek een 
plek weggelecht voor de bunker. Artiesten of producenten kunnen hier een uitdaging neerleggen. Welke dan op 
professioneel niveau word opgepakt.

Er zijn in Groningen veel te weinig goede multifunctionele event locaties. De meeste plekken hebben een hele specifieke 
sfeer en kunnen weinig naar de wens van de klant gezet worden. Ook het restaurant is een aanwinst, zeker omdat het door 
het glas altijd aangenaam vertoeven zal zijn binnen, weer of geen weer. Verder heeft duurzaamheid de toekomst, dus is het 
belangrijk dat ze dit als speerpunt hebben. Ook is het fijn dat er ruimte komt voor artiesten om samen muziek te maken; dit 
ontbreekt nog in de stad. Alle clubjes artiesten zitten in hun eigen omgeving en hier is kruisbestuiving mogelijk

Klinkt als een sterk idee, waar ook geluid wordt gedempt. Een plek van samenkomst met ruimte voor gave activiteiten
Goed om in Groningen meer culturele centra te krijgen, waar beginnende kunstenaars en muzikant bijvoorbeeld de kans 
krijgen om te ontplooien. En een plek waar je kan samenkomen is fijn!
Mobiel festivalterrein, multi-gebruik

Een plek waar talenten op cultureel, en alles wat daar ondersteunend aan is, kunnen samenkomen is een must voor 
Groningen. Het lijkt me ontzettend gaaf dat deze ontwikkeling doorgezet kan worden. Ik vind dat er in Groningen meer plek 
moet komen waar muzikanten in de dance scène zich kunnen ontplooien en elkaar kunnen helpen.
Iets nieuws en verfrissend in Groningen waar allemaal nieuwe mensen elkaar kunnen ontmoeten! En verschillende 
stijlen/culturen/SES/leeftijden komen met elkaar in aanraking
Geen geluidsoverlast, eigen identiteit en de naam is kort en krachtig en al snel een begrip
Fantastische aanvulling voor de stad en regio.
PERFECT! Een creatief gebied waar artiesten en liefhebbers samen kunnen komen om muziek te ervaren.
KopjeK is niet zomaar een organisatie voor festivals en mooie evenementen maar het voelt als een familie waar je elke keer 
weer “thuis” komt! Altijd tot in de puntjes goed georganiseerd
Zie argumenten van Rico Bakker
Het is goed voor de culturele ontwikkeling van Groningen om dit soort festivals te laten plaatsvinden

Enthousiast bericht en duidelijk structuur. Het lijkt op een project dat naadloos aansluit aan de Groningse sfeer.
Project 5 Argumenten Tegen
Dit is nu zo,n onzinnig geld verslindendproject wat niets bijdraagt aan de toukomst
In het plan staat nog weinig over begeleiding voor deze (beginnende/mbo) artiesten. Ik ben nog wel benieuwd hoe GRN dit 
voor zich ziet.
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Geen mobiel centrum! Vaste ontmoetingsplaats is veel waardevoller! Er staan alleen al in veendam verschillende panden 
leeg die daarvoor gebruikt kunnen worden
Geen
zou het niet weten
heel veel ideeën, weinig focus in dit plan, ik zie het niet voor me......
Goede evenementenlocaties, dat is mooi. Maar is er een gebrek aan evenementenlocaties in Groningen? Moet het een van 
de top evenementenlocaties worden? Volgens mij verdring je dan weer andere, die er al zijn. Bij commerciele verhur 
verdring je ook anderen op de markt en daar help je ondernemers niet mee. Doe liever iets met de vele mooie projecten die 
er al zijn, dan een enorm duur nieuw project neer te zetten.
Geen
Geen
Geen
Lijkt erg op wat al gebeurd op het suikerunie terrein
Seizoensgebonden helaas
Geen
.
Geen enkele.
Weinig kans dat het nu goed gaat draaien ivm Corona
#coronings (maar dat gaat over natuurlijk)

Commerciële instelling en waar wil je GRN neerzetten? Dat is me niet duidelijk. We hebben al genoeg van dit soort (zie 
oude Gasunie terrein), behalve dat het modulair (en verplaatsbaar) is, maar dat heeft te weinig meerwaarde.
Geen
Voorlopig geen
er zijn al genoeg festivals (suikerterrein, scheemda, baflo, hongerige wolf, festival der a, etc.)
Geen
Kosten zou een belemmering kunnen zijn.
Geen
Geen.
- Niet echt een argument tegen, maar er moet wel voor worden uitgekeken dat het niet een plek wordt die vergelijkbaar is 
met andere plekken in Groningen (EM2 bijv). Al zijn er al wel onderscheidende factoren als verplaatsbaarheid (hoe wordt 
dit ingezet?)

De exacte afmeting van dit project weer ik niet, maar mijn enige zorg is dat dit initiatief niet overal terecht zou kunnen en 
daardoor wellicht niet mobiel genoeg is. Maar ik ga er vanuit dat KopjeK hier goed over nagedacht heeft, en er zal genoeg 
ruimte op verscheidene terreinen zijn om zo'n project als deze te realiseren.

Klinkt als een geldverslindend en prestigieus initiatief. Waarvan de resultaat en opbrengsten op voorhand onduidelijk zijn.
It's already taking too long to happen.
Niet
Idem.
Het mobiele, zou ook kunnen tegen werken
Kosten niet genoemd
Maar ook hier, de kosten voor handhaving, onderhoud en verplaatsingen vragen later teveel subsidie
Te gekunsteld
.
de locatie misschien
Geen
Super!
Na realisatie zijn er vaste lasten (onderhoud/beheer) die zonder vervolgsubsidie waarschijnlijk niet op te brengen zijn. Een 
failliet project erbij.
-
De verplaatsbaarheid van het geheel naar een andere locatie is groot pluspunt. Maar uit verdere uitwerking van het 
ontwerp moet nog blijken hoe realiseerbaar dit is.
Geen argumenten tegen

Elke regio heeft m.i. wel een pand leeg staan of kan tindelijk gebruikt. Waarom dan grote tenten kopen en onderhouden.
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Geldverspilling
Een kas lijkt mij (zeker in de zomer) een te warme plek voor evenementen.
Geen
Wellicht zijn er al te veel soortgelijke initiatieven.
Nvt
Niks tegen
Kan er geen bedenken

Een argument tegen zou onderbouwd kunnen worden wanneer men de wens heeft om dit gebied nog breder inzetbaar te 
maken. Echter, voor andere sectoren is er al voldoende ruimte. Daarnaast staat deze omgeving open voor initiatief.
Moeilijk in deze tijd
Geen tegens
Maak het niet te duur voor bezoekers, gezien veel studenten op jullie evenementen afkomen.
Misschien dat de kas in de zomer erg warm kan worden
Waar?
Geen
Het is jammer dat er een fysieke en letterlijke tweedeling valt in de functie van beide gebouwen. Ik zou het persoonlijk 
fantastisch vinden als er muziek zou worden gemaakt tussen de vers gekweekte tomaten. Oftewel: is het niet beter als er in 
beide gebouwen wordt geprogrammeerd op een manier dat bv. zakelijk-creatief, muziek-horeca, educatie-vrije tijd met 
elkaar verbindt?
Geen.
Het suikerunie terrein is een geweldige vrijplaats in de stad. Misschien is daar meer geluidsdichte ruimte nodig. Helaas is 
deze niet blijvend maar misschien kan Toukomst daar iets in betekenen.
Als dit de moeite waard is een bestaansrecht heeft, maak er dan een commerciële accomodatie van. Het voegt in principe 
weinig toe aan de promotie van de provincie.
hoe vaak zal dit daadwerklijk op/afgebouwd worden...
Met de vele horeca in en om Groningen. Waarom zouden mensen hier naar toe gaan?
Geen
Juiste executie is essentieel. Zonder dit zal de positieve bijdrage beperkt zijn.
Commerciële haalbaarheid lange termijn onbekend
Geen
Geen
Niet van toepassing
Geen
Geen
Ik zou er geen weten!

Een typisch project waar je nu en in de toekomst enorm veel geld in kwijt kan en wat nooit op eigen benen zal staan. Het 
geld is beter besteed aan wat we al hebben. Bovendien zal het niet fraai in het landschap staan.
Test

0
Bereik niet zeer groot
Geen
an sich te gebouwgeorienteerd, kan ontstaan als er behoefte is.
in ieder dorp is wel een locatie te vinden waar zoiets kan plaats vinden. Wees creatief
Nvt.
Geen
We hebben theaters waar datzelfde bereikt kan worden. Zoek daar de samenwerking.
Geen

Is deze venue ook verplaatsbaar te maken? Dan kan er vanuit een gemeenschappelijk beheer op verschillende plekken in de 
provincie gebruik van worden gemaakt. De programmering hiervan is misschien te koppelen aan bestaande podia?
Zulke plekken zijn er, verdeeld over de provincie voldoende. De meeste zijn noodlijdend. Weggegooid geld om een aantal 
hobbyisten aan het werk te houden.
muziekscholen die dit ook kunnen doen en niet alleen functioneren als lesfabriek
Geen
Kan niks tegen bedenken!
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Met mijn beperkte kennis op het gebied van bouwen, schat ik geen nadelen voor dit project in.
Wellicht erg prijzig
we hebben al genoeg evenementenlocaties in Groningen, daar zouden al deze genoemde activiteiten ook plaats kunnen 
vinden
Kan t corona proof?
Het verplaatsen zou misschien kunnen leiden tot overlast.
Is er niet
-
Geen

Maar hebben we dat al niet op het Suikerunieterrein meegemaakt? Verplaatsbaar? zodat projectontwikkelaars niets in de 
weg gelegd wordt wanneer die een interessant gebied, dat net door cultuurliefhebbers en -makers is ontwikkeld weer in 
kunnen pikken? Ga voor een statement: eis je ruimte op - voor altijd!!
Ik ben bang dat een verplaatsbaar cultureel terrein op een gegeven moment niet meer gebruikt zal worden omdat er geen 
vraag naar is, en dan ligt verwaarlozing op de loer.
-
N.v.t
Investeringen blijven nodig om te innoveren.
Kan geen echte tegen argumenten bedenken.
.
Dit lijkt mij vooral heel kostbaar en niet toekomst bestendig. Daarnaast oneerlijke concurrentie met de mooie commerciele 
locaties die er allang zijn.
Geen
Het kan iets geheimzinnigs hebben en dat kan dan ook weer een negatief imago opleveren
niet.
Zijn die er uberhaupt?
Het idee van een mobiele locatie kan zorgen voor instabiliteit.
Project 6 Argumenten Voor
Veel mensen komen -nieuw- in contact met cultuur. Van jong tot oud.
Leuke openlucht activiteiten voor breed veld van deelnemers en breed publiek
Dit biedt ontspanning, spreekt onbekend talent aan en moedigt inclusie en onderlinge samenwerking en saamhorigheid 
aan.
Heel goeie manier om Werken met jonge talenten, verbinding elkaar van amateur tot professioneel en toch uitstekend 
resultaat.
met lokale makers maken voor lokale mensen - dat verbindt en dat inspireert
prima idee, mooi samen gaan doen met project 1; 2 vliegen in één klap!
Bewezen concept (2019/2020) Sterke maker Echt bottum up Combinatie profs en amateurs Langlopend
Goed plan als je punt 1 Zummerbuhne hier samenvoegt.
lokale en rigionale cultuur op een hoger plan trekken is zeer goed.
Het is belangrijk dat de kunst van het zelf maken, zelf beschikken en etaleren wordt gestimuleerd in Groningen; om er voor 
te zorgen dat mensen elkaar tegen komen met alle talent die men heeft en de waardering regionaal kan groeien en de trots 
wordt gevoed.
Het nadeel van het huidige initiatief is dat het eenmalig is. Een langere periode en een terugkerende activiteit kan bijdragen 
aan een culturele ontwikkeling.
Het is mooi dat de creativteit van mensen wordt tentoongesteld
Belangrijk, de culturele ontwikkeling voor ons allen. Dat dit door Groningers wordt gepresenteerd is mooi maar geen 
absolute voorwaarde. Wel de mogelijkheid van dergelijke uitingsvormen.
Je ontdekt meer mensen die dezelfde interesses hebben. En je leert ook nieuwe vrienden maken. En het mooie is dat 
iedereen gelijk wordt behandeld

Een fantastisch project wat er in slaagt om per gemeente zichtbaar te maken wie de cultuurmakers zijn, wat ze doen en hoe 
de verbinding aan te gaan. Nu, vele maanden na het project, valt het op dat de mensen die meededen aan de voorstelling, 
zowel voor- als achter de schermen met regelmaat weer even te horen of zien zijn. Het project gaf dat zetje.
Ruimte voor eigen inbreng van inwoners van de ommelanden
Tof lokaal project voor verbinding van lokaal talent en ontwikkelaars
Een interessant project die verbinding zoekt.
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Ik heb Gronings vuur mee mogen maken in Sellingen! Het is een fantastische samensmelting van culturen !! Helemaal voor
bevorderen kunstuitingen in taal en cultuur v Groningen

De toegankelijkheid van de diverse uitvoeringen van Gronings Vuur. De drempel hiervoor lag door de lokale betrokkenheid 
(draagkracht) heel erg laag. Zowel de producenten als de uitvoerende artiesten zijn lokaal geworteld en dat leverde hele 
leuke kruisverbanden op. Tussen producenten, uitvoerende artiesten, lokale- podia (enorme improvisatie) en natuurlijk 
bewoners en bezoekers aan de de diverse voorstellingen. Goud doan!
Klinkt mooi om (vooral de jeugd?) enthousiast te maken over mogelijkheden in hun eigen gemeente.
Kunst &amp; Cultuur zijn belangrijk voor de ontwikkeling en ontspanning van 'de mens' (zowel individueel als voor de 
maatschappij als geheel). Combi / samenwering met project 3 ligt voor de hand.
Zorgt voor verbinding tussen mensen.
Bereikbaarheid van cultuur vergroten, op welke plek dan ook
Een creatief idee
Is wel cultuur.

Cultuur verbindt mensen en maakt uitdagingen voor de toekomst beleef- en bespreekbaar. Dit project kan mensen weer 
trots maken op het gebied ondanks de problemen die er spelen. En het maakt ze weer bewust van de eigen kracht en 
kwaliteiten van de regio waardoor die versterkt gaan worden. Het huidige project heeft bewezen dat het zo werkt, dus 
uitbouwen en verder versterken is het devies. Zo'n project verdient steun en moet gekoesterd worden in deze barre tijden.
Krachtig en verbindend. Moet gecombineerd met project 1
Geef de mensen brood en spelen... En na de cultuurkaalslag en de schrijnende gevolgen van het Corona virus is dit project 
nodig en leuk!
Prikkelen van bewoners om hun verhalen te delen.
Goed bedacht en uitgewerkt

Om theater wordt gemaakt met de bewoners, gebruik makend van de omgeving en dat in het mooie Groningen!

Als bezoeker van enkele voorstellingen van Gronings Vuur heb ik kunnen zien wat het resultaat en de enorme meerwaarde 
is van dit concept. Lokale cultuur wordt naar een hoger niveau gedragen. Het laat verder goed zien hoe je allerlei 
ontwikkelingen die in een gemeente plaats vinden kunt vertalen naar culturele voorstellingen. Daarnaast is van belang dat 
er door het concept nieuw lokaal jong talent wordt ontdekt. Verder is niet onbelangrijk dat de voorstellingen voor een 
breed publiek toegankelijk en bereikbaar zijn.
Jeugd. En ouderen samen brengen
Mooi zo'n podium waar nieuw talent zich kan ontwikkelen.

GroningsVuur haalt de energie en de verhalen echt op uit de lokale gemeenschap, en heeft de afgelopen anderhalf jaar al 
laten zien dat dat mooie voorstellingen oplevert, en dat er behoefte is daarmee door te gaan
Grootse ideeën voor de lange termijn.
Er is een mooie samenwerking tussen lokale partners en inwoners vd gemeenten gerealiseerd. De stukken waren van 
goede kwaliteit, de spelers en performers hadden zichtbaar plezier in hun spel. En het publiek zat vol met lokale mensen, 
wat erg fijn was om te zien.
Doorwrocht toekomstgericht plan.
Klinkt goed en toekomstproof
Test
De manier waarop jong en oud en kunstenaars met elkaar verbonden worden is heel bijzonder!

Een project dat breed gedragen en uitgevoerd wordt door inwoners en organisaties uit het gebied. Zorgt voor meer 
samenwerking tussen organisaties en stimuleert jong en oud om met muziek, theater en kunst bezig te zijn.
Bestendigen wat al is opgebouwd is natuurlijk heel waardevol. Voor het project en zeker voor de deelnemers die helemaal 
opleven van hun deelname.
Ben zeer voor meer verbindingen en langjarig programma.
Een haalbaar project waarmee kunst en cultuur in de breedste zin wordt gestimuleerd. Het laat zien cultuur in Groningen 
ook volop leeft, en lang niet alleen in het westen van het land.
Gronings Vuur is écht van onderop, in plaats van van bovenaf. Meer tijd, geld en energie investeren in de lokale 
cultuurmakers op hun eigen plek is broodnodig!
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Ben zeer voor vanwege het provincie gespreid karakter. Zeker doordat het draagvlak tbv kunst en cultuur wordt vergroot 
onder een breder publiek.
Heel erg leuk! Ze zijn van harte welkom bij ons op locatie in Ter Apel, gemeente Westerwolde: Moekesgat
verbindt generaties komt in het hele gebied
De samenwerking met verschillende instellingen
Ik heb gezien wat het doet en oplevert aan verbindingen.

Ik heb zelf in Westerwolde gezien hoe de cultuur in provincie Groningen leeft, en op kan bloeien. Professionals die de 
plaatselijke cultuurmakers prikkelen en uitdagen bieden nieuwe zuurstof en reflectie in deze vaak wat vergeten regio's.
Super voor jonge mensen om hier aan deel te nemen!
theater doet er toe...
Gronings vuur krijgt het voor elkaar om in korte tijd een hele hoop mensen binnen een gemeente enthousiast te krijgen om 
samen iets moois te realiseren. Het creëert samenhorigheid binnen de regio.

gespreide activiteiten jonge kunstenmakers met een gedifferentieerd aanbod kwantiteit is een belangrijke voorwaarde
geen
Wakker creativiteit, kunst en cultuur bij jong en oud aan. Zo belangrijk voor je levensgeluk.
Met kunst en cultuur kun je datgene wat leeft bespreekbaar en invoelbaar maken.
Sterren spreken voor zich
Het is heel leuk
Goed om door de hele provincie heen talent aan te boren.

Het zorgt voor verbinding, jong en oud neemt deel, zo is wel gebleken. Zorgt voor leuke interactie in de regio.
Lokaal, laagdrempelig, amateurs en profs werken gezamenlijk aan een productie
Goed project, zeker door laten gaan.
Project 6 Argumenten Tegen
Wel zorgen dat er voldoende publiciteit aan wordt gegeven, zodat ook daadwerkelijk zoveel mogelijk mensen er van 
kunnen genieten

0
niet 1 en 6 beide honoreren, krachten bundelen!l
Niet duidelijk is wat het uiteindelijke perspectief is.
Nee niet echt.

Je wordt alleen heel soms te laat over iets geïnformeerd en dat is jammer. Maar verder heb ik geen tegen argumenten.

geen. Een kartrekker of aanjager in de vorm van een project als dit is absoluut nodig om de boel aan te slingeren.
Bestond deze club niet al? Dacht dat het om nieuwe initiatieven ging?
Er wordt niet beschreven hoe ze (nieuwe) talenten gaan betrekken bij dit project, bijv. aanhaken bij kunst en 
cultuuropleidingen (in het mbo of hbo) in stad en/ of ommeland. Dat mis ik heel erg in dit verhaal.
geen
ook hier: er zijn al zoveel festivals, nederland kan dit niet meer aan.
Ingewikkeld om het laagdrempelig voor iedereen te maken.
Nvt
maar ook hier zal op termijn niet aanwezige subsidie nodig zijn, dus weggegooid geld
Jammer dat er vanuit de stad mensen worden gehaald om hier iets te doen. Zie graag lokale en nieuwe initiatieven. Most 
originaliteit
Geen
6 en 1 apart is te veel voor ons ijle gebied.
Erg afhankelijk van participatie van dorpsbewoners. Groot risico dat er niets uit gaat komen en de bewoners zich 
uiteindelijk niet herkennen in het resultaat.
Geen
Geen
Omschrijving is mij te vaag.
Inhoudelijk is het nog wat abstract. Wat houdt Gronings Vuur nou echt in.
Eigenlijk geen...
Geen
Geen
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Test
geen
Misschien meer uitwisselingen tussen de verschillendr gemeenten ipv in de eigen regio actief blijven.
Veel van dit soort ideeen en moet zeker van onderop georganiseerd worden.
Gaat het lukken om mensen (bijv. vrijwilligers en publiek) 10 jaar lang betrokken te houden?
Intensief project, vraagt veel van de betrokkenen.
origineel en vernieuwend. chapeau.
er zijn al erg veel initiatieven op dit gebied het is de vraag of alle getroffenen hier baat bij hebben
Is het mogelijk om er iets blijvends van te maken?
Geen.
Het geld is beter besteed aan culturele organisatie die we al hebben. Iets nieuws holt het draagvlak verder uit van de 
bestaande culturele sector.
slechts 3 locaties per jaar , hoeveel groningers bereik je dan?
Veel te lang project! Hierdoor verslapt aandacht en bloed het absoluut dood.
Een project in het rijtje: overbodig; is er al; er is een beter initiatief; werkverschaffing; op (middel) lange termijn niet te 
financieren; levert geen werkgelegenheid op; te beperkt.
Leuk enthousiasme, lijkt me meer gebaseerd op praktische overwegingen (werkperiode te kort, organisatie opbouwen, etc.) 
dan op inhoudelijke redenen. Erg breed ook, teveel van alles wat. En wat is de zin van het rondreizen als het steeds om 
dezelfde voorstelling gaat?
Heb ik niet
Voorkeur voor andere projecten
Is al een bestaand project dat financiering heeft
Alleen dit hoort m.i ook binnen de normale cultuur begroting.
Project 7 Argumenten Voor
Goede poging om voedselproductie te veranderen
verhoogd zelfstandigheid en eigen kracht goed voor milieu versterkt sociale verbinding
Goed voor mens en milieu!!!!
Scheelt vervoerskosten. Goed voor het milieu. Plaatselijke boeren erbij betrekken
geweldig!
Fantastisch! Het is verbindend, educatief, duurzaam en gezond.
Een positieve invloed op de verbintenis van mensen. Kinderen leren meer over gezonde levensstijl. Grote logistieke 
besparingen, terug dringen van plastic verpakking. Gezonde groentes en fruit waarvan je de geschiedenis weet en ook nog 
eens betaalbaar
zo mogelijk vooral biologisch
een betere symbiose tussen groen en stad brengt ons weer een beetje dichter bij de natuur

Fantastisch idee. Alleen maar voordelen: goed voor onze aarde, goed voor onze sociale cohesie, bezig zijn met voedsel 
verbouwen is goed voor lichaam en geest, voor het benul van onze afhankelijkheid van weer en aarde. Waarom pas 2040?

Goed voor jong en oud, kinderen vertrouwd maken met de voedselproductie. Een gezonde bezigheid voor iedereen.
Gezond, onbespoten eten en gezelligheid. En kinderen leren het van jongs af aan. Geen vrachtwagens nodig, om eten aan 
te voeren. In tijden van crisis heeft iedereen eten.
Jong geleerd, oud gedaan
Vriescheloo heeft nu een dorpsschooltuin en ik vind het een prachtig initiatief
De natuur weer gezond maken en de voedselketen weer herstellen. Voor een beter leefklimaat.
Iedereen toegang tot gezond voedsel.

Voeding is de basis voor een goede gezondheid. Heel belangrijk dat alle scholen (Basis en voortgezet) erbij worden 
betrokken. Zo kan de jeugd zien hoe onze voeding groeit en hoe belangrijk de zorg voor de natuur is.
Geweldig plan om mensen samen te brengen en bewust te maken van gezond eten

Jazeker, vreemd eigenlijk dat zoiets niet eerder is opgezet, en als t mogelijk is ook nog een voedselbos erbij, vooral voor 
mensen die geen /te kleine tuin hebben, elk community, van wijk (je) tot dorp een eigen voedseltuin dus
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Jaaaaa! 100% voor! Buiten dat dit richting de toekomst steeds belangrijker wordt, heeft het ook een heel positief sociaal 
effect. Het zorgt voor minder monocultuur in de vergezichten, bevordert de gezondheid, draagt bij aan een meer 
plantaardige levensstijl en daarmee de toekomstbestendigheid van de regio, maakt gezond eten toegankelijker en het 
verbindt inwoners. Buiten dat is het gewoon erg leuk en oogt het aantrekkelijk voor eventuele nieuwe inwoners en 
(fiets)toeristen.
Voedzame producten uit eigen (locale) bodem krijgen, zonder (nagenoeg) chemicalien. Goed voor lichaam, geest en de 
natuur. Zo moet het toch gewoon !
educatief
Kinderen maar ook volwassenen weten niet meer hoe groente wordt verbouwd. Kennis over het verbouwen en oogsten 
doorgeven. Gezond eten, samenwerking, voorlichting, duurzaam. Prachtig initiatief.
Gezond, duurzaam en samen, voorwaarde is 100% biologisch
Super goed idee en groningen als regio waar we laten zien aan de rest van de wereld dat het wél kan, kleinschalig, circulair 
en duurzaam
Heel erg basic project, autonomie in voeding, daar moeten we naar terug.
structurele integrale benadering, duurzaam en lekker ambitieus
zelf voedsel verbouwen is een mindful klus waarmee we de jeugd een goed voorbeeld geven hoe je kunt verbouwen en dat 
eerlijk voedsel lekkerder smaakt
Dicht bij huis, contact met je buurtbewoners en goedkoop en toch gezond eten, ook voor een smalle beurs.

lokaal, vers, verbinding met voedsel positief, inspirerend bevordert gezondheid, leefbaarheid en onderlinge verbinding op 
naar een gezonde generatie! opschalen van de succesvolle initiatieven naar elk dorp en stad volop beschikbaar zodat ieder, 
ook met een kleine beurs, met gemak 250-300 gr groente kan eten (ipv 100 gram nu). aanvulling : het sociale uitwerken, 
zodat het betaalbaar en voor alle inkomens bereikbaar is de professional als kloppend hart van elke tuin, vrijwilligers alleen 
aanvullend. Dan neem je het serieus dat gezond, gevarieerd en lokaal voedsel de basis gaat worden.
Voor stad en ommeland. Betrokkenheid bij voedselproductie is goed voor inzicht en tegen verspilling!
Duurzaam, sociaal
Lokaal verbouwen is duurzaam en leerzaam. Ik ben voor!
bevordert gemeenschapszin en gezondheid
Project is echt van nut en levert plezier en verbinding op voor alle inwoners, groot en klein.
Zo komen vele inwoners laagdrempelig in aanraking met landbouw en krijgen ze goedkope beschikking over gezonde 
producten (groente fruit).
Voedsel dichtbij (minder voedselkilometers), meer connectie tussen mensen en voedsel, sociale cohesie, kennis opdoen 
van de natuur, gezonder eten, kinderen leren waar eten vandaan komt.
Noodzakelijk om als wereld te overleven Organiseerbaar model.
Lijkt me een top plan
Gezond eten en voldoende beweging wil iedereen, maar elke drempel zorgt voor minder deelnemers - dus lokale 
voedselbos of - tuin lijkt me prima

bewoners en juist de kinderen bewust maken van de mogelijkheid om zelf (gezond) groenten ed te verbouwen
goed voor milieu, gezondheid en bewustzijn
Grote impact voor écht veel Groningers. In allerlei generaties. En: een plek voor ontmoeting en verbinding.
Goed voor de sociale contacten
Prima, wellicht kan het aansluiten bij schooltuinen of schooltuinen nieuw leven inblazen
prima idee
Dit is de toekomst
Saamhorigheidsgevoel, duurzaam produceren van verantwoorde producten
mensen dichter bij de natuur laten komen, verbinden van de samenleving, goed voor het milieu (duurzaam verbouwen, 
minder transport qua vervoer voedsel, meer groen), goed voor werkgelegenheid, goed voor opleiden van kinderen en 
studenten
Hoop dat mijn nu nog ongeboren klein kinderen, dan ook goed weten waar het voedsel vandaan komt. Inplaats van alleen 
de supermarkt.
Lokaal, gezond, bewoners, groen, duurzaam, leuk, praktisch

Door voedseltuinen kan je kinderen al vanaf jonge leeftijd over gezond voedsel leren. Het verbeterd de sociale cohesie! Ik 
hou van koken en zou het superleuk vinden als ik zelf verse groente zou kunnen halen uit de voedseltuin in de buurt!
Gezond en verbindend
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Buiten het gezamenlijk natuurbewust verbouwen van groenten en fruit is het een samen komen van mensen. Die hun 
energie kunnen verdelen in de kennis van het verbouwen van groenten en fruit. En misschien wel een gezellige 
bloementuin aan leggen. Om daar ook de samen komst te kunnen delen met een kopje koffie/thee.
vergroot cohesie in buurten, tuinieren is gezond, bewustwording van gezond eten

Geweldig hiermee herinner ik mij de volkstuintjes van vroeger en de heerlijke groentes. Leuk om gezamenlijk te doen
Heel inspirerend
Verbinden van mens, goede grond, voedsel en samenleven. Een prachtig en ook realistisch project. Ik zie het helemaal 
gebeuren.
Milieuvriendelijk, geen vervoer over de weg, verbindend

Food miles and organic, healthy food are important and although there are some food gardens available in the province - 
this option is now known or available to the majority of residents. Supporting this initiative will inspire healthier living

Top. Pakt het onnodige transport aan. Landbouw wordt gebruikt naar wat nodig is. Zeer educatief over essentiële dingen.
Dichtbij voeding produceren
Na Groningen ook de rest van het land, graag! Dit initiatief helpt om weer terug te gaan naar lokale gemeenschappen, met 
de menselijke maat, dus kleinschalig. EDUCATIEF voor jong en oud, zò nodig!
Samen doen, uit eigen regio, ik lees nog niks over biologisch tuinieren anders was het 5 sterren geweest
Bewustwording van hoe voedsel groeit, wat er gedaan moet worden voor jouw bord vol groente ligt. Waardering voor het 
product en daarmee bewustwording dat groenten en fruit wat lokaal verbouwt wordt het beste is voor het milieu. 
Daarnaast draagt het bij aan de saamhorigheid in een buurt.
Sluit aan bij belevingswereld van jonge en oude Groningers; leerzaam;
Erg belangrijk voor sociale cohesie en bewustwording m.b.t. oorsprong van voedsel Daarbij komt organisch gekweekt eten 
is gewoon lekkerder
Zeer duurzaam en gezond. Verminderd de afhankelijk worden van de grote voedselproducenten. Bevordert sociale cohesie. 
Brengt leven in de openbare ruimte.
Investeren in een reële en gezonde toekomst met gemeenschapszin.
Goed voor gezondheid, fysiek en psychisch.
Betrekken van basisschoolkinderen, prachtige ambitie om in 2040 het Groningse oogstfeest te organiseren in alle dorpen 
en steden (1 stad dus: Groningen).
De bewustwording van waar ons eten vandaan komt en hoe je gezond kunt eten. Zó belangrijk ook om te laten zien dat je 
daar zelf heel veel invloed op kunt hebben.
naast lokale economie ook lokale binding in sociale contacten
Dicht bij de natuur, leerzaam, contacten in de buurt voor jong en oud, samenwerken.
Iedereen kan mee doen en het schept verbinding door gezond voeding te delen!
Voeding, gezondheid, milieu, duurzaam, bewustwording. Dit project heeft alles en visie op de toekomst.
Betrokkenheid bij de aarde en je voedsel wordt vergroot. Samenwerken van verschillende mensen.
Het wordt tijd dat iedereen weer kunnen zien/voelen waar het eten vandaan komt,zodat er respectvoller met eten 
omgegaan wordt.Principe: dat wat hier wil groeien hebben we nodig om gezond te blijven.

Jaaaa, dit is goed voor het milieu,geen vrachtwagens die door heel Europa denderen voor komkommmers en ander fruit, 
goed voor dorpsgevoel,goed voor de mens,gezond fruit en groente, onbespoten, en natuurlijk op basis van permacultuur
Het enthousiasme van enkele beginnelingen zal verwateren en het project zal mislukken
Draagt bij aan bewust en natuurlijk groente en fruit verbouwen en zorgt voor verbinding in de buurt.
met zijn allen aan het werk in de voedseltuinen van de provincie. jong en oud, iedereen kweekt en schoffelt en eet mee. 
prachtig plan.
toekomstvisie, duurzaamheid, groot bereik in hele provincie, goed ingebed
Voegt iets toe aan de leerzame aktiviteiten in dorpen. Verhoogt de leefbaarheid dorpen
Het is gezond voor mens, dier en milieu.

Leefbaarheid voor de wijk. Goed voor de toekomst voor natuurherstel. Voor de kinderen die zien waar voedsel vandaan 
komt. En minder afhankelijk van supermarkt met hoge prijzen. Tevens mooie werkgelegenheid
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1.Goed idee, zijn de gronden eenmaal aangekocht dan is dit voor altijd, dus heel toekomstbestendig. 2. Verbindt mensen 
die elkaar misschien anders nooit treffen, fijn voor (sommige)eenzame ouderen ook 3. Is educatief en leuk voor kinderen 4. 
Kan misschien iets betekenen voor de mensen met een kleine beurs 5. Bewustzijn van goede voeding en gezondheid 
bevorderen 6. Meer natuur.
Gezonder eten
Topidee
Op zichzelf een prachtig idee waar ik ook zeker voorstander van ben.

Dit vind ik echt een prachtig idee! Een waardevolle toevoeging voor alle inwoners. Gebieden in Nederland die dit nog niet 
hebben zullen volgen. Er zijn veel meer mensen dan je denkt die graag willen tuinieren en eigen voedsel verbouwen maar 
die de mogelijkheid niet hebben omdat ze bijvoorbeeld zelf geen tuin hebben. Hier kunnen mensen samen komen en elkaar 
helpen. Ik zou dit in elk geval erg leuk vinden en het zeker willen doen. Waardevolle toevoeging aan het leven.
Bewustwording voor jong en oud over natuur en ons voedsel, heel goed! Sociale cohesie: zorg dat iedereen ook op de 
bonnefooi een paar uurtjes kan helpen, ideaal voor sociale contacten. (misschien zelfs als dagbesteding voor ouderen tegen 
eenzaamheid?) Lokaal! Wie heeft nu spruitjes uit Chili nodig?
Leerzaam, brengt mensen samen, duurzaam en lekker! In Nuis/Niebert wil ik wel initiatief nemen om een openbare 
voedselbos/natuurspeeltuin te realiseren!
Samen voedsel telen is leren, verbinden, bewegen, zintuigen prikkelen, grenzen verleggen..
Gezond voor de mensen, voor de grond, voor de saamhorigheid! En ja, een nieuwe traditie zal ontstaan: een Gronings 
Oogstfeest, elk jaar op een ander dorp, met wedstrijden tussen de dorpen, enz., enz.!
Toegang tot (zeer) lokale seizoensgroenten. Een prachtig duurzaam project dat mensen meer in verbinding brengt met hun 
voedsel en met elkaar.
Betrek burger bij voedselproductie, minder voor export, meer kwaliteit voor regio

Door voedseltuinen aan te leggen in elk dorp leren kinderen waar voedsel vandaan komt en daarmee groeit ook het respect 
voor de natuur. Daarnaast produceren we veel lokaal voedsel uit eigen grond, die hier uitermate geschikt voor is. Jongeren 
hebben veel last van stress, tuinieren is een manier van stressbestrijding. Het oogstfeest brengt mensen tesamen.
Goed voor educatie, gezondheid, sociale contacten, leefbaarheid.
Dichtbij een natuur beleving en bewust omgaan met een bio diverse en natuurlijke manier om samen voedsel te 
verbouwen. Educatief en verbindend tussen jong en oud.
Super dat de bewoners dit zelf met professionals kunnen onderhouden en jong en oud hierbij betrokken wordt op een 
milieu bewuste manier
Ik zie er nu al naar uit!
gezond geeft plezier en verbind
back to the natuur
Heel erg goed idee gericht op de toekomst van onze kinderen, duurzaamheid in combinatie met gezond en veilig voedsel. 
Betrokkenheid van de scholen. Erg goed!
Gezond, verbindend, duurzaam, leren
Kleinschalig. Lokaal. Samen dingen doen. Kennis, plezier (en tegenvallers&gt; slakkenvraat) delen. Als er iets positief is aan 
deze Coronatijd is dat we dat herontdekt hebben. En uiteraard is het belangrijk dat we hierdoor minder verspillen en beter 
met ons milieu omgaan.
Multifunctioneel (educatie, ontmoetingsplek, voedselvoorziening) Toegankelijk voor alle burgers Connectie met natuur 
&amp; voedsel Verse groente &amp; fruit
een van de oplossingen om te komen tot een duurzame en harmonieuze samenleving. Mensen zijn met elkaar bezig om 
samen het voedsel te verbouwen. Duurzaam, minder eenzaamheid, meer bewegen, enz......gewoon een topidee. Zou dit 
graag samen met andere opzetten in Midden-Groningen (Hellum)
Duurzaam, gezond, verbind mensen, lage kosten en kan zichzelf bekostigen

Mooi initiatief. Zelf groente en fruit verbouwen. Mogelijkheden om de voedselbanken overbodig te maken. Leerzaam!!
Stimuleert besef van duurzaam voedsel uit eigen regio
Draagt bij aan lokale gezondheid.
Biologisch, lage transportkosten, bewustwording onder de jeugd.
Mensen, en zeker kinderen, betrekken bij hun voedsel en verbouwen zonder &quot;gewasbeschermingsmiddelen&quot;. 
Lokaal, eerlijk en gezond, geweldig!
Top
Natuurbewustwording, eerlijke producten
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draagt bij aan biodiversiteit, maakt kinderen en mensen bewust over voedsel en gratis eten. iedereen wordt hier beter van

Fantastisch: voedseltuinen, je realiseren wat het betekent als je dorp wat voedsel betreft zelfvoorzienend kan worden, je 
iedereen en mn ook jongeren en kinderen daar bij betrekt. De feeling met de aarde, met gezond voedsel (terug) komt.
Lokale producten, weinig impact op het klimaat.
Dorp maar ook de Stad moeten meer mogelijkheden hebben om eigen voedsel te kweken
gezond voedsel in de buurt
Lokaal produceren wat er lokaal nodig is. Niet meer dan dat.

Weet wat je eet, lokaal voorzienend, gezond en variatie in groenten zonder intensieve landbouw en bijbehorende 
bestrijdingsmiddelen en energie verstokende kassen, daarmee ook op de duurzaamheidsagenda!
Heel belangrijk voor bewustwording, zo dichtbij mogelijk. Werkt verbindend!

Een prachtig idee, met allerlei positieve effecten, op gezondheid: zelf verbouwd vinden kinderen het leuk om hun eigen 
producten te eten en jong geleerd is oud gedaan, toch? Verder de fysieke voordelen van lekker buiten bezig zijn. Respect 
voor de natuur en het nut van allerlei microprocessen. En het gezamenlijk (intergenerationeel) bezig zijn.
Leuk bedacht.
- Goed voor de lokale economie - Kansen voor circulaire, biologische landbouw met hoge biodiversiteit - Stimuleert 
burgerparticipatie - Geen grote / verre transporten vereist
Korte transportafstanden Energiebesparing Lokale economie Groen Gezond

Samen aan de slag (sociale binding) Eerlijk voedsel,weer leren waarderen hoe het smaakt (gezonder) Beweging (gezond 
voor lijf en leden) Rendabel maken door opbrengst te verkopen ivm aankopen voor nieuw seizoen. Voedsel voorziening 
voor minder bedeelden. Kinderen (weer) leren waar ons eten vandaag komt.
Samenbindend en nuttig

Dit is een plan waar iedereen veel profijt van kan hebben, alle dorpen en steden kunnen meedoen. Als mensen uit alle 
lagen van de gemeenschap deelnemen wordt de kloof tussen arm en rijk moeiteloos overbrugd. Bovendien is het bewust 
bezig zijn met het biologisch verbouwen en oogsten van eigen gezonde groenten en fruit op onze vruchtbare volle grond 
een verrijking van ons leven. Samenwerking tussen jong en oud, educatie en kennis delen.
O
Gezond voedsel en plaatselijke oogsten zijn positief
Voor iedereen van iedereen
Zorgt voor een mooie connectie tussen voedselproductie/de boeren/jongeren. Het is erg belangrijk om meer lokaal te gaan 
denken.
De jeugd heeft de toukomst
Gezondheid, klimaat, kennis en bewustwording voedsel en natuur en onderlinge verbondenheid en leefbaarheid gaan hier 
heel mooi samen!
Ik ben een voorstander van initiatieven om op een coöperatieve manier meer te voorzien in de basisvoorzieningen zoals 
voedsel en energie. Dit initiatief sluit daar bij aan.
Mooi plan!
Waarom pas in 2040? Weet de huidige generatie nog wel hoe groenten groeien? Zeker in de steden zou er veel meer 
integratie tussen voedselkweek en de leefomgeving moeten zijn. Nu al.
Dit kan een gamechanger worden voor Groningen en tegelijkertijd is het de moederschoot. Groningen met de 
Graanrepubliek is de moederschoot van voedselverbouw. Dat moet het weer opnieuw worden , maar dan duurzaam en 
circulair.
Goed voor bewustzijn en gezondheid.
Goed om mn jeugd hierbij te betrekken!
Leest als een gedegen plan, vooral de professionele aanpak, maar met de inwoners met nadruk op het kennisdelen en het 
verbinden van de verschillende generaties vind ik erg sterk.
gezond, betere grond, betrekt publiek in productie en besluitvorming, geeft mensen het gevoel samen te werken en er bij 
te horen, mensen worden minder afhankelijk van een arbeidsinkomen.

Alles aan dit plan is goed. Duurzaamheid, lokaal en biologisch produceren, seizoensgebonden producten, samenwerken 
versterkt de sociale binding en dringt zodoende sociale problematiek terug. Educatieve component is erg belangrijk 
(bewustwording bij jongeren, leren en werken, kennis niet verloren laten gaan).
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Spreekt voor zich. Terug naar de natuur.
Mooi om het voedsel van dichtbij te halen en jong en oud hier bij te betrekken!
Op een leuke manier leren over voeding en natuur voor kinderen, gezelligheid en kennis kunnen delen voor ouderen. 
Heerlijke gezonde voeding voor iedereen!!!
Behoeft geen uitleg.

Goed plan om lokaal voedsel te produceren. Het bespaart op allerlei kosten, schept een verbinding en is vaak gezonder.
TOP IDEE
1.nieuwe manier van voedselvoorziening dichtbij leren 2.benutten van onrendabele stukken grond 3.
de aarde geeft in overvloed, samen aan het werk in liefde voor de natuur
Veel gezonder voor de bodem , het voedsel en de mens Verder is het een heerlijke tijdsbesteding en erg sociaal Dus ook 
heel goed voor je ziel
Niks tegen een voedseltuin
De toukomst ingevuld!!!

Prima plan. Lokaal eten verbouwen en zorg voor de aarde. Kinderen weer leren waar het eten vandaan komt.
Heel functioneel door ondersteunen van saamhorigheid door bijvoorbeeld kennis.
Natuur en milieu
Meer samenhorigheid, meer voedzaam en natuurbewust verbouwen van eten wat ook op die plek geconsumeerd gaat 
worden waardoor er veel verduurzaming is!!
Helemaal in de lijn met de tijdgeest.

Heel goed om voedselvoorziening lokaler te maken en iedereen een kans te geven zelf voedsel te verbouwen.
Van jong tot oud wordt betrokken bij het verbouwen van eigen voedsel. Er wordt samen gewerkt, dit geeft binding. We zijn 
minder of niet afhankelijk van het vele voedsel dat uit het buitenland komt. Voorkomt veel transportbewegingen, dus beter 
voor het klimaat. Daarnaast kan het een positieve uitwerking hebben op de manier waarop mensen met voedsel omgaan 
en wordt er veel minder voedsel verspild of weggegooid.
Duurzaam. Sociale binding.

Simpel idee met wel veel mogelijkheden voor recreatie en educatie. Ook op langere termijn een goede investering.
het klinkt as een heel mooi project, waarbij er veel aandacht bestaat voor lokaal produceren en de bevolking verbinden. de 
aanwezigheid van professionele tuinders is wat mij betreft essentieel.

Hard nodig om ons niet-duurzame consumentensysteem om te zetten en minder afhankelijk te zijn van grote bedrijven
Lokaal produceren vind ik heel belangrijk.

Omdat de reguliere landbouw de grond heeft uitgeput is het voedsel dat geproduceerd wordt van een zeer lage kwaliteit. 
Het ziet er mooi uit, maar de mineralen en ander nutriënten zijn verloren gegaan door dat de grond geen rust krijgt en 
bemesting niet gericht is op kwaliteit maar op kwantiteit. De gezondheid van de mensen gaat er ongemerkt door achteruit. 
Als je eet maar de cellen van je lichaam worden niet voldoende gevoed, dan blijf je zin aan eten houden, en onder andere 
dat veroorzaakt overgewicht. ik vind dit idee geweldig, grootschalig met garanties op succes! en voor iedereen!
Jong geleerd is oud gedaan.
En zo hoeft ons voedsel niet te komen vanuit andere landen maar gewoon lekker dicht bij huis!
Bewustwording lijkt me zeer gewenst
Heel veel gemeenten hebben volkstuintjes . De huurprijzen moeten goedkoop of gratis zijn dan krijg je wel mensen in de 
tuin
Concreet. Sluit aan bij tijdsgeest en interesse.
We zullen dit in de toekomst hard nodig hebben.
Het is belangrijk om weer meer in direct 'contact' te komen met het voedsel dat wij eten. Daarnaast kan dit een boost zijn 
om gezonder te eten. Tot slot zou de traditie van een oogstfeest mensen op een leuke manier weer bij elkaar kunnen 
brengen en de gemeenschapszin versterken.
Mooi ideaal en draagt bij aan gezondheid , gezond milieu en samen leven.
In ons dorp zijn ze ook bezig met een dorpstuin. Kleinschalig gezond eten en samen werken, belangrijk!?
Prima idee
Handen uit de mouwen, in de grond. Bewustzijn van de natuur
Goed om jong te beginnen
Top idee, maar ik zou aansluiten bij wat er al is in een dorp en het vooral samen doen met de dorpsgenoten.
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Gezondheid bevorderen.
Groen en gezond. Bewustwording van gezond eten op jonge leeftijd.

Eerlijke, duurzame, ecologisch verantwoorde en gezonde voeding uit eigen dorp gecombineerd met sociale evenementen 
om de sociale cohesie een enorme impuls te geven, iets wat de huidige maatschappij erg nodig heeft.
Bewustwording van waar ons voedsel vandaan komt, beter omgaan met ons land, gezondere voeding, een reden om buiten 
te zijn voor jong en oud, plek voor laagdrempelig contact, minder verspilling, (vermoedelijk) meer biologisch voedsel. 
Fantastisch
Prima plan! Neem vooral ook de scholen mee in de planning. Kinderen vinden het geweldig om zelf wat te verbouwen en 
later te oogsten. Grote mensn ook, trouwens. ;-)
voor een betere wereld
Mooi die samenwerking rond tuinen en voedsel. Gezond!
Gezonde basis!

Veel leerlingen van basisscholen vinden het normaal dat groente uit de supermarkt komt en wordt verpakt in een plastic 
zakje. Ook wordt deze groente vaak bespoten en is daardoor ongezond. Door dit project worden ze ervan bewust gemaakt 
dat dit niet langer op deze manier door kan gaan. Daarnaast zal een ontmoetingsplek worden gecreëerd.
Belangrijk om voedselvoorziening dicht bij de nensen te houden en kinderen te leren over voedsel. Is een van de pijlers 
voor gezondheid. Daarnaast heeft het initiatief ook nog culturele aspecten. (En educatieve). Vanuit mijn oogpunt een super 
project.
Waardevol sociaal project
Voedsel verbindt en inspireert. Een voedselbos is de perfecte plek voor jong en oud om te zweten en te leren, op een 
manier die laagdrempelig, duurzaam en toekomstgericht is!
Gezond
prima initiatief voor mens en dier
Verrijking voor de natuur en de mens. Goed voor alles en iedereen
Test
verbind mensen.
Strategisch, ‘natuurzaam’ en duurzaam, educatief, verbindend.
Dit is wat we onze kinderen moeten mee geven,wat echt van belang is dus.

Ik vind dit een heel goed project met een duidelijke visie en concrete doelen. Waar ik positief over ben is de bevordering 
van samenwerking, de verspreiding van kennis over duurzaamheid en gezondheid, het betrekken van professionals, 
kinderen, en ouderen en de aangeboden leerwerktrajecten. Nu we ons steeds meer bewust worden van hoe ongezond ons 
eten is, denk ik dat het van groot belang is dat we alle generaties interactief leren over gezond en duurzaam eten door 
samen te tuinieren. Ik kijk er naar uit om voedseltuinen te zien op verschillende locaties in Groningen!
Dit idee draagt enorm bij aan een unieke, duurzame positie voor Groningen en Groningers. Hét voorbeeld voor de wereld, 
waarin de oogstfeesten zelfs bijdragen aan toerisme in onze regio.
Duurzaam, gezond en sociaal

Super goed idee. Qua leeftijd zal ik het niet meer meemaken als het zover op de horizon ligt. Kan het niet naar 2030?
Kom maar op

Terug naar de natuur! Weten waar het voedsel vandaan komt, hoe het groeit, hoeveel werk nodig is voor een goed 
product, leren waarderen. Broedplaats voor ideeën, technieken, oplossingen voor (planten)ziektes en parasieten.

Nait soezen, moar doun. Geen geleuter maar werkelijk samenwerken op dorps- of buurtniveau. Een permanente activiteit 
die het jaarlijkse toneelstuk sociaal verre overtreft. Een verbinding tussen alle generaties.
Belangrijk thema, goed om mensen bewust te maken.
Respect waar voedsel vandaan komt en hoe het groeit
Lekker dichtbij. Verser en veel gezonder

Gezond eten begint bij weten wat je eet. Daarnaast kan een voedseltuin zorgen voor meer verbinding en saamhorigheid.
bewustwording, gezond voedsel dichtbij, plek van ontmoeting
Kinderen leren hoe voedsel groeit en hoeveel werk dat is (tegen verspilling)
Bewustwording, gezonde leefstijl en lokaal, duurzaam.
Mooi! Duurzaam en toekomstgericht
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Het is het begin van duurzaam bezig zijn van jongs af aan. Ook is het een mooie ontmoetingsplek voor jong en oud.

Prachtig idee om de jeugd te leren dat niet alles vanzelfsprekend is en dat er seizoensgebonden producten zijn.
Verbindend Goed dat er wordt samen gewerkt met onderwijs enz (lokaal aansluiten) En gezonde voeding is altijd goed om 
aandacht voor te hebben.
Prachtig initiatief - verbindend in de dorpen - duurzame manier om voedsel te produceren &amp; positief: kinderen hierbij 
betrekken
Het leert burgers zelfstandig zijn met hun eigen voedselproductie. Op deze manier leren kinderen ook waar hun eten 
vandaan komen en zijn hierdoor bewuster over op wat hun bord ligt en hebben sneller de neiging het op te eten. Doordat 
het om de hoek is, is het duurzamer omdat er geen uitlaatgassen van pas komen met het vervoeren van de groenten. Het 
zorgt voor verbinding in de wijk.
Gewoon een goed idee.

Op deze manier wordt er niet alleen gezond voedsel verbouwd, maar wordt ook de verbinding tussen de dorpelingen en de 
aarde (hun omgeving) versterkt. De bewustwording die daarmee bereikt wordt zorgt voor een veel bredere aandacht voor 
mens, milieu, natuur en daarmee voor de toekomst van de aarde en al haar bewoners.
Duurzaam, gezondheid, verbintenis, lokaal verbouwd, betrokkenheid.
Samenhang Gezondheid Lokaal Respect Natuur Weet wat je eet
Kinderen leren waar hun eten vandaan komt Meer respect voor de natuur Grotere biodiversiteit
Het is belangrijk dat mensen betrokken zijn bij het telen van hun op verantwoorde wijze geteelde voedsel. Daarnaast 
brengt het mensen samen, geeft het sommige mensen een invulling van hun dag en is er minder aanvoer per vrachtwagens 
nodig.
Met name het aspect van het betrekken van de basisscholen hierbij spreekt mij aan
Veel beter voor milieu om meer lokaal te produceren
De voordelen staan eigenlijk al in de tekst. Dit is een prachtig initiatief om weer wat dichter bij elkaar en bij de natuur te 
komen.
Wat een leuk project! Mensen leren weer hoe je voedsel moet verbouwen, leren wat gezond voedsel is en het project kan 
enorm bijdragen aan sociale verbinding omdat mensen samenwerken en samen oogsten in en rond de voedseltuin. Door 
de voedseltuin kom je letterlijk weer in contact met de aarde!
Lokale en duurzame voedselproductie Verbinding Bodemherstel
Gaan voor een Gezonde Samenleving met toekomst voor de komende generaties.
Goed voor gezondheid en voor flora, fauna en samenwerking
Educatief Bevordert sociale cohesie Lokaal voedsel
Goed idee!!
Het is goed voor alles en iedereen
Kan zorgen voor sociale cohesie, meer gezonde voeding en beweging en meer gevoel dat je zelf invloed hebt om de wereld 
om je heen. En dat laatste is misschien nog wel hel belangrijkst.

Duurzame voedselvoorziening is de toekomst en dit initiatief zorgt voor bewustwording en is tevens een sociaal initiatief.
Prachtige manier om jong en oud te betrekken bij de natuur. Stimulans voor gezondere voeding.
goed initiatief
Prachtige manier om mensen samen te brengen en de kinderen (en volwassenen;)) bewust te maken van waar het voedsel 
vandaan komt. Duurzaam en sociaal/lokaal.

Prachtig project dat wezenlijk iets kan gaan bijdragen aan de gezondheid en sociale interactie van Groningers.
nuttig, sociaal en duurzaam! vooral bij kleinschalige biologisch/permacultuur voedseltuinen.
Past zowel bij verduurzamen als educatief. Het verbindt mensen van verschillende generaties en draagt bij aan een goede 
gezondheid/ healthy lifestyle &amp; ageing.
Lokaal, saamhorigheid, gezond, goed voor biodiversiteit en klimaat.
Biologisch is de toekomst. Net als lokaal verbouwen. Ook belangrijk om op jonge leeftijd te leren waar je voedsel vandaan 
komt. Provinciale expertise en pioniersschap kan ook geld opleveren, zeker gezien de groeiende nationale en internationale 
vraag naar dit soort projecten.
Als ik dit lees word ik ontzettend blij. Ik zie het helemaal voor me. Het wordt weer normaal om voedsel te verbouwen op 
een goede manier waar veel mensen bij betrokken worden. Van klein tot groot. Heel sociaal, waardoor er op deze manier 
voor iedereen een plekje is om zinvol bezig te zijn.
Duurzaam en lokaal
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Betrokkenheid geeft gezondheid

Wat een fantastisch idee om zowel sociale binding, biodiversiteit, voedselaanbod en voedselkennis met elkaar te 
verbinden. De verbinding tussen professionals, gebruikers, bewoners en scholen lijkt mij een basis voor het voortbestaan.
Lokaal voedsel, professioneel geteeld maar wel samen met bewoners, en uitstraling naar jongeren. Weten waar voedsel 
vandaan komt en proeven hoe lekker echt verse groente is ... super leuk
Nobel streven!Verdiend support !
Principe is natuurlijk prima plan!
Leerzame omgeving voor kinderen en volwassenen, goede manier om buiten en in beweging te zijn, het kan nog een 
opbrengst opleveren ook.

top idee. Ik mis echter de aandacht voor vee. Vee verteert een restproduct tot voeding, maakt openbare gronden rendabel 
en verbetert de bodem. Vee levert vlees dat eiwitten bevat die groente en fruit niet bieden. Zorg in ieder geval voor een 
flinke partij kippen. Eventueel zou er ook wat aandacht gegeven kunnen worden aan de teelt van paddestoelen, 
bijvoorbeeld shiitake en oesterzwam, die vrij eenvoudig door mensen zelf en in de buitenlucht te telen zijn.
noodzakelijk, verbindend, toekomstgericht!

- Begeleiding door professionele tuinders is een waarborg voor continuïteit - Het is goed indien meer (jonge) mensen zien 
waar hun voedsel vandaan komt - Zo’n tuin kan zorgen voor meer sociale cohesie in de wijk
Op deze manier komen we met plezier weer dichter bij de natuur. Gaan we beter om met onze natuur en leren gezonder 
eten uit die natuur.

Een voedseltuin is een laagdrempelige plek waar iedereen terecht kan. Als sociaal werker draag ik een inclusieve 
samenleving een warm hart toe. Mensen verbinden dmv bezig zijn in een tuin! Dit olv professionals die outreachend 
werven en behoeften van (groepen) mensen kunnen omzetten in een gezamenlijk project.
Voor iedereen! Buiten, gezond, samen Veel beter dan het groene industriegebied waarin de provincie steeds meer 
verandert.
Zo ontzettend leuk om kinderen te leren hoe groente en fruit verbouwt wordt en zorg nodig heeft. Bovendien verbind de 
tuin jong en oud. Wij hebben in Stadskanaal al een moestuin. Die heet : De goede grond. Waarbij RK kerk de grond en 
vrijwilligers levert , de kinderen van school komen helpen en bewoners van bejaardenhuis Maarsheerd regelmatig een 
kijkje komt nemen. Super project!
Jongeren worden zich bewust van het belang van groente en waar groente vandaan komt. Verbinding in de buurt tussen 
jong en oud Stimulans voor biologisch gekweekt voedsel
Hoe meer mensen weten hoe eten wordt gemaakt, hoe beter. Zeker dicht bij huis.
Nabije gezonde ontmoetingsplaats voor jong en oud
eenvoudig te realiseren. Voor veel mensen toegankelijk
verbindt generaties sluit aan op de geschiedenis praktisch te gebruiken als voedsel
Het initiatief brengt diverse mensen samen. Het heeft een educatieve functie. Er komt geen transport aan ten pas. Plastic 
verpakkingen zijn overbodig. Een leuk en groen idee.
Lekker en goed en vrolijk
Samenbrengen van mensen en verse groente en fruit voor wie het nodig heeft. Bewegen en gezelligheid, lijkt mij juist nu 
erg nuttig!
Verbinding, zowel tussen mensen als met de natuur!
Prachtig initiatief om ook de jongere generatie kennis te laten maken met het verbouwen van voedsel!
Samen voor een beter leefklimaat.
- Combi van onderwijs en gezondheid - bewustwording bij jonge generatie - ontmoeting van jong en oud - voeding als 
medicijn
Tuinieren verbindt
Brengt mensen samen
Gezond en dichtbij. Minder vervoersbewegingen voor groente en fruit. Jong geleerd is oud gedaan. Laagdrempelige 
ontmoetingsplek zorgt voor cohesie in de wijk
Concreet plan wat uitvoerbaar is.

Ik vind het een fantastisch initiatief. Ietwat rooskleurig, richting een utopie. Maar zou het niet geweldig zijn als we dit voor 
elkaar krijgen met z'n allen? Ik word hier wel heel blij van trouwens. Heb ik al laten merken dat ik enthousiast ben?
gezond leven vanuit een gemeenschappelijke tuin
Meer dorpsgevoel. Verbindt.
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Bewust zijn waar ons voedsel vandaan komt en hoe het groeit, lekker in de natuur werken, samen met de buurt.
Vooruit naar een lokalere economie
Veel wat oudere Groningers van het platteland verbouwen al een leven lang hun eigen groentes.... Nu nog biologisch en 
deze kennis en vaardigheden behouden
Duurzaam, toekomstgericht
gezond eten en goed zorgen voor onze bodem en alles wat daar leeft en groeit
Lokaal, gezond, gezamenlijk. Kinderen het plezier geven met de handen in de aarde te werken.
Ecologisch, milieubewust, Educatief, sociaal. Het heeft Alle elementen in zich. Het is voor iedereen
Je leert wat er komt kijken bij het kweken van groente en fruit
Van jongs af aan bezig zijn met gezonde voeding draagt bij tot een bewuste leefstijl.

Altijd goed om zelfvoorzienend te zijn lokale producten ipv bespoten zooi dat er vaak ook nog een lange reis op heeft 
zitten. Dit moet wel groot worden opgezet want denk dat de belangstelling overweldigend zal zijn.
Lokaal, betrokkenheid, feestelijk en milieu en toekomst bestendig. Klinkt als een goed plan!
alles
Om gezond te leven moet je, je bewust zijn van waar je voedsel vandaan komt. Deze bewustwording ontbreekt helaas nog 
altijd bij veel mensen

Bewustwording over wat je eet is erg belangrijk. Uit onderzoek blijkt zelfs dat als je je eigen groente verbouwt, je ook meer 
groeten gaat eten... (dit geldt in ieder geval voor kinderen). Bewust eten en eten uit je eigen streek zorgt ook nog eens voor 
een kleinere ecologische voetafdruk. En samen oogsten en eten verbindt mensen uit de wijk/dorp !
Dit is wat mij betreft een project waar de toukomst het verschil kan maken en dat realistisch is.
Sociaal Voedsel centraal
Haalbaar en gezond. We moeten weer terug naar de natuur willen we het klimaat kunnen redden. Dit is een prachtige 
manier om volgende generaties de waarde te leren kennen van zelf je eten te verbouwen en daardoor weer respect voor de 
natuur te krijgen.
Tuinieren groenten kweken is een must . Eerlijk duurzaam en voor iedereen.
Brengt mens en natuur ssmen
Super belangrijk dat iedereen zijn/haar voedsel lokaal kan verkrijgen, goed voor de gezondheid, bewustwording en 
inclusiviteit van een dorp. Dit mag ook uitgebreid worden naar de wijken van grotere dorpen en steden. Zou daar graag in 
bijdragen waar dat mogelijk is.
Het heeft voordelen op ecologisch en economisch gebied + leefbaarheid
Op deze manier wordt zowel transport en voedselkosten verminderd.

Voedsel voor de toekomst duurzaam dichtbij kennis en betrokkenheid activiteiten voor jong en oud ontmoeten etc.
voedsel dicht bij huis en kennis vermeerderen
Nabijheid slecht drempels. Gezondheideducatie is werken aan de toukomst..
Biologisch eten goedkoper dan in de winkel, gezelligheid en bedrijvigheid in de buurt, gezond ouder worden door naar de 
tuin te gaan, ontmoeten van allerlei soorten mensen
Helemaal geweldig! Onze kinderen leren weer om naar buiten te gaan en eigen voedsel te verbouwen. Vertrouwen op 
ambacht en medemens. Samenwerking en sociale interactie op Groninger boden.
Veel ontmoeting, veel verbinding,veel vernieuwing
Gezonde voeding en bewust omgaan met leefomgeving zou vanzelfsprekend moeten zijn voor iedereen
Zeer goed voor gezondheid door de producten zelf te telen, ook door bezig te zijn in de tuin en te zien hoe alles gaat 
groeien en bloeien.
4 sterren als concreter bij paar plaatsen zoals Groningen, Hoogezand, Veendam... in dorpen doet men dit vaak zelf. Mensen 
met behoud van uitkering en nog wat extra's (groentepakket?) runnen dit en verkopen ook. Mensen met lage inkomens 
krijgen gratis. Dan ook combineren met een natuur- en insectentuin?
Fantastisch initiatief! Een plantaardige, lokale en biologische toekomst van onze provincie. De onafhankelijkheid van 
derden spreekt me tevens zeer aan!
Vers eten, verbinding tussen mensen, buiten zijn
Zelfvoorzienend, bewust met eten omgaan
Super leuk voor jong en oud!!
Begin er op kleine schaal mee, het is een leuke voortzetting van het concept volkstuin.

Een mooie manier om te verduurzamen, jong en oud te laten verbinden en mensen kennis op te laten doen over tuinieren.
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Mooi idee
Dit zorgt niet alleen voor lokaal te consumeren voedsel, maar ook voor saamhorigheid.
Alles komt samen, duurzaamheid, werkgelegenheid voor tuinders, onderwijs voor jeugd, ontmoetingsplek voor jong en oud 
en groente en fruit (hopelijk biologisch).
Ieder dorp een dorpsmoestuin.

dichtbij de bevolking. mooi tegenwicht t.o.v. landuitputting door max oogstopbrengsten van bedrijven voor de export
Duurzaam, educatief
VELE: MAKKELIJK, GOEDKOOP, VERS, BIOLOGISCH, ONTDEKKEN VAN ANDERE GROETE EN FRUIT, SAMEN 
VERANTWOORDELIJK, RECEPTEN UITWISSELEN, BUITEN WERKEN EN ZIJN.
Voor alle inwoners
Met name ook om 'schooltuintjes' in stand te kunnen houden of opnieuw op te richten.
Geeft betekenis aan het leven voor velen. Stap uit de commerciele ratrace. Zorg voor gezonde producten tegen een reele 
prijs
zelf actief en gezond in eigen buurt
Goed om een dergelijk initiatief op te pakken en te realiseren.

Essentieel voor een gezonde Groninger toekomst om samen lokaal bezig te zijn met eigen voedsel verbouwen. Mooi hoe 
het project verbindingen legt tussen professionals en amateurs, verschillende generaties en gemeenten en burgers. Project 
heeft een heldere focus en kan daarom klein beginnen en gemakkelijk opgeschaald worden. Grote groene ambities krijgen 
lokaal betekenis en komen tot leven in dit project, uitmondend in een groots oogstfeest!
Nuttig, verbindend en educatief. Kansen voor iets anders dan alleen maar gras of beton.
Geeft een impuls aan een nieuwe gezonde Groningse traditie.

Geeft een gemeenschap veerkracht - ook als inkomen of dergelijke tegenvalt, altijd toegang tot gezond voedsel. Goed voor 
lokale interactie en connecties. Goed voor geestelijke gezondheid (er is bewijs dat bezig zijn met groen goed is voor de ziel).
Samenwerking en naoberschap stimuleren Scholen erbij betrekken anders wordt het een bejaarden ding
Lokaal gekweekt dat is de toekomst en scheelt een hoop co2 uitstoot en is goed voor de sociale contacten en regionale 
economie en werkgelegenheid
Lokaal, duurzaam, leerzaam, groen: top!
belangrijk
zelfoogsttuinen zijn in opkomst en in en rond groningen heb je er een paar. De zelfoogsttuin in Haren heeft 100 leden en 70 
op wachtlijst: er lijkt dus veel draagvlak
Net als in het Rensenpark in Emmen? Leuk initiatief! Als het er Instagramworthy uitziet, is het helemaal top.
Past in lokaal&amp; duurzaam, en houdt dorpen levend
Top idee, past helemaal in het nieuw maatschappelijke leven. Samen, duurzaam, gezonde voeding, jeugd leert weer wat 
buiten bezig zijn is, kennis opdoen van gebruiken die we kwijt zijn geraakt
Maakt de mensen bewust van de oorsprong van voedsel; vergroot het samengevoel.
Mooi toekomst gericht plan om lokaal voedsel te verbouwen en dit voor iedereen toegankelijk te maken.

Bewustwording van de groei van ons eten leidt hopelijk tot bewuster omgaan met onze leefomgeving en respect voor alles 
wat leeft. De natuur krijgt nu te weinig aandacht in het onderwijs. Het leidt vast tot verantwoordere voedselkeuzes en 
minder voedselverspilling. Contact tussen verschillende generaties is belangrijk en verbinding in de wijken/ dorpen is ook 
hoognodig. Daarnaast betekent het project een goede bevordering van de biodiversiteit. Tuinieren bevordert de geestelijke 
gezondheid in deze uitdagende tijden!
mooi project. goed om kinderen al vroeg bij te brengen hoe het voedsel ontstaat. Mooi voor de samenhang in dorpen. 
Sociaal bezig zijn.
Mooie combinatie van respect voor de natuur, contact met voedsel en contact met elkaar en de generaties.
Goed voor het milieu, goed voor de maatschappij, goed voor de gezondheid. Grote veranderingen zijn nodig om 
klimaatverandering tegen te gaan, dit is een initiatief in de goede richting.
W zijn door de jaren heen te ver van ons voedsel af komen te staan. Dit project leert ons de waarde van voedsel en heeft 
een sociaal component. Gemakkelijk uit te voeren, no-regret.
Dicht bij huis

Mooie plek in dorp of wijk waar mensen samen komen en gelijk leren over streekproducten en gezond eten.
Mooi en solidair mensen die het leuk vinden of nodig hebben kunnen er mee aan de slag
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Steeds meer mensen kunnen gezond voedsel niet betalen. Voedselbossen kunnen be hdragen aan behoud gezondheid en 
noaberschap.
Lokaal geproduceerd voedsel zonder bestrijding met een extra medicinale kruidentuin. M.n. ook productie voor minima kan 
een grote verbetering geven voor gezondheid en impuls noaberschap.

Heel goed om met name de jongere generatie vertrouwd te maken met waar ons voedsel vandaan komt. Dit herstelt de 
band met ons voedsel, maakt bewust van de moeite die het kost om voedsel te produceren zodat verspilling wordt 
tegengegaan. Bovendien heeft het een sociaal element om gezamenlijk met voedsel verbouwen bezig te zijn.
Dit is echt iets voor alle inwoners van Groningen en niet voor een select groepje die het toch al voor het zeggen heeft. 
Bewustwording bij jongeren over duurzaam tuinieren. Liefst ook nog een pluktuin.
Leefbaar houden van dorpen, wijken en meewerken aan voedsel veiligheid en bewust zijn van het productieproces van 
voedsel.

Gezonde voeding is de basis van alles. Past bovendien goed binnen het adagium 'denk mondiaal, handel lokaal'.
Helemaal voor: voordelen op alle vlakken: samenwerken, elkaar ontmoeten, kennis van planten, uitwisselen kookideeen en 
ook nog eens lekker en gezond. Mooi alternatief voor de supermarkt ook.

Geweldig idee om duurzaamheidsbewustzijn en kennis van biologisch tuinieren te creeeren en vergroten en het levert 
gelijk ook iets op: niet alleen de oogst, maar ook betere gezondheid, meer samenwerking en saamhorigheid.
Bewuster leven met oog voor gezondheid en klimaat is een heel mooi streven!
Terug naar lokale, seizoensgebonden consumptie!
Een prachtige manier om kinderen/jongeren in aanraking te brengen met tuinieren. Een manier om een ontmoetingsplaats 
te creëren. Een manier om jong en oud samen te brengen.
De voedselketen korter maken. Goed voor mens en planeet.
We moeten voorbereid zijn op een toekomst waarin beschikbaarheid van voedsel niet vanzelfsprekend is. Door 
bevolkingsgroei en klimaatverandering zullen er wereldwijd tekorten kunnen ontstaan.

Vergroot het besef bij kinderen van het belang om de natuur te koesteren... in tijden van crisis / mogelijke voedselschaarste 
kan een lokale voedseltuin meehelpen om te overleven. een voedseltuin geeft extra verbinding aan de lokale gemeenschap

Mensen, en vooral kinderen raken in aanraking met gezonde voeding. Hierdoor kan een nieuwe milieubewuste generatie 
opgroeien die bekend is met goede voeding en dus beter in staat is beter voor zichzelf en voor hun omgeving te zorgen
Goed idee mits er samengewerkt wordt met zelfoogsttuinen en bioboeren die er al zijn, zij mogen hierdoor niet 
beconcurreerd worden maar zouden er juist voor ingezet moeten worden.
Mooie combinatie van gezondheid, educatie en lokaliteit. Kan een sterke rol spelen in het dichterbij brengen van ons eten 
en tegelijkertijd het gemeenschapsgevoel versterken
Educatie en betrokkenheid van bewoners wordt gestimuleerd; Gezondheid krijgt veel aandacht.
Het betrekt jongeren bij het duurzaam groeien van groenten en fruit. Hierdoor creer je een nieuwe generatie die snapt 
waar voedsel vandaan komt en hoe wij met respect met natuur om moeten gaan om ook de toekomstvoorziening in de 
toekomst veilig te stellen.

Een project waarin gezondheid en duurzaamheid aan bod komen en waar door jong en oud aan gewerkt kan worden.
samenwerking en respect vooer je leefomgeving
Duurzaamheid, kennis over goed voedsel delen, verbindend
Betrokken inwoners, gezond voor mens, natuur en milieu.
Mooi idee, vooral het educatieve karakter spreekt mij aan. Meer mensen moeten leren hoe je op een verantwoorde manier 
voedsel kunt verbouwen.
Goed voor de bewustwording voor producten van eigen bodem en ook voor de minima.
Gezond, biologisch, natuurvriendelijk, coöperatie, professionels, kennis delen, bewustwording, dicht bij huis, 
samenwerking
Mooi idee. Ik denk dat er wel een gedegen structuur/organisatie aan ten grondslag moet liggen: (kwaliteit van) besturing, 
bemensing (vrijwilligers versus professionals), logistiek, financiering etc. - die liefst gestandaardiseerd wordt op regionaal 
niveau (spelregels).
Terug naar lokaal, zoals het hoort. Erg leerzaam, vliegwiel effect Betokkenheid bij producten
Biologisch tuinieren zorgt voor beweging, gezond eten, allerlei variaties aan groenten en fruit dat door en met elkaar groeit. 
Er is geen gif nodig om te groeien.Egeltjes en andere diertjes helpen met de gezonde tuin, kinderen leren weer hoe fijn het 
is om zelf gezond te eten
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Lokaal produceren in eigen gemeenschap geeft binding en is duurzaam
Kleinschalig, direct voor de bewoners, gezond, verbindend, sociaal.
Een zeer laagdrempelige manier om mensen, klein en groot, bewust en enthousiast te maken van en om zelf voedsel te 
produceren. Door dit samen te vieren, ontstaat er verbinding.
Zinvolle regionale winst mogelijkheden
Bewustwording jongeren waar voedsel vandaan komt.
Goed voor mens en natuur, ook leerzaam voor kinderen
Project 7 Argumenten Tegen
Geen
Geen
geen

Het beheer moet echt goed geregeld worden. Een moestuin vergt veel onderhoud. Zonder onderhoud wordt het al gauw 
een stuk braakliggend terrein. Liever minder tuinen die goed beheerd worden dan veel tuinen die worden verwaarloosd.

Dit is blijvend afhankelijk van inzet van lokale bewoners. En ik denk dat hierdoor er uiteindelijk gewoon de klad in komt.
Toegangelijkheid: afstand, prijs en aanbod
vrijwilligers die het na verloop van tijd laten afweten
... maar, alsjeblieft ook heel graag in samenwerking met de kleine tuinderijen die er al zijn in vele dorpen - zoals Klein Alma 
in bedum, eemstuin in uithuizermeeden en vanaf volgend jaar Animaheert in Den Andel
complex...m.n. ook vanwege de rol van de overheid.. werken met pilots kan de vaart erin houden..
Veel te breed. Zit elk dorp hierop te wachten? Beter kan je op enkele gecentraliseerde plekken dergelijke initiatieven 
ontplooien. Ze zijn er ook al. Versterk die. En denk eens aan pixellandbouw
Verdeling van de &quot;opbrengsten&quot; is lastig; moet echt voor alle burgers kunnen zijn.
Je zult niet iedereen meekrijgen. Deelname vasthouden is lastig.
Moet wel worden onderhouden
geen
lidmaatschap nodig om mee te doen
duurt lang!
Verbinding mist met minima en bestaande initiatieven
Geen.
geen idee. waarom je op zo'n project tegen moet zijn.
Geen
Not everyone has the time to work on a garden and there are better, more urgent initiatives that an make use of this 
money.
Wie is eindverantwoordelijk? Gedeelte verantwoordelijkheid wordt vaak weggeschoven.
Iedereen wil meedoen maar niemand wil meehelpen
Hoe voorkom je dat het werk op de schouders van maar een paar vrijwilligers komt?
Jammer dat de plannen 7 t/m 10 niet gekoppeld zijn want veel overlap
Nog niet zo eenvoudig te realiseren.

Ik vraag me af of het wel haalbaar is. Hebben jullie een maximale afstand van inwoners van elk dorp tot een voedseltuin in 
gedachten? En de gehuchten dan? Krijgen die ook een e9gen ruin, of moeten die naar de grotere dorpen?
Geen
ruimte, verkeersvervuiling (diesel neerslag etc).
geen
Geen
Geen argumenten tegen

Wat ik net heb geleerd in de basiscursus Voedselbos van Malika Cieremans is dat er niet veel mensen wat te doen hebben 
in een Voedselbos en dat er al gauw teveel getuinierd wordt, wat het ecologisch evenwicht verstoort en de opbrengst juist 
vermindert. Dé mensen die meewerken moeten dus goed onderlegd zijn (en er geld mee verdienen wellicht) of heel goed 
geïnstrueerd worden. 'Onkruid' wieden is naar ik begrepen heb niet echt aan de orde in een voedselbos.
Geen
In elk dorp moeten mensen dit oppakken.
Niet iedereen zal hier direct warm voor lopen. Tot de eerste oogst geleverd is. ;)
Ik kan geen tegenargumenten bedenken.
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geen.
Geen
geen
Welke ruimtes kunnen er worden gebruikt? Is het mogelijk om iedereen deel te laten nemen? Kosten?
geen
Geen.
Het lijkt me er belangrijk om te zorgen dat het verbouwde voor iedereen is, ook voor de mensen die geen tijd/zin/... hebben 
om mee te helpen verbouwen of het op te halen bij de voedseltuin (zij dragen financieel bij door te betalen voor de 
bezorging bv).
Nee
geen
geen
Groenten gebonden aan het seizoen, maar hoeft natuurlijk geen groot probleem te zijn.

Het staat en valt waarschijnlijk met het vinden van voldoende deelnemers. Scholen kunnen hierin een belangrijke rol 
spelen, evt sociaal betrokken werkgevers die incidenteel of vaker werknemers beschikbaar stellen?
Vanuit mijn ervaring met een buurt boomgaard, denk ik dat dit niet gaat werken. Dit komt neer op steeds dezelfde groep 
vrijwilligers, maar de meeste mensen hebben hun handen al vol aan hun eigen huis en tuin.
- Concurrentie met reguliere landbouw
O
maar het onderhoud zal op termijn moeilijk zijn, vrijwilligers zijn schaars
Dit is een enorm groot project niet zozeer om de tuintjes maar wel om de diverse bevolking in Groningen er aan te 
verbinden en tweestrijd en ruzie te voorkomen. Het vergt organisatiekracht, flexibiliteit, subtiliteit en gevoeligheid bij 
elkaar.
geen
1.wie is verantwoordelijk voor onderhoud en strategie
geen

Aanleg van zo'n tuin moet initiatief van inwoners zijn, net als beheer en onderhoud. Winschoten ligt vol met buurttuinen 
die door ambtenaren onderhouden worden. Daar zijn ambtenaren en professionals niet voor.
Geen
Ik vraag me af hoeveel mensen daadwerkelijk bereid zijn om heel veel tijd in zo'n tuin door te brengen. het aantal 
vrijwilligers voor heel veel dingen loopt terug, onder andere doordat mensen het veel te druk hebben. Ik heb bv. een eigen 
grote moestuin en betwijfel of ik dan nog tijd/zin heb om aan zo'n project mee te werken. dus het hangt af van hoeveel 
vrijwilligerswerk er nodig is.
?

Zorg dat het laagdrempelig is niet alleen door scholieren te betrekken maar wellicht ook door de vorm van betrokkenheid 
te variëren: van de regelmatig actieve vrijwilliger tot de meebetalende persoon die bijv 2 dagdelen per (half) jaar komt 
helpen oogsten. De vraag is toch of je lokale landbouwers niet in de wielen rijdt.
Is het voldoende voor iedereen.
Het mag niet ten koste gaan van de al bestaande volkstuinen.
Het werk is altijd op de grond en daar hebben veel mensen geen zin meer in.
In mijn eigen dorp is een dergelijk project geweest. Het werkt niet. Misschien wel voor Stadjers, maar voor de plattelander 
is groente en fruit zo gewoon dat het telen ervan niets bijzonders is.
Voor elke woonplaats is maatwerk vereist over de beschikbare ruimte. Groningen is een heel andere plek dan Gaarkeuken 
bijvoorbeeld.
Die zijn er ongetwijfeld, maar daar wou ik de nadruk in deze beoordeling niet op leggen.

Er is geen interesse in voedseltuinen. De huidige tuinen worden, in tegenstelling tot vroeger, moeilijk verhuurd.
Er zijn genoeg professionele voedselproducenten , als we dat beter verbinden en waarderen geloof ik dat het beter en 
duurzamer werkt
Wie denken ze dat deze tuinen moeten onderhouden. Dit is totaal de samenleving door een roze wolk bekijken. Er zijn 
simpelweg niet genoeg vrijwilligers.
Afwachten of inwoners ook betrokken blijven. Gezien het hoge gehalte monuta tuinen bij ons in het dorp, is die kans heel 
klein. Motiveren wordt een issue
Test

54



Geen
Ja lekker niks
Geen argumenten tegen.
Geen
Geen.

Leuk om een tuin in álle dorpen en steden te hebben, maar het moet wel echt een gedragen plan zijn door de inwoners.
Afhankelijk van medewerking boeren omgeving
-
Aandachtspunt: hoe voorkom je verwaarlozing van de tuinen. Mensen kunnen soms heel enthousiast zijn en als ze door 
hebben hoeveel werk een tuin kost, afhaken.
Het duurt wat langer voordat zoiets goed lukt en niet iedereen heeft daar het geduld voor.
Niks
Moet wel georganiseerd worden en mensen moeten blijven meedoen.
Geen.
Boeren
Geen!
Niets op tegen
Vermindering van de 'chemische' landbouw
Geen argumenten tegen, maar meer aandachtspunten: - zorg er voor dat je niet de lokale professionele 
voedselproducenten ondermijnt. - zorg er voor dat iedereen zich welkom voelt, ook mensen zonder schoolgaande kinderen 
- zorg er voor dat de professionals een dienende, adviserende rol hebben, anders worden inwoners vrijwilligers zonder 
inbreng

Het oogstfeest niet alleen op het platteland, maar ook in de dorpskernen gekoppeld aan andere festiviteiten, om het 
toerisme daar wat te behouden. Verwijs dan wel naar de lokale tuinen en/of verkoop de producten op jaarmarkten, etc.

Wellicht zouden de professionals in sommige gevallen alleen bij het opstarten betrokken kunnen zijn, zodat bewoners en 
buurtgenoten het later zelf overnemen, dat vergroot het gevoel van eigen verantwoordelijkheid en saamhorigheid.
dit gebeurt al (steeds meer)
Ruimte nodig en gezonde ondergrond.
Professionals en de begeleiding van scholieren is kostbaar. Hoeveel voedsel levert dit op? Is de groente gratis voor 
iedereen? Waar wordt dit van betaald? Hoe betrek je de gemeenschap? Mogelijk op termijn een contributie vragen om het 
draaiende te houden ook zonder subsidie.
Deze voedseltuinen bestaan al: de professionals noemen we 'boer' en 'groenteboer', de inwoners hebben een 
'groentetuin', en bij uitzondering een 'volkstuintje'.
Hoe vrijblijvend of verplicht voor de inwoners?

ik vind niet dat overheden blijvend bij dergelijke projekten betrokken moeten blijven en slechts faciliteren. Dus geen 
subsidiezuigers blijven omdat men zo nodig Gas , water en licht voor handen wil hebben bij een feelgood ecologisch 
moestuintje. Wanneer de lokale overheid betrokken blijft bij saamhorige activiteiten met mijn buren, dan haak ík in ieder 
geval af; geen overheidssturing in het verenigingsleven. Je moet samenkomst en saamhorigheid niet zo'n doel maken. 
Saamhorigheid is een middel en moet geen doel op zich zijn. Een jaarlijks provinciebreed oogstfeest vind ik onnodig.

- Het lijkt van belang dat deze tuinen in de buurt liggen van woningen en daarmee kunnen ze concurreren met de bouw van 
nieuwe woningen - Directe concurrentie met locale commerciële aanbieders is mogelijk niet gewenst
geen
Welke argumenten tegen?
Erg gevoelig voor langdurige en kundige inzet van inwoners. Niet op elke plek aanwezig.
spreekt niet iedereen aan afhankelijk van vrijwilligers en liefhebbers
Geen
- geen, wel belangrijk om dit structureel in te bedden in gemeentelijke/provinciale taken
Is dit een inclusief project en richt het zich voldoende op de mensen die er echt baat bij hebben?

Er is een mogelijkheid dat bewoners niet willen dat de voedseltuin aan hun achtertuin grenst (NIMBY). Dat je te ver van 
&quot;je&quot; dorp af komt te zitten met het stuk land. Het verkrijgen van land zal denk ik ook niet makkelijk zijn, 
verkopen als bouwgrond levert tenslotte meer op. En geld wil nog wel eens regeren...........
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Geen
Willen wel genoeg mensen meedoen?
jammer dat het pas in 2040 zover is

Er zijn al heel veel initiatieven rond voedseltuinen. Hoe zorgen we ervoor dat alles bij elkaar komt.. En hoe zorgen we 
ervoor dat het geen geitenwollensokken imago krijgt/wordt daardoor kunnen bij voorbaat al mensen wegblijven ..
geen argumenten tegen
Dat oogstfeest hoeft niet zonodig
geen
Kwantiteit is hier het sleutelwoord, je hebt veel tuinen nodig om het goed te laten werken
hoe doe je dat praktisch? Wiens grond? Wie mag er uit eten en wie niet. Hoe voorkom je verspilling en verwaarlozing. 
Samenwerking zoeken met lokale afnemers.
Een typisch geldverslindend project wat leidt tot tuinen waar gaande het seizoen niemand meer komt en het onkruid huize 
hoog staat. Alleen in het begin zal het enthousiasme aanwezig zijn. Mensen hebben geen tijd over en gaan liever op 
vakantie.
lange adem en vele vrijwilligers nodig, klein beginnen en kiekn wat't wordt
Dat het ongeorganiseerd kan worden rommelig.
Dit kan ook voor verdeeldheid zorgen in wijken. Goed toezicht en goed overleg moet worden gefaciliteerd.
Het is wel van belang dat meerdere generaties worden betrokken in het project, anders heeft het gefaald.
Uitvoering mi moeizaam -wie neemt verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de voedseltuin, verwordt dit niet snel tot 
een rommelige onkruidtuin?
Geen
Meer mensen zullen in een dorp willen wonen!
grond nodig, kost blijvend geld
gEEN
Geen! Ook in corona tijd is het mogelijk om dit project op gepaste afstand te implementeren.
Oppassen dat 65plus de overhand krijgt (want meer tijd)
Moet ook voor oudere mensen toegankelijk zijn
Er is begeleiding nodig hoewel er weining boeren zijn.
Zijn jullie niet bang voor vandalisme?

op zich een leuk idee, maar veel te afhankelijk van vrijwilligers. Dit gaat een paar jaar goed, maar dan komt de klad erin 
omdat er geen nieuwe vrijwilligers gevonden kunnen worden en blijft er niets over van het project
Zie ik op dit moment niet.
Huftergevoelig
Er moet zorg zijn dat tuinen goed beheerd worden. En laag drempelig blijven, ook financieel, zodat zoveel mogelijk mensen, 
kinderen, scholieren, ouderen er aan mee kunnen doen.
.
Vrij kostbaar in de aanschaf en misschien mogelijke beheer tegen vandalisme
Geen
Geen.
Bij gebrek aan coördinatie en inzet van vrijwilligers kan het voor de professionele tuinder lastig worden om alles te beheren 
zodat voedseltuinen verwilderen en er steeds minder animo komt.
Ook op lange termijn moeten deze tuinen bemand worden.
Graag ook Groningen Stad erbij betrekken, niet alleen het platteland
Kans op onenigheid doordat veel mensen ook veel ideeën hebben.
Mis nog een stuk praktische invulling over het hoe en wat. Is het vrijwillig? Doet iedereen wat? Hoe krijg je mensen over de 
streep om ook echt mee te helpen?
niemand moet de baas gaan spelen
Nee

Maar om op deze manier voldoende voedsel te produceren voor een heel jaar voor elk dorp is behoorlijk wat grond en 
mankracht nodig. Ik denk niet dat dat kan zonder de boeren erbij te betrekken. Die mis ik in dit verhaal.
Niet tegen maar lastig: Wie doen er mee? Coöperatie vormen; dus grond aankopen en betaalde professionele tuinders 
aanstellen betekent voldoende financieel krachtige mensen/deelnemers. Wordt het dan niet té veel een 'elite' project? Laat 
je mensen die niets in kunnen leggen gratis mee profiteren wordt het weer zo'n 'betuttelings' project. Maar je wil juist 
graag iedereen bereiken. Hoe pak je dit aan?
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Als dit niet goed gestructureerd en bestuurd wordt denk ik dat de slaagkans veel kleiner is
Niet een
Geen
Energie kan beter gestopt worden in een beter aanbod in de winkels. Middels subsidies of btw vrij maken van producten 
heb je een veel groter bereik.

Kwalitatief zal het voedsel slechter zijn dan professioneel geproduceerd voedsel. Minder controle en vakmanschap
Mag eerder dan 2040
Project 8 Argumenten Voor
Duurzaam produceren, is het produceren van de toekomst, laten we ls Groningen voorop lopen!

Het kan uit om te investeren in duurzame landbouw. Als het werkgelegenheid oplevert is dat efficiënt. De betrokkenheid 
van kennisinstellingen vergroot de slagingskans en het leereffect. Aansluiten bij bestaande initiatieven is slim en efficient.
Zelfredzaamheid
wanneer hiervoor geld beschikbaar komt, doe het dan wel biologisch-dynamisch. In de beschrijving lees ik niets over in 
welke richting vernieuwend en duurzaam experimenteren bedoeld is. Vandaar maar 3 sterren

- voorkomen einde landbouw door uitputting grond - herstel biodiversiteit - weg van het heilloze spoor van de bioindustrie

Het is nu of nooit voor de overgang naar een circulaire en duurzame landbouw. Prioriteit, ook nationaal! Over een jaar of 
twintig zijn de huidige landbouwarealen uitgeput. Regionale initiatieven vormen een noodzakelijke katalysator voor 
landelijk beleid. Veel te weinig nog zijn we regionaal met alle partijen hierover in gesprek. Als Groningen hiermee koploper 
wordt in het land zou dat een fantastisch voorbeeld zijn.
Niet te wetenschappelijk benaderen. Dat doet de LU Wageningen wel. Samenwerken is altijd goed. Dit project combineren 
met Project 7
Aandacht voor onze bodem, onze gewassen, ons vee, ons voedsel, het milieu en biodiversiteit en een bestaan voor de 
boeren is een uiterst urgent vraagstuk. Begin bij reeds bestaande initiatieven!
Duurzame landbouw is noodzakelijk om ook in de toekomst goed en gezond voedsel te kunnen produceren
Waarom producten uit het buitenland laten komen en onze producten in het buitenland verkopen. Gewoon eten uit eigen 
land is goed voor ons milieu
Dichtbij produceren en consumeren dient het milieu en de economie
verandering van ons productiesysteem is hard nodig

Het huidige boeren is niet meer houdbaar. Mooi dat dit soort initiatieven ervoor zorgen dat boer en inwoner dichterbij 
elkaar komen te staan. De vraag verandert, de toekomst is plantaardig, kleinschaliger, diervriendelijk, gezond en minder 
vervuilend. Op die manier zal het ook weer economisch aantrekkelijker worden voor onze boeren. Mooi, positief initiatief 
dat als voorbeeld kan gaan dienen voor de rest van het land en de kwaliteiten van de regio en grond goed benut.
Duurzaam voedsel dichtbij huis verbouwen is goed voor het milieu
Zeker - vernieuwend en regionaal en circulair - binnen planetaire grenzen, absoluut.
Eerlijk bio voedsel dichtbij verbouwen en kopen. Goed voor de aarde en voor ons.
Huidige voedselproductie is niet houdbaar, vernieuwing is nodig.
mooie naam: Oogst van Groningen! Vernieuwing, kansen en verdienmodel voor agrariers die natuurinclusief willen gaan 
werken. doel: natuurinclusief, kwaliteit bodemleven centraal, biodiversiteit in ruime zin, regionale landschapstypen 
versterken. Halvering energiegebruik. in 2025 minimaal on the way to PlanetProof, minimaal 1 ster vlees/zuivel, om 
stapsgewijs te komen tot uiteindelijk 25% biologische landbouw in Groningen in 2040. Wat Flevoland kan (nu al 12% 
biologisch) kunnen wij toch ook?! En ja: Groningen mag best verder gaan dan de EU basisnormen voor biologische 
landbouw.
Duurzaam, werkgelegenheid
Minder energie- en milieuvervuiling door verbouwen van lokaal voedsel. Met name belangrijk voor het scheppen van 
werkgelegenheid op het platteland van Groningen
Er is geen toekomst voor de landbouw en de mens als deze niet verduurzaamd
terug naar regionaal en kleine bedrijven zal de economie en leefbaarheid in groningen vergroten.
Heel goed idee. Sluit aan bij de al bestaande aanpak van Gebiedscoöperaties. Ik zou zeggen: versterk die
goed voor mens en milieu
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Door de garantie van financiële middelen en een wetenschappelijke onderbouwing ed vooraf, om de slagingskans van een 
project te vergroten, zal een bedrijf/ondernemer etc. sneller het risico durven nemen om een nieuw project aan te gaan. 
Bovendien mogen we trots zijn op onze lokale producten en dit meer uitdragen aan de rest van Nederland d.m.v. 
uitbreiding en innovatie op dit gebied.
We moeten stoppen met dat gesleep van voedingsmiddelen over de wereld. Eet lokaal!
Verbetering biodiversiteit en milieu
Lokale ketenbeheer is noodzakelijk in coöperatieve vormen om paradigma's tegen te gaan.
fantastisch
Intensieve landbouw is achterhaald. Diversiteit en duurzaamheid.

Er is een noodzaak. Lees ook 'Voorland Groningen'. Het heeft meerdere aspecten en voordeel tov andere goede plannen is 
de samenwerking tussen ondernemer en consument. De coöperatie zorgt voor de nodige betrokkenheid.
Past heel goed in deze tijd, mooi doel

Goed voor regio (zowel gezond en duurzaam voedsel als werkgelegenheid) En in samenwerking met wetenschap.
Juist door minder kilometers te maken scheelt dit en diversiteit is uiteraard van belang.
Fijn, vers eten uit de Groningse achtertuin, seizoensgebonden, korte (vervoers)lijnen.
Fijn dat er gebruik word gemaakt van huidige systemen en producten.
een lerend landschap dat echt het verschil kan maken doordat het los van bestaand belangen echt vanuit een gedeeld 
verlangen richting geeft en dingen doet! Experimenteren om ervan te leren, zodat je de goed dingen meer, vaker en sneller 
kan doen met meer!
De grond raakt uitgeput, biodiversiteit neemt af en de smaak van voedsel verschraalt. Daarom is het belangrijk dat dit 
initiatief werkt aan het verduurzamen van de landbouw.
Wij zijn langzamerhand geen landbouw provincie meer. Er is te weinig diversiteit aan landbouwproducten. Wij zijn 
overspoelt door mais en computergras. Weg onze mooie Groningen.
Duidelijk plan, hier is goed over nagedacht. Heel goed: nieuwe werkgelegenheid, (gekoppeld aan) wetenschappelijke 
ambities
Biedt antwoord op grote uitdagingen van deze tijd. En geeft bovendien een impuls aan Groninger landbouw, kennis en 
onderzoek, ondernemers. Lokaal!
Dit project sluit heel goed aan bij 'Kracht van het Groninger landschap'. Heel goed om de discussie te starten met 
traditoneel werkende agrariers en op weg gaan naar meer biodiversiteit en lekker eten.

Groningen is een provincie van boeren, die de schaalvergroting optimaal hebben weten te benutten. Echter qua 
duurzaamheid is er nog veel te winnen. Wat zou het mooi zijn als een groot deel van het bestaande areaal overgaat naar 
biologische landbouw methoden. Ik zie alleen maar voordelen. Er zullen eerst wel veel nieuwe problemen ontstaan. Hoe 
mooi zou het zijn als Groningen het (kennis)centrum van de biologische landbouw wordt. Ik denk dat het kan.
Ja, maar dan wel op basis van permacultuur en onbespoten
Het leidt tot trots op de regio, meer eigenwaarde, en.. meer toegevoegde waarde
Niet hoeven importeren; Voedsel uit je omgeving!!
Hier zit toekomst in. Er is nu al veel belangstelling voor streekproducten
Het is belangrijk om het voedsel daar te produceren waar het nodig is. Op die manier ontzie je de aarde en het klimaat, wat 
dringend nodig is.
Stimuleert de broodnodige duurzame landbouw waarbij zowel boer als milieu wordt versterkt, gesteund door de 
wetenschap, met het Oogst van Groningen label als slimme productdifferentiatie.
Verbindt meerdere belangrijke doelen
Samenwerking, ontwikkeling en voedsel
Mooi om Groningen als koploper te profileren op het gebied van duurzame landbouw. Ik hoop dat dit ook het lokale 
aanbod aan banen verbetert.

Provincie Groningen kan zich zo mooi op de kaart zetten oo gebied van vernieuwende akkerbouw. Als tegenhanger van alle 
protest juist laten zien hoe het wel kan! En het geeft werkgelegenheid. En maakt hopelijk duurzame voeding betaalbaarder.
Veel meer gebruik maken van de lokale producten maakt Groningen zelfvoorzienend!
Eigen regio versterken met een blik op de toekomst. Vliegwiel effect is belangrijk voor continuïteit
Innovatief, en schept meer ruimte en lucht voor de lokale bewoners, ondernemers en de natuur.
prachtig initiatief kan veel ( brandstof) besparen meer terug naar seizoensgebonden verbouwen ( lees rapport Mv. Green 
ook op Groningen herschreven)
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Werkwerkwerk - ook voor praktisch opgeleiden. Dit houdt jong en oud in het gebied en dat maakt het gebied rijk. Daarbij 
zorgt duurzaam produceren zorgt voor een goed (leef) klimaat.
Prachtig project! En hoognodig!
Goed om te investeren in duurzame landbouw.
Prima bundeling om tot innovaties te komen op vele terreinen waar transities urgent noodzakelijk zijn. Stimuleert 
individuele en maatschappelijke creativiteit.
duurzame voeding is de toekomst!
Al veel eerder keiharde promotie voor de Grondproducten uit onze eigen provincie, hiervoor wordt alleen eerlijk gewerkt 
integenstelling tot de stadse linkse kuns.truif vreters
Want we moeten naar minder gesleep over de aardbol
stimulans voor de regio
Beter voor ons allemaal

gezonde en regionaal geteelde groente en fruit zijn belangrijk, nu in samenspraak met land- en tuinbouwers, professionals
Altijd goed

Dit past heel goed bij onze provincie en de mensen die er wonen. Eigen producten, het liefst zo gevarieerd mogelijk.
Een sterk plan om een positief verschil te maken op het gebied van: klimaat, gezondheid en economie. Vooruitstrevend. 
Een kans om een voorbeeld te zijn.
De agrarische sector kan niet op dezelfde voet door blijven gaan. Experimenten met duurzame landbouw zijn nodig om het 
anders te gaan doen.
Prima initiatief, innovatief, duurzaam en gezamenlijk. Succes!

Waarom van ver halen als het dichtbij kan! Lokaal produceren van voedsel en in de regio aanbieden verkort de logistieke 
keten. Helpt lokale ondernemers, is duurzaam. Door het goed (en betaalbaar ) aan te bieden worden bewoners bewuster 
van gezond voedsel wat weer kan bijdragen aan verbetering van de gezondheid van bewoners.
Dit project heeft alle moderne maatschappelijke elementen in zich en is daarmee trendzetter.
Duurzame landbouw is waar het uiteindelijk op aan komt om te kunnen overleven. Zoveel vruchtbare grond in Groningen 
waar eigenlijk veel te weinig mee gedaan wordt.
Groningen is zeker de voedselprovincie.
Goed voor natuur, mens en dier.
Groningen is al minstens 2600 jaar een agrarische provincie. Landbouw hoort bij ons landschap, onze cultuur en onze 
toekomst! Dit is een topproject voor alle inwoners.

Het voorstel betrekt alle inwoners van de provincie bij het project. Het zet in op duurzame en lokale ontwikkeling. Voedsel 
is een onderwerp van alle tijden en altijd actueel (ook igv crisis blijven mensen eten).
In liefde en samenzijn voor en met de natuur

Alle (energie- en grondstof-) verspilling uit de voedselketens halen Herstel van de aarde/bodem CO2 footprint omlaag
Dicht bij huis en duurzaam.
Natuurinclusief produceren is belangrijk en lokale afzet ook. Betrokkenheid van kennisinstellingen is vooral interessant 
voor studenten.
Goed om lokaal te blijven; rijke bodem nu eens wel.
Zij kunnen misschien samen worden gevoegd met onderdee/ initiatief no 9
Circulair en lokaal geproduceerd. Lage transportkosten
Dit kan samen met de projecten 9 en 10 gelijktijdig als een project worden uitgevoerd. Het is een aanzet tot een echte 
verandering van onze agrarische infrastructuur van productie tot consumptie.
klinkt als een uitgebreid allround plan voor de toekomst! goed om iedereen er bij te betrekken.
Lokaal is wat de toekomst wordt. Bij niet lokaal geproduceerd, ook de andere kosten in het voedsel berekenen: transport, 
vervuiling daardoor, enz.
Toekomstbestendig gebruik maken van potentieel van het land en van de beschikbare kennis.
We zullen wel moeten.
Altijd goed uit je eigen grond het gewas te kunnen gebruiken .
klinkt goed, is belangrijk
Dat juist onze regio goed hiervoor is geeft mij een goed gevoel bij dit idee.
Circulair, regionaal en uniek. Opschaalbaar en toepasbaar
Biologische landbouw is noodzakelijk.
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ketenontwikkeling voor locale productie innovatie bevorderen
Het maximale halen uit de Groninger bodem waarbij duurzaamheid in acht wordt genomen.
Landbouw is heel belangrijjk voor de regio. Duurzame landbouw en lokaal verkopen ook. Prima initiatief!
Voor de toekomst
Regionale voedselproductie is belangrijk voor de toekomst van Groningen. We wonen in een landbouwprovincie, waar veel 
kennis, ruimte en verschillende bodemsoorten zijn. Maak daar gebruik van.
Samenwerken!
Scheelt veel vervoerskosten.KKGlazenburg@gmail.com
Test
Dit is hard nodig
Duurzaamheid is voor de toekomst van Groningen en onze planeet. Laten we Groningen positioneren als de duurzaamste 
provincie!
zuinig zijn op onze aarde waar we met z'n allen van afhankelijk zijn
Hou van zulke goede ideeen. Succes gewenst.
Goed plan
Absoluut doen! Erkenning van écht voedsel, kennis vergaren en vergroten. Terug naar respect voor de natuur en de 'aarde' 
.
Terecht een vliegwiel. Onmisbaar voor andere projecten, b.v. 23

Een mooi proefproject om meer boeren over de streep te halen om anders te gaan werken. Het kan niet zo doorgaan.
zo blijft onze agrarisch karakter van de provincie bestaan en word zelfs versterk
Regionaal produceren, regionaal consumeren. Klinkt als de enige juiste manier.
Gewoon een goed idee.
Lokaal verbouwd voedsel stimuleert de werkgelegenheid en de regionale economie.
Duurzaamheid in optima vorm!
Duurzaamheid, milieu, voorbeeldfunctie, inspirerend voor iedereen. Groningen heeft de ruimte en nodige vrijheid om 
initiatieven als deze effectief te kunnen ontplooien.
Duurzaam, weet wat je eet, bewustwording, gezondheid
Goede voeding is zeer belangrijk.
Natuur en Milieufederatie heeft in 2012 een inventarisatie van voedselbehoefte en-productie in Groningen en Drenthe 
gedaan. Conclusie: Nadruk moet liggen op tuinbouw - groente en fruit. En de logistiek naar de klant toe. Neem dit mee in 
het project.

In aanleg een bijzonder goed en relevant project, vooral als het een brede toepassing krijgt. De projectformulering is nog 
abstract en behoeft verdere uitwerking. Duurzame landbouw is wel een zeer relevant thema binnen Groningen en het 
project biedt kansen om lokale bedrijven in Groningen te versterken.
duurzaamheid, een aantal projecten zijn innovatief.

Doordat je investeert in kennis, is het mogelijk dit ook weer te exploïteren. Uiteindelijk een groei impuls voor de Groningse 
economie, naast de bijdrage aan het milieu. Vraag naar dit soort projecten neemt sowieso toe. Als de uitvoering 
professioneel, gedegen en vooruitstrevend is, lijkt de kans van slagen mij zeer reëel.
Duurzaam, innovatief, werkgelegenheid. Iedereen profiteert hier op de een of andere manier van.
Lokaal geproduceerd voedsel is voor de toekomst heel belangrijk. Groningen is een landbouwprovincie met veel 
mogelijkheden op dir gebied.
Dit is waar Groningen zowel economisch, in leefbaarheid, in voedselaanbod en kennis en biodiversiteit beter van wordt. 
Een toekomst voor boeren, burgers, toeristen en alles wat leeft!
Zeker ook een goed project maar er zijn nog betere.
het Gronings product als bijzonder te verkopen, biedt kansen zoals hogere opbrengsten en vervolgens meer ruimte voor 
innovatie.
- Andere vormen van voedsel producten en consumeren zijn hard nodig voor onze planeet - Het lokaal verbouwen en 
bewerken van ons voedsel kan in de regio structureel meer werkgelegenheid opleveren - Dit initiatief kan boeren en 
tuinders een nieuw perspectief bieden met meer waardering
de projecten die bij dit horen zijn zeer aantrekkelijk, vooral de groene daken op bedrijfsgebouwen. zou trouwens ook 
gecombineerd moeten worden met irrigatie en zonnepanelen. zonnepanelen op overheidsgebouwen zou ik ook graag 
willen zien.
duurzame voeding is noodzakelijk. Wat mij betreft is bewustwording van consumenten belangrijk.
Kennis is nodig om dingen in de praktijk te kunnen uitvoeren en implementeren
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Positief, toonaangevend
goed voor de omgeving, het klimaat en werkgelegenheid

De landbouw moet anders; Groningen heeft de potentie om te laten zien hoe! Onze diverse landschappen (en stad) hebben 
veel vruchtbaars te bieden. De Toukomst van Groningen heeft álles te maken met voedsel, want voedsel verbindt en raakt 
aan tal van andere thema's. De Oogst van Groningen maakt impact en heeft een positieve invloed op iedereen.
innovatief
Mooie combinatie van een maatschappelijk probleem en een visie op de oplossing. Fijn dat de kennisinstellingen worden 
meegenomen.
Duurzaamheid is ok. Productie en imago ok. Werkgelegenheid zou mooi zijn.
Dit is met het oog op de nabije toekomst de onvermijdelijke en tegelijkertijd zeer gewenste ontwikkeling die we in de 
landbouwsector in gang moeten zetten. De beoogde dynamische/organische ontwikkeling (de spreekwoordelijke 'olievlek') 
van dit initiatief spreekt me erg aan.
regionaal ipv mondiaal, zodat eigen regio weer belangrijk wordt en dat we ook meer bewust zijn van onze voeding en 
automatisch betrokken zijn.
Vooruit naar een regionale economie van gemeenschappelijk eigendom/coöperatief bezit
Zorgt voor verbetering van het bodemleven en vergroten van de biodiversiteit. Plus een gezondere maaltijd en minder 
milieudruk door afname transport. Dikke prima!
Experimenten op meerdere gebieden tegelijk kunnen alleen voor verandering zorgen
lokaal produceren en consumeren van belang
hoe minder reisbewegingen voor vervoer van voedsel hoe beter.

Divers eten, uit eigen omgeving. Gezonde voeding vanaf eigen bodem is beter voor gezondheid, natuur en milieu.
We moeten inderdaad goed zorgen voor onze aarde.
Lokaal produceren en consumeren zorgt voor een betere bewustwording, minder druk op het milieu en draagt bij aan een 
gezondere levenstijl. Je bewust zijn van de herkomst van je voeding is een belangrijke stap naar een groener en gezonder 
Groningen
Natuurlijk is het super om de kansen voor duurzame landbouw in Groningen te gaan ondersteunen.
Duurzame en regionale productie van voedsel...daar moeten we naar toe voor de toekomst.
Lekkerder, geen gesleep van ver.
Dit lijkt me een fantastisch initiatief waarmee op heel veel vlakken 'winst' valt te behalen.
Belangrijk dat de regio en lokale organisaties meer zelfredzaam kunnen zijn in hun voedselvoorzieningen
Precies wat groningen nodig heeft en een initiatief die het belang van lokale voedsel productie en lokaal ondernemerschap 
in acht neemt, zeker in deze tijd iets om op in te zetten!
Een mooie kans om technieken te ontwikkelen waarvan iedereen beter wordt, in meerdere opzichten
Samenvoegen met project 9 lijkt mij logischer.
Prachtig project, maar ...
Dit klinkt als een investering in de toukomst!
Ik ben het met de stelling eens dat onze regio zich leent voor innovatie in de landbouw. Nu wordt er al geëxperimenteerd, 
maar de middelen ontbreken om dit echt vorm te geven. Wellicht kunnen de Toukomstgelden een belangrijke stimulans 
zijn om deze regio hierin toonaangevend te laten worden.

Toekomst bestendig . Er is al genoeg cultuur maar nog niet genoeg diversiteit. Op t hogeland waar ik woon veel heel veel 
koeien en melkrobots en weinig ook voor balans . Ik woon al 30 jaar hier en zie de verarming in het groen . Ben imker en 
bezorgt over de verarming van het land en verlies van weidevogels en diversiteit

goed doordacht plan waarbij gebruik gemaakt wordt van bestaande landbouw structuren en kennisinstellingen
bewustwording, heen en weer slepen met voedsel overbodig maken
Duurzaamheid is een zeer belangrijk iets voor de landbouw, verwerking en logistiek. We moeten er wel voor zorgen dat er 
ook in de toekomst landbouwgrond voldoende blijft.
Minder transport en goed voor de lokale economie van Groningen
Ik ben een volger van o.a. de Regenerative Agriculture beweging en ben heel benieuwd of dit ook iets is wat binnen dit 
initiatief onderzocht kan worden. Het bodemleven herstellen lijkt me een heel goed speerpunt om mee te beginnen. 
Boeren hebben daarmee een sleutelrol.
Want we willen boeren helpen bij de transitie naar kringlooplandbouw. Voor een eerlijk inkomen, veel minder mest en 
minder macht voor de banken. En boven alles lekker eten, een gezonde bodem en kruidenrijk grasland met veel 
weidevogels!
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Hard nodig voor zowel gezondheid, biodiversiteit als klimaat!
Belangrijk. Raakt veel aspecten.
minder transport, minder milieuschade

Een goede manier om anders verbouwen uit te proberen. Zoek ook contact met de universiteit van Wageningen hierbij.

Duurzaam voedsel is niet slechts duurzaam in milieuzin, maar ook sociale zin etc ... lokale productie, lokale consumptie. 
Gelegenheid om af te komen van chemische middelen - dus beter ook voor gezondheid langs die kant.

Top, geen topdown plan maar een een voorstel om structureel goede initiatieven voor lokaal en duurzaam voedsel te 
helpen opstarten. Zo creer je een nieuw ecosysteem en help je startende ondernemers. Zo stimuleer je de economie
Lokaal produceren, waarderen van lokale produkten. Micro economie door kleine bedrijven.
Lokale en regionale voedselvoorziening is duurzaam en vergroot de verbondenheid met je eten. Verder kan het een boost 
zijn voor de werkgelegenheid en voor het behoud van het platteland.
Mooi plan om de wereld van morgen vorm te geven
Gezonde voeding bevordert de gezondheid van ons en als we zien hoe het in eigen omgeving wordt verbouwd en klaar 
gemaakt voor consumptie, levert het bewustwording op dat we beter met onze voeding om moeten gaan. Voor onze eigen 
gezondheid en onlosmakleijk daardoor ook beter voor het milieu. Ook voor onze economie en werkgelegenheid biedt dit 
veel kansen.

haakt in op bedrijvigheid die er al is, zoekt hier een toekomstperspectief voor. Heeft zeker perspectief voor de lange termijn
Het zou goed zijn om obv dit project nog meer diversiteit in de voedselproductie te brengen denk ik.
Uit eigen regio is beter dan van verre oorden met transport in vervuilende schepen/vrachtauto's
Wat zou het mooi zijn wanneer je zo naar de buurman boer kunt om lokale producten te kopen. Zoveel beter voor het 
milieu. Geef boeren die dit willen de mogelijk om te experimenteren.
Duurzaamheid
Duurzame toekomst
een plattelands provincie meet veel landbouw moet voor eigen regio goed en gezond voedsel produceren en met een 
uitbreiding naar meerdere regio's
groningen als landbouwgebied behouden, naast het vele aanwezige natuur
Inovatie is super zeker incombinatie met de reeds aanwezige bedrijven, scholen, organisaties en infrastructuur aanwezig in 
Groningen
Mooi plan goed voor boer en consument
Heel goed om de kostbare landbouwgrond van Groningen te gaan gebruiken voor natuurinclusieve landbouw. Dit zal ook 
het wonen in de provincie stimuleren.
Kleinschalige regionale landbouw zal in de toekomst van cruciaal belang zijn. Niet alleen bouwt het aan economische 
veerkracht en geeft het meer diepgang aan de lokale cultuur, maar kan het de volksgezondheid, de milieubiodiversiteit en 
de kwaliteit van het leven voor iedereen bevorderen.
Goed en gezond voor grondwater, aarde, dieren, insecten en mensen. Zo min mogelijk kunstmest&amp;pesticiden en korte 
lijnen, regionale voeding.
Back to the future! Groninger boeren (weer) voorop in een duurzame wereld.
Gebruik maken van onze eigen kwaliteiten! Wat is er mooier dan oogst van eigen grond en dan ook nog werkgelegenheid 
creëren.
Past geheel en al bij onze landbouwprovincie
We zullen deze kant uit moeten. De export van landbouwgewassen zal minder (moeten) worden, maar in Groningen is 
landbouw blijvend van belang.
Die argumenten zijn hiernaast al ruimschoots verwoord
Er zijn veel initiatieven in Groningen, variërend van alternatieve duurzame gewassen, biologische landbouw, 
productiebossen. Om verder te kunnen hebben ze allen een financiële steun in de rug. De successen (kennis en kunde) 
bieden kansen voor nieuwe initiatieven.
Integrate (van landbouw verwerking en logistiek)
Ik heb veel sympathie voor de richting en de visie die hier wordt geschetst
lokaal produceren en consumeren is gewoon de toekomst
Mooi project om duurzaamheid te vergroten.
Duurzaamheid, ruimte voor experimenten, werkgelegenheid
Voedsel en een gezond milieu zijn de grond van ons bestaan, het lijkt mij meer dan logisch dat we daar meer aandacht op 
vestigen.
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Super heel Groningen duurzaam en biologisch.
Produceren op natuur-inclusieve (biologische?) wijze. Biedt agrarische sector nieuw toekomstperspectief. Samenwerken 
met kennisinstellingen van groot belang. En samenwerking met alle betrokkenen in voedselketen ook banken, 
supermarkten, etcetera. Zie project Louise Vet (universiteit Wageningen)
Op zich natuurlijk een positief idee, maar ....
Project 8 Argumenten Tegen
Geen
Dingen lokaal produceren is leuk, maar niet echt belangrijk. Het is onduidelijk wat nou precies het effect gaat zijn. Buiten de 
regio een naam/bekendheid opbouwen is erg lastig.

wanneer het experimenteren bedoeld is voor kunstgrepen in en manipulatie van de natuur geef ik helemaal geen ster
- Alle landbouw zou biologisch moeten zijn
Geen, wel kijken of er verbinding gemaakt kan worden met overeenkomstige projecten
Zie argumenten voor
is ook vooral een politieke zaak om de nodige veranderingen tot stand te brengen, als het hele marktsysteem waar 
voedselproductie nu op draait niet mee verandert is het effect maar klein

maar laten we zorgen dat het geld bij de vernieuwers en de verbouwers terecht komt - en niet vooral bij de tussenpersonen 
en adviseurs. en dat we vernieuwen op weg naar kleiner en meer verbonden met de natuur
Er is goede marketing communicatie nodig om een dergelijk project ook financieel duurzaam te laten zijn: productprijzen 
moeten niet te hoog worden vergeleken met de reguliere markt.
Geen
De 'voordelen' blijven beperkt tot een bepaalde groep.
-
Geen wat kan iemand hebben tegen lokale producten.
-
wellicht zou je kunnen denken dat dit los is van bestaande sectoren en grote organisaties ( en gezien mijn positieve 
beoordeling, snap je dat ik gelijk de beweging maak naar het juist positief richten van di commentaar. Het is een 
verbindend concept voor alle partijen binnen de keten.)
Export naar buiten de regio blijft ook belangrijk
Geen
Oppassen dat de subsidies niet terechtkomen bij traditionele boeren die slechts kleine productaanpassingen doen. Het geld 
moet wel écht gaan naar natuurinclusieve landbouwprojecten.
Platform kan lokale initiatieven die er al zijn te veel beïnvloeden
Geen, er is geen andere weg voorwaarts.

Dit is geen goed plan. Het borduurt voort op waar we nu juist mee moeten stoppen: Nog meer technische innovaties onder 
de vlag van duurzaamheid verkopen. En de grenzen van de groei oprekken. Dat hebben we al genoeg gedaan met als 
resultaat: een uitgeputte bodem, die alleen dankzij kunstmatige bemesting en gewasbescherming de gewenste producten 
levert. Niet doen dus. Er zijn zoveel betere en gezondere alternatieven.
Er wordt niet aangegeven hoe er wordt geproduceerd. Ik vind biologische producten wel een voorwaarde
Niet zo vrijblijvend, toch moeilijk om goede opvolging te geven na een positieve start
geen
Vooral wanneer gestreefd wordt met een aanzienlijk hoger niveau van dierenwelzijn en regeneratie van akkerbouwgronden 
heeft dit plan veel potentie. Ook moet bedacht worden hoe mensen zonder startkapitaal, arbeid kunnen vinden in deze 
sector als ondernemer of op strategisch en tactisch niveau.
Ik mis de verwerking van het voedsel. Dit project zou de hele keten moeten pakken van productie, lokale verwerking en 
distributie, consumptie en hergebruik van reststoffen.
Misschien iets veel nadruk op onderwijs- / kennisinstellingen adviesbureau's.
geen
Kleinschaligheid kan alleen optimaal worden met geïntegreerde en gecoördineerde tech aanpak (IA/IoT). Anders dreigt 
slechts de individuele moestuin
Groningen is veel te klein als afzetmarkt voor de meeste agrariërs. Gaan hier ontwikkelingen ontstaan die breed toepasbaar 
en rendabel zijn?
Afhankelijk van seizoenen
Geen.
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Ik mis de uitwerking van het mooie jargon; &quot;met inachtneming van de draagkracht van de planeet...&quot; Het idee 
klinkt industrieel en winst georiënteerd ipv welzijn georiënteerd. Ik denk dat in de toekomst welzijn van mens, dier en 
milieu, de aarde- het hoogste criterium zal moeten zijn. Dit project lijkt op de oude manier die de aarde geknecht heeft 
verder te willen; produceren en financieel voordeel voorop.
Ik mis de expliciete ambitie om met gif te stoppen.

Anderzijds denk ik dat dit ook kan zonder ondersteuning. Als het een goed plan is kan het commercieel worden opgepakt.
Omschrijving is mij nog te vaag. Waar investeer je nu precies in? Wat is het rendement?
Probeer de stikstofdioxide te beperken.
Hopelijk blijft het niet alleen bij mooie woorden.
Maak de producten niet te duur. Een eerlijke prijs voor producten en consumenten.
Test
Geen
geen
Vergeet niet samen te werken met andere regio's of provincies.
Het is onnodig (en beschadigend voor het milieu) om voedsel honderden kilometers te vervoeren, terwijl het ook regionaal 
geproduceerd kan worden.
Het gebruik van schadelijke stoffen bij gewasbescherming en het genetisch manipuleren van gewassen wordt in dit plan 
niet uitgesloten.
Niks
Geen; alleen concrete uitwerking nodig.
veel projecten zijn er ook al zonder deze subsidie en/of zijn exclusiever en lijken commerciëler dan laagdrempelige en 
concretere voedseltuinen.
Zijn mogelijk al meer van dit soort projecten in Nederland en ook Europa. Hoe onderscheidt je jezelf?
Geen
Het zou geen papieren vliegwiel moeten worden, zoals bij de bio-boeren, waarbij de producent, mits die zich aan enkele 
voorwaarden houdt, zich 'biologisch' mag noemen. Dat is geen innovatie, maar enkel een andere aanpak die nog niet eens 
zoveel scheelt met de traditionele manier.

- Een belangrijke vraag is hoe in onze regio een voldoende grote vraag naar lokale producten kan worden gecreëerd maar 
het plan is op dat punt nog niet heel helder - De nadruk ligt erg op het ontwikkelen van nieuwe kennis terwijl er het wellicht 
handiger om eerst te focussen op hoe bestaande kennis kan worden benut voor onze regio
Gaan de gelden niet te veel naar onderzoeksinstellingen? We zien nu toch ook dat winkels en horeca steeds bewuster op 
zoek zijn naar lokale producten en het verhaal achter het product willen weten.
Ben bang dat het te kleinschalig blijft om iets te betekenen.
Is er voldoende draagvlak (te creëren) bij de meer traditionele landbouwers?
Het wordt duurder
Continuïteit moet gewaarborgd worden. Alleen een platform organiseren voldoet denk ik niet.
Wat ik mis is de aansluiting met de consument, de lokale bevolking. Hierop mag meer gestuurd worden op 'gezamenlijk' 
doen. Lokale bevolking, ondernemer/producent en kennisontwikkeling. Met een simpel plan werkt lokale bevolking mee en 
profiteert iedereen! Bespaard arbeidskosten, stimuleert innovatieve ontwikkeling en geeft ondernemer zekerheid van haar 
afname van producten.
-
De beschrijving van de inzet van het geld is veel te vaag, heb geen idee wat de bedoeling is met de omschrijving die 
gegeven wordt.
geen
Het project is weinig konkreet, de onderliggende projecten zijn een lappen deken. Kortom zonder goed management komt 
er weinig uit.
waarom niet samen met 9 en 10?!? Gemiste kans.
Staat of valt bij goede mensen en niet een paar boeren die hier wat subsidie denken weg te halen. Combineer dit bijv met 
de werkgroep Akkervogels (voorheen grauwe kiekendief). Vernieuw!
te commercieel
Geen
geen
Geen, met de toevoeging, dat we dan nu moeten stoppen met zonneparken en windmolens te plaatses, ander si er straaks 
geen lanbouwgrond meer over.
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-
Misschien is dit iets wat in de vorm van een - revolverend- fonds kan
geen
geen
geen
Niet bij Wageningen wat de internationale bron is voor onderzoek en kennis
Geen
Geen
-
Gevaar van misbruik van de gelden. Reputatie van de landbouw is op dit vlak niet erg positief

Wie gaat de besteding van beschikbare som beoordelen? Onafhankelijke stichting of &quot; netwerk&quot;?

Ik snap niet goed wat hier nu concreet wordt voorgesteld. De gedachte dat we een gidsregio worden spreekt aan. Maar hoe 
dan? Ik ben ook bezorgd dat het plan aan een groot deel van de regio voorbij gaat. Er wonen heel veel arme mensen in 
Groningen. En juist die groep heeft baat bij betere voeding. Hoe zorg je ervoor dat heel Groningen meeprofiteert?
Het project mag nog concreter worden omschreven

Dit klinkt geweldig, mooie woorden, maar hoe realistisch is dit? Projecten, subsidies; vaak gaat dit niet goed. Gaat over 
teveel schijven. Allerlei beleidsfiguren die er mee bezig zijn, maar in de praktijk gebeurd er weinig. Onze akkers zijn niet 
hoogwaardig. Zijn juist verarmd en uitgeput door jarenlange overbemesting door de intensieve landbouw.

dit gaat alleen maar werken als de kennisinstellingen werken onder regie/aansturing van boer, burger en bedrijfsleven. 
Anders is de kans groot dat onderzoekers hun eigen projecten gaan schrijven en zo hun eigen speeltuin creëren ....
Project 9 Argumenten Voor
Het is een concreet plan en heeft een grote slagingskans. Investeren in innovatieve landbouw kan uit. Als het lukt om hier 
nieuwe dingen uit te leren en te veranderen, heeft het ook langetermijneffecten.
We moeten NU de omslag maken naar een duurzame en circulaire landbouw. Regionaal initiatief ondersteunt het landelijk 
beleid en dat is hard nodig. De landbouwsector moet zien dat verduurzaming geen Haags idee is, maar dat we dat met zijn 
allen willen. En dat we dat willen doen mèt de boeren. De boeren die hierin stappen willen zetten moeten we in de kijker 
zetten en steunen.
Duurzaamheid is noodzakelijk om de alles wat leeft een gezonde toekomst te bieden.
prachtige manier om innovatie van landbouw te stimuleren.
Expirimenteren om de toekomst te kunnen vormgeven. Oud principe hernieuwen.
Beter voedsel produceren zonder landbouwgif is erg belangrijk.
Goed plan goed voor de mens en het milieu
versterkt het project oogst van Groningen van groot maatschappelijk belang
- Maakt gebruik van een aanwezige kracht van Groningen: goede landbouwgrond - Ondersteunt de landelijke 
transformatie, die nodig is. - Borgt het via het economisch verkeer (verdienmodellen, markt) - Zorgt voor werkgelegenheid, 
vergroot economisch perspectief.

Het huidige boeren is niet meer houdbaar. Mooi dat dit soort initiatieven ervoor zorgen dat boer en inwoner dichterbij 
elkaar komen te staan. De vraag verandert, de toekomst is plantaardig, kleinschalig, diervriendelijk, gezond en minder 
vervuilend. Mooi, positief initiatief dat als voorbeeld kan gaan dienen voor de rest van het land.
Prachtig uitgangspunt. Learning community en prototyping zijn ook goede elementen, alsmede de verbinding in een 
gemeenschap om de proefbedrijven heen.
belangrijk voor de toekomst
Duurzaamheid, verandering van productie is hard nodig
Zonder duurzaamheid geen landbouw wat mij betreft in deze tijd van klimaatveranderingen
Heel goed. Sluit aan bij de aanpak van Gebiedscoöperaties. Ik zou zeggen: versterk die
goed voor mens en milieu
Op weg naar CO2 vrije agrarische sector
Het zou mooi zijn als onze provincie voorop loopt met duurzame landbouw. Op dat gebied is nog veel te winnen - en er 
gebeurt ook al veel op dit gebied in Groningen.
Lijkt me goed passen bij groene toekomstvisie van provincie en zal voor werk zorgen
Windenergie is niet de toekomst het netwerk van stroomenergie kan dat niet aan het is vanaf 1960 dus is nog niet 
vernieuwd!
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Biobased economie is van groot belang om paradigma's van de landbouw om te bouwen tot duurzame, ecologisch 
verantwoorde productieketens.
Biologische landbouw is de toekomst.
Groningen wil voorop lopen in de energietransitie. Waarom niet ook in groenere landbouw?
Goede start voor verbetering.
Overzichtelijk en praktisch idee wat snel resultaten kan leveren.
Investeren in groene landbouw
Het roer moet om met ons voedsel. Ophouden met rijpe kiwi's te leveren die ergens op de wereld worden geteeld en dan 
vervoerd. Als dit project slaagt wil ik dat op de Vismarkt in Groningen kunnen kopen!

De aarde gaat vervroegd naar de verdommenis als de biodiversiteit op het gebied van leven, natuur en voeding verder 
afneemt. Juist deze sector moet een enorme boost krijgen willen een meer ecologisch evenwicht nastreven. Ik ben er van 
overtuigd dat bepaalde welvaart-ziektes zoals kanker en overgewicht terugneemt.

De biobased economy biedt vele nieuwe kansen voor nieuwe op natuurlijke wijze geproduceerde producten. Er is veel 
meer mogelijk. Kijk wat Avebe allemaal van aardappels maakt. Deze agrificatie biedt kansen voor Groningen. Bijvoorbeeld 
kruiden bevatten inhoudstoffen die voor vele doeleinden geschikt gemaakt kunnen worden. Ik denk dat met een 
grootschalige teelt (volume) en een verwerkende industrie veel mogelijk is. Groningen is uitermate geschikt vanwege de 
ervaring maar er is wel innovatie nodig. Het succes van de landbouw is nu gebaseerd op te weinig culturen.
Heeel hoed, samen werken aan beter milieu voor gezond eten, uit de buurt of provincie
Sluit mooi aan bij ons project 50 waarin we aan de slag willen om de materialen uit dit project te kunnen produceren, 
lokaal!
Na Groningen volgen hopelijk meer, een kettingreactie van duurzame projecten. Daar gaan we voor
concreet, burgerparticipatie, samenwerking, toekomstgericht, verdienmodel. (vgl 8: dat is vergelijkbaar, maar stelt platform 
voor, dit is beter uitgewerkt)
Een heel belangrijkst vervuiler lijkt toch de landbouw te zijn. Aks dat beter kan zou dat geweldig bijdragen aan 
duurzaamheid
Alles voor een groenere wereld

Burger betrekken bij planmaken, beoordelen, meedenken. Groningen als vooroplopend ipv protesterend en 'zwak' gebied
Biedt een alternatief aan boeren om daadwerkelijk een hoogoplopende verandering tot stand te brengen.
Klinkt goed
Bij het begin beginnen innovatief zijn en goed zorgen voor de aarde waarop we leven en voor elkaar.
GrOEningen! een oude naam ... twas hier altijd al groen! groen groener groenst
absoluut voor minder verkeersbewegingen gezonderder landbouw zoveel mogelijk regionaal houden na succesvolle proef, 
landelijk uit te vouwen
Groningen als koploper in duurzaamheid en tegen grootschalige bio industrie
Dit is de toekomst en de kans om Groningen economisch mee te verbeteren!
Lijkt een vrij professionele aanpak in samenwerking met boerenbedrijven ter lering van bedrijven elders
Het is ontzettend belangrijk om duurzamer te gaan landbouwen en een gezondere kringloop te creeren
Prima idee om via vier proeftuinen meer groene landbouw te realiseren. Zo kan ervaring worden opgedaan hoe landbouw 
duurzamer kan.
Dit is Groningen
Goed voor de toekomst, letterlijk
mijn droom komt uit
Dit lijkt een goede manier om nieuwe productiewijzen te ontwikkelen
klinkt als een mooie stap samen met boeren in plaats van over boeren.
Broodnodig voor de voedselvoorziening van de toekomst
We zullen wel moeten.
Goede zaak
Ja landbouwproducten als verpakkingsmateriaal.
Alleen door duurzaam te produceren kunnen we de toekomst voor onze (klein)kinderen haalbaar maken. Dit wordt een 
leerproces met vallen en opstaan.
De landbouw is groot in onze provincie, maar schakelt maar mondjesmaat om, dit moet gestimuleerd!!!
Duurzaam, veganistisch en biologisch is de toekomst.
Milieuvriendelijkheid wordt beloond. Lokaal geproduceerd voedsel remt de uitstoot van broeikasgassen.
Gezonde lucht
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We zullen anders moeten produceren, dichter bij de natuur, anders redden we het niet.
Test
Een dergelijk ambitieus project heb je wel nodig om dit te veranderen. En door de afnemers te betrekken kan een financiële 
impuls gegenereerd worden.
dit is onze toekomst! Groningen als voorbeeld voor Nederland en Europa
laten we vooral samenwerken met de natuur en niet tegenwerken. De natuur heeft voor alles een oplossing. Wij niet. De 
dieren en de planten kunnen heel goed zonder de mens, andersom absoluut niet!
Snel aan beginnen, is mooi kansrijk project

Duurzaam, duurzaam, duurzaam....hergebruiken, geen onnodig afval, geen uitputting van de bodem. Respect voor natuur, 
medebewoners(dieren) van akkers en weilanden(steppe's), water en moerassen. Herbebossing.
Een mooi proefveld om meer boeren over de streep te halen om anders te gaan werken. En consumenten dat een hogere 
prijs voor eten nodig is.
investeringen in het ondersteunen van landbouwers en veehouders bij het vergroenen van hun bedrijfstak geeft onze 
provincie weer meer kansen
samen met elk dorp een voedseltuin vind ik deze 2 initiatieven het best passend bij toekomst gericht Groningen 
ondersteunen om te komen tot lokaal produceren en consumeren. Het is belangrijk dat er ruimte is voor proeftuinen en 
experimenten in de provincie.
Onze kinderen moeten een toekomst hebben.
Meer duurzame landbouw is noodzakelijk.

Met een passend PR-programma wordt het dan voor iedereen duidelijk hoe wonen en leven op een duurzame en 
ecologische manier kan, zonder dat het onbetaalbaar wordt. Ook binnen dit plan kan de economie groeien, waar bij de 
gemaakte winsten geïnvesteerd worden in de verdere ontwikkeling van duurzame producten en diensten.
noodzakelijk voor een leefbare toekomst
Grote potentie voor landelijke institutionele functie.
Het is voor het behoud van het landschap (bijvoorbeeld Middag-Humsterland) van belang dat boeren zich richten op 
natuurinclusieve landbouw - zie ook project 23.
Goede beweging
Dit project is goed op de toekomst van de landbouw in Groningen gericht.

Belangrijk project voor een innovatieve landbouw in Groningen. Ik ken de werkwijze van de proefboerderijen en heb er veel 
vertrouwen in. Want de innovaties worden uitgeprobeerd en vervolgens toegepast bij de aangesloten boerenbedrijven. Ik 
heb nog suggesties: verbouw bijvoorbeeld vlas en hennep voor de productie van biocomposiet (biobased lichtgewicht maar 
sterk bouwmateriaal, samengeperst en verlijmd met hars). Daarmee kan een grote bijdrage worden geleverd aan duurzame 
bouw. Kan nieuwe impuls geven aan de landbouw.
Investering in potentiele verandering ipv een platform genereren zoals project 8 (oogst van Groningen).
duurzaam, mooier landschap
Duurzaam is de toekomst. Vraag naar dit soort oplossingen neemt toe. Door de investering te beperken tot vier bedrijven 
blijft het overzichtelijk. Super goed idee om positieve milieu en maatschappelijke impact financieel te belonen. Zeker als 
deze positieve impact aan de andere kant geld bespaart.
Groene landbouw is een van de meest effectieve maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. (ref. drawdown, paul 
hawken)
Landbouw groener en duurzamer maken is een geweldig plan.
Zie project 8, Groningen is een uitgelezen provincie om hierin het voortouw te nemen.
toekomstgericht, duurzaam
BBE versterkt uitstraling Groningen
uitstekend idee, om de transitie naar een ecologische landbouw te realiseren en misschien voor de oplossing van het 
stikstofprobleem
concreet, praktisch, en de implementatie/verspreiding op langere termijn is belangrijk
Zeer relevant onderwerp, zeker de lokale economie ontwikkelen.
Systematische aanpak!
nieuwe impulsen om beter samen te werken en innovatie te stimuleren door met elkaar werken aan vernieuwing ipv 
individueel
Prima idee. De landbouw moet duurzamer worden om de leefomgeving om ons heen te verbeteren. Goed voor mens en 
dier
Mooi om zo te experimenteren voor betere duurzamere landbouw

67



Het onderwerp is zeer belangrijk voor de toekomst
Voor de boer Beter verdienmodel Groen en duurzaam
Het is enorm belangrijk om de biobased economy en de circulaire economie verder te ontwikkelen. We staan nog maar aan 
het begin van de transitie en hebben heel hard concrete en tastbare pilots nodig die we kunnen opschalen. Ik zou daar 
graag in bijdragen.
Dit kan boeren over streep helpen. combinatie visie, kennis toepassen en opdoen en praktisch.
Groen, duurzaam, lokaal, doet kennis op
Prachtig project, maar ...
Combineren met project 8
zonder groene landbouw geen toekomst
tegen de opmars van vervuiling
Goed project om de landbouw duurzamer te maken.
bio-based, duurzaam - dat is waar we met zijn allen heen moeten om in een leefbare wereld te leven. Goed om in 
proeftuinen te investeren en te kijken wat wel werkt.
De huidige manier van landbouw is onhoudbaar. Het bodemleven is zo goed als verdwenen op de manier zoals we nu 
landbouw bedrijven. Het vogelbestand op de akkers loopt enorm achteruit. De stikstof uitstoot loopt de spuigaten uit. Veel 
van oorsprong voorkomende planten verdwijnen daardoor in de omgeving. De biodiversiteit loopt gevaar en daarmee 
verpesten we onze eigen woonomgeving.
Alle stappen om groene landbouw te stimuleren zijn uiterst welkom! De huidige praktijk is in het algemeen schadelijk voor 
het milieu en dierenwereld.
Het verbunden aan werkgelegenheid en incentives in economische zin biedt kansen
Verbind dit project met project nummer 8 - dan kun je er met elkaar nog meer uit halen! Vergeet ook de 
onderwijsinstellingen (RUG, Hanze, enz) te betrekken

Innovatie en verduurzamen zullen steeds meer hand in hand gaan. Waar kun je dat beter laten zien dan in een provincie die 
aan nationaal gewin ten onder dreigt te gaan. Hoe mooi is het als we er sterker en beter uit komen.
Duurzaam en gezondheid
Mogelijkheid om op dit gebied leidend innovatief te worden.
Is erg inclusief en roept op tot betrokkenheid
Duidelijkheid te krijgen hoe zo'n economie gerealiseerd kan worden en of het financieel mogelijk is voor boeren om op 
deze manier een bedrijf te runnen en welke/hoeveel grondstoffen daarvoor nodig zijn.
We moeten voorbereid zijn op een toekomst waarin beschikbaarheid van voedsel niet vanzelfsprekend is. Door 
bevolkingsgroei en klimaatverandering zullen er wereldwijd tekorten kunnen ontstaan.
Hiernaast al voldoende verwoord
Is hard nodig dit
Kortcyclisch en van elkaar leren. Vooral de boeren goed betrekken en verbinden met hun directe omgeving.
noodzakelijk voor toekomst boerenbedrijven en daarmee iedereen
Het is de hoogste tijd dat de landbouw gaat verduurzamen
Ecologie, duurzaam
Trial and error: experimenteren en dan in de praktijk aantonen wat er wel en niet werkt. Werkt het, dan kan het 
gemakkelijk worden overgenomen en eventueel aangepast voor andere regio's. Top!
In de toekomst moeten we hier toch naar toe.
De gangbare regels moeten hierbij wel losgelaten kunnen worden, minder protocollen, meer maatwerk en gezond 
verstand.
Meer verscheidenheid in gewassen is goed voor de landbouw. Gewassen met bijbehorende verwerkende industrie is al 
vaker een sterk koppel gebleken.
Perspectief op nieuwe economische activiteit die gebaseerd is op natuurlijke hulpbronnen
Vergroening en verduurzaming moet altijd aan gewerkt worden. Is een goede zaak
Project 9 Argumenten Tegen
Het is maar voor een klein groepje mensen echt van toegevoegde waarde, waarschijnlijk.
Dit gebeurd al. De bolster in Kiel-Windeweer deed het al jaren geleden

maar laten we wel waken voor alleen vernieuwing waarderen. en ook kijken naar wat er al ís dat goed is, wat er ooit was 
dat goed was maar verloren. Soms kunnen we achteruit om vooruit te komen, is krimp nodig ipv groei.
Geen
Startups verhuizen vaak naar grote steden na beginfase en in dit plan is er niets, dat dit voorkomen kan
mis hierbij aspect van biodiversiteit
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andere alternatieven dan zonne-energie en windenergie bijv koolzaadolie energie uit water.
Geen
Hoe gaat de toekomst eruit zien? Zou jammer zijn als het bij deze 2 blijft.
Teveel marketingtermen, waardoor het te abstract en vaag blijft.
Al zijn al genoeg bestaande initiatieven op dit onderwerp
Heb ik niet
Ik zie nog geen contact met bestaande organisaties.
geen
geen gelul en gedoe: aan het werk!
Inzet zou uiteindelijk biologisch productie moeten worden.
niet alleen vega ook (bio) boeren met dieren (zowel kippen, koeien als varkens) erbij betrekken
Geen
Sterke projectorganisatie nodig. Maak een cluster van de bedrijfsmatige voedselprojecten.
Geen
Het waterzuivering verhaal is onzin. Een RWZI zuivert geen/nauwelijks rioolwater van gewasbeschermingsmiddelen ook 
uitspoeling via mest komt niet in een RWZI terecht.
Dit is groter dan Groningen en zou anders gefinancierd moeten worden. Participatie van burgers klinkt leuk, maar weinig 
realistisch.
Gif wordt nog steeds gewasbescherming genoemd.
Maar met subsidie? Is toch commercieel.

Hier komt het geld teveel terecht bij de boeren om hun bedrijf aan te passen. Hoe profiteert de gewone burger volop mee?
Blijft het bij experimenteren?
Heeft een hoog geitenwollensokken imago Dat moet eraf
Test
Geen
-
Niks
Zijn al vele initiatieven op dit gebied. Wat voegt dit project toe?
Geen.
vaag, gebeurd voor een groot deel al

Je investeert in vier bedrijven, hoe vloeit dit terug naar de Groningse bevolking? Welke vruchten plukken zij hier uiteindelijk 
van? Werkgelegenheid is mogelijk beperkt, vanwege automatisering. Wordt de kennis gedeeld met andere (regionale) 
bedrijven zodat het een butterfly effect kan worden en iedereen elkaar versterkt?
Subsidies voor gedragsverandering vind ik wat jammer. Als men nu nog niet door heeft dat er iets moet veranderen dan 
doen ze niet mee!
Bio-based zou een basis principe moeten zijn voor de landbouw. Ik krijg spontane woede aanvallen bij de opmerking dat de 
Waterschap een vergoeding aan de boeren kan betalen als deze minder gewasbeschermingsmiddelen in het openbare 
water strooit. Dat is te gek voor woorden!
Economie en ecologie schelen maar een paar letters. Biobased is een interessant leerproject, maar zolang de vraag nog niet 
is afgestemd op dat alternatief (bijvoorbeeld: duurder, minder beschikbaar, voldoet niet aan de eisen) heeft het geen zin 
om vanaf de aanbod-kant de biobased-industrie door te drukken.

Klein minpuntje is dat ik het financieel aspect van deze &quot;proeftuinen&quot; niet helemaal voor me zie.
-
Twee proefboerderijen zullen de onderliggende ideeën niet gaan helpen. Soms moet je durven kiezen en niet alles willen. 
Dit is een voorbeeld van niet durven kiezen waar we echt voor gaan.
Zorg ook voor goede voorlichters die actief boeren benaderen om te leren en mee te kijken
De kennis over groenen landbouw is allang voorhanden en daarmee is dit project onnodig en is derhalve zonde van het 
geld.
-
waarom niet samen met 8 en 10 ?!? Gemiste kans
project 8 komt net wat beter over maar is puur gevoelsmatig
te commercieel

Het experimentele karakter is ook een minpunt: het zal maar een kleine impact hebben en Leidt snel tot afhaakgedrag
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Vormt weer een klein groepje mensen dat bezig is met duurzaamheid, echter vaak vallen groepen als deze na een tijd 
uiteen of verliezen deelnemers belangstelling en heeft het geen lang leven
25 telers en omwonenden. Lijkt me wel heel veel. Zoveel mensen zoveel ideeën.
Is het verdienmodel realistisch?
Pas op Dat ‘proces’ niet te rigide wordt, is middel geen doel
Er gaat al zo ontzettend veel subsidie naar de landbouw dat het eigenlijk schandalig is dat ook dit geld hier naar toe zou 
gaan.
Gericht op klein groepje
Te hoog over, geeft onvoldoende aan welke ondersteuning daadwerkelijk geboden wordt

Wordt te weinig rekening gehouden met het gegeven dat wij in een open EU markt moeten opereren met open grenzen en 
450 miljoen inwoners. Regionale voedselketen blijft &quot;spielerei&quot;. De grote retailers blijven de koers bepalen.
Project 10 Argumenten Voor

Evenals de andere projecten voor een duurzame landbouw en voedselwinning heeft dit project hoge prioriteit. Het is voor 
dit thema echt nu of nooit. We moeten naar veel minder vleescomsumptie, de argumenten zijn bekend. Doen!

Geweldig initiatief. Broodnodig voor gezonde voeding, milieu en bewustwording. En om alles betaalbaar te maken!
Beter bereikbaar plantaardig, biologisch voedsel, dat ook in de stad Groningen goed verkrijgbaar is zorgt voor minder 
belastende veeteelt
- Ondersteunt de toch al nodige transformatie van dierlijk naar plantaardig. - Maakt mensen gezonder - Perspectief voor 
agrarisch Groningen die klassiek zal moeten minderen - Maakt gebruik van een al aanwezige kracht in Groningen: goede 
landbouwgrond
Duurzaamheid is essentieel en dr eiwittransitie is een van de belangrijkste schakels hierin

Dit is zo belangrijk! De toekomst is diervriendelijker, inclusiever, gezonder en zeker ook plantaardig! Soja wordt veelal 
gebruikt voor veevoer en de huidige akker- en veeteelt put ons landschap enorm uit, stoot veel ammoniak uit, dus meer 
kennisdeling en een verandering is heel belangrijk. Chapeau voor de pioniers die deze nieuwe weg inslaan. Een keuze die nu 
misschien nog spannend lijkt, maar aan populariteit wint. En dat is niet voor niks. Er is een transformatie nodig in het 
huidige boeren, zodat we allemaal (economisch en lichamelijk) gezonder de toekomst tegemoet gaan.
- prachtig om al onze oude bonenrassen weer nieuw leven in te blazen in landbouw en keuken - super om weer te gaan 
(leren!!!) koken met bonen en peulvruchten
Plantaardig eten is enorm in opmars en dat is niet voor niets. De wetenschap liegt er niet om, het is de meest efficiënte 
manier om iets aan het klimaatprobleem te doen. Elke maaltijd is een keuzemoment, laten we de juiste keuzes stimuleren! 
:)
Het wordt tijd dat dierlijke eiwitten vervangen worden door plantaardige om het klimaat te helpen.
Heel goed. Sluit aan bij de aanpak van Gebiedscoöperaties. Ik zou zeggen: versterk die
goed voor mens en milieu

Minder dierlijke eiwitten eten betekend minder uitstoot en vervuiling het is gezonder en lekkerder alleen nu nog er voor 
zorgen dat het ook loont voor de boer om zich er mee bezig te houden. Dit plan is een grote stap hierin.
Bonen doen het goed in hert Groninger landschap. Denk aan de Molleboon en veldboon. Maar de boon is ook niet meer 
weg te denken uit de moderne keuken. En dan soja ook in Nederland lukt het steeds beter om het te verbouwen. In 
combinatie met de kennis lukt dat helemaal. En er zijn genoeg producenten van vlees en melvervangers die deze producten 
kunnen verwerken. Breng deze partijen samen. Met dit kennis centrum gaat dat zeker lukken en daarnaast is het erg 
leerzaam voor scholieren en ander publiek.
Dit is een goed al omvattend plan. Dat het verdient om uitgevoerd te worden. Plantaardig eten is de toekomst en deze 
transitie is nodig voor de toekomst van onze provincie.Boeren kunnen de kennis goed gebruiken en de afzetmarkt is daarbij 
erg belangrijk.
Eet lokaal. Veldbonen doen het bijvoorbeeld goed op de Groninger bodem. Het zou mooi zijn als daar smakelijke producten 
voor worden ontwikkeld.

Dit project lost veel milieu problemen op. We moeten om meer biodiversiteit te krijgen over op meer plantaardige eiwitten. 
Groningen is daar bij uitstek de regio voor hHier is de kennis al aan wezig nu het centrum nog!
Kansrijk, innovatief, RuG-gelinkt, past bij Groningen
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Overbevolking en overbevlezing veroorzaakt pandemieën. Het einde van de vleesindustrie zou de grootste opluchting zijn 
voor zowel de mens als het hele Ecosysteem waar we onderdeel van zijn. Einde aan de water verspilling, de voedsel 
schaarste, co2 uitstoot, kap van het regenwoud, mestvervuiling. En einde aan ziektes voortkomend uit de stress in het 
vlees, de hormoon preparatenen en antibiotica. De mens geen beul meer van miljarden dieren wat een rust zou dat geven. 
Als je goed luistert hoor je de dieren continu gillen van doodsangst en wij dus ook. Vegan leven is het beste nu en in de 
Toukomst
Duurzamer is niet langer een kreet maar een startpunt voor verandering en samenwerking.
Leuk idee! Ook voor jeugd.
Het is zo enorm belangrijk voor het evenwicht op de planeet en dus ook ons toekomstig bestaan dat we in ons dieet 
dierlijke eiwitten vervangen door plantaardige eiwitten. En dat met een zo klein mogelijke belasting van het milieu, dus 
lokaal produceren!

Voor een agrarische provincie belangrijk om in te haken op de veranderingen die gaan komen in de landbouw.
Plantaardig is de toekomst. Voor dierenwelzijn, de planeet, klimaat, voedselverdeling, gezondheid én omdat het gewoon 
ontzettend lekker is!
Plantaardig eten is de toekomst
Goed over nagedacht, samenwerking met veel lokale stakeholders, waaronder inbreng van het UMCG en 
gezondheidscentra, maar ook de kennisinstellingen, incl. scholieren en studenten.
Echt een plan voor Groningen. Landschap inclusief, duurzaam en goed voor de economie. En een stap in de richting om 
minder dierlijke eiwitten te eten.
Vegan, vegetarisch en flexitarisch eten is de toekomst dit kan nog duurzamer als de eiwitten ook hier vandaan komen en 
niet van ver.
Heel goed , eindelijk. Schrap dan de vele melkveehouderijen en megastallen vol met kippen en geiten...in de provincie. 
Levensgevaarlijk voor de volksgezondheid , voorkom een volgende pandemie (vogelgriep) en stop het afschuwelijke 
dierenleed.
Dierlijke eiwitten vervangen door plantaardige is een van de meest voordelige en effectieve stappen om duurzamer met de 
wereld om te gaan
Eiwitten zijn een belangrijk onderdeel van onze voeding dit project kijkt naar de toekomst hoe kunnen we minder vlees 
gaan eten en wel even veel eiwitten binnen krijgen. Daarbij is het ook goed voor de boeren en voedingsindustrie. De 
sojaboon vervangen of hier gaan verbouwen dat zou de oplossing zijn.
Eten moeten we allemaal
duurzaam, betrokkenheid burgers, voorbeeldfunctie, enigszins concreet

1. goed voor de toekomst; minder co2 minder vlees eten 2. Nieuwe kennis kan wereldwijd worden gebruikt 3. instellingen 
om eraan mee te werken bestaan al en kunnen nieuwe impulsen krijgen. 4. Combinatie kennis opdoen en kennis delen, én 
nieuwe publiekstrekker 5. Budget voor het plan werpt waarschijnlijk jaar na jaar zijn vruchten af.
Top idee! Zet Groningen mooi op de kaart!

Noodzakelijke stap! Voor gezondheid (preventief), milieu en dierenwelzijn. En economie, want plantaardig is de toekomst
Grootschalige vleesproductie en -consumptie trekt een grote wissel op het milieu. Een transitie van dierlijk naar plantaardig 
eiwit is nodig.
Noord-Nederland heeft met Ter Apelkanaal al een hoofdstad van de wereld van eiwitten, rondom de Avebe en de 
aangrenzende bedrijven. Bovendien is er veel ruimte (en noodzaak) om verder te innoveren en de werkgelegenheid te 
versterken.
Zeer nodig en innovatief
Dit kan samen met met alle duurzame projecten meegenomen worden. Het is de kans en de mogelijkheid om Groningen op 
de kaart te zetten en verder te ontwikkelen!
Gezond voedsel is uiteraard belangrijk,
Dit lijkt me een echt toekomst project. Het past in een voedseltransitie die er toch zal moeten komen. Groningen leent zich 
bij uitstek voor zo'n kenniscentrum.
Minder vlees wel eiwitten. Dat is de toekomst.
Voorop lopen in alternatieven voor bio industrie
gezond, past in trend plantaardig en VEGA, goed voor de bodem, bevorderd soorten varieteit, milieu vriendelijk door 
minder transport,
Beter voor dier, mens en natuur
Het zet in op duurzame en lokale ontwikkeling. Voedsel is een onderwerp van alle tijden en altijd actueel (ook igv crisis 
blijven mensen eten).
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super idee en gezond
Regionale produktie heeft de toekomst: we beginnen steeds beter te beseffen dat alles van ver halen een hypotheek trekt 
op de toekomst!
Onderzoek naar toepassing van plantaardige eiwitten lijkt me erg nuttig
Voor een goed dieet ook belangrijk
Lokaal, klimaatvriendelijk, geeft hoop voor de toekomnst!
Zie bij argumenten voor 8.
De agrarische sector is erg belangrijk voor Groningen. Door boeren mee te nemen in de mogelijkheden kunnen we echt 
invloed hebben op een duurzamere toekomst.
Plantaardig is de toekomst
Minder dierlijk eiwit is om toe te juichen en geen soya van ver maar van eigen bodem, fijn!!!
Dit project kan vooral de boeren activeren tot het overgaan van minder of geen veehouderij naar meer of volledig 
verbouwen van plantaardig voedsel!
Kleine voetdruk. Uit de regio ipv Zuid Amerika.
Samen de kop d’r veur
Sterk plan. Vegan levensstijl uitleggen!
Gezond voor mens en milieu. Boerderijen krijgen een extra dimensie erbij.
Afschalen van intensieve veehouderij ten behoeve van het milieu, klimaat, humane gezondheid en dierenwelzijn. Goede, 
lokale, leerlijke plantaardige alternatieven voor eiwitten waarbij ook de producent (boer) een eerlijke prijs krijgt voor het 
product. Groene lokale en biologische landbouw.
Wij moeten af van het idee dat dieren onze belangrijkste voedsel bron zijn. De toekomst ligt in planten, qua gezondheid en 
milieu.
Plantaardig is de toekomst!
Heel belangrijk voor milieu en gezondheid. Past goed binnen onze provincie.

Duurzamer en gezonder leven zijn belangrijke thema's op dit moment en zullen alleen maar belangrijker worden in de 
toekomst. Plantaardige eiwitten is waar we naar toe moeten willen met oog op gezondheid en duurzaamheid, echter 
ontbreekt kennis, onderzoek en voorlichting (en soms smaak). Dit project heeft in mijn ogen een erg goede visie. Het geeft 
me een goed gevoel dat de Rijksuniversiteit en het UMCG hierbij betrokken is en dat kennis hiermee wordt gedeeld.

gezond voor mensen: plantaardig eten is gezonder dan dierlijke producten goed voor dieren: ze verdwijnen uit de 
voedselketen goed voor Groningers boeren en burgers goed voor het landschap: minder veeteelt betekent meer natuur
Minder vlees, minder dierenleed, gezondere mensen, minder CO2 uitstoot, beter milieu
Alles beter dan zoals het nu gaat. Negatief uitgangspunt maar met juiste intentie. Vanuit de 'duistere fossiele' geschiedenis 
van Groningen, naar een voorbeeldfunctie van hoe het (veel) beter kan.
Dit is de juiste toekomst voor mens dier en aarde.
Zorgen dat iedereenplantaardig gaat eten, goed voor de dieren mens en milieu
Geen foute soja uit verwoeste regenwouden. Voedsel dat dicht bij huis geteeld is, heeft geen lange aanvoerroutes naar de 
klant. Geen vee dat eiwitrijk voedsel krijgt, dan ook geen klimaatonvriendelijke methaanuitstoot. Doordacht en 
professioneel opgezet plan.
Een mooi proefveld om meer boeren over de streep te halen om anders te gaan werken. En consumenten dat anders eten 
nodig is.
weer een uitgelezen kans voor onze provincie. we hebben de boer ,we hebben de grond nu investeren in kennis en 
verwerkers !!!
Mooie basis voor een duurzame en lokale economie.

Beter voor milieu Beter voor dier Beter voor gezondheid Werkgelegenheid Voorlichting aan jongeren Samenwerking
De tekst geeft voldoende argumenten om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan.
Goed plan en zeker uitvoeren
Meer mensen laten zien hoe lekker je plantaardig kan eten en zorgen dat de boeren er een goede boterham aan beginnen 
juist nu nu er zoveel milieu problemen door de vee-industrie zijn en zoveel dierenleed.

Uiterst relevant thema nu duidelijk is dat we minder vlees moeten eten. Biedt prachtige mogelijkheden om de duurzame 
landbouweconomie in de provincie verder te ontwikkelen met specifieke gewassen en producten en de kennis op dat 
gebied te vergroten. Wellicht aansluiting mogelijk bij proefboerderijen en kenniscentrum Akkervogels (Grauwe Kiekendief)?
Educatie is altijd goed!
Vernieuwend, lokaal, duurzaam, en hoognodig
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Dit heeft de toekomst!
Dit is de toekomst

Duurzaam is de toekomst. Mooi dat binnen dit project de kennis gedeeld wordt zodat er een vliegwiel / momentum 
ontstaat. Belangrijk lijkt om deze kennis ook commercieel interessant te maken, bijvoorbeeld door export van deze kennis 
naar randstad of buitenland. Of door producten met betere prijs/kwaliteit te leveren voor deze groeiende vega-eiwit markt.

Ik word hier zo blij van! Plantaardig/diervriendelijk eten is naar mijn idee de toekomst. Lokaal produceren en consumeren 
wordt hierdoor ook haalbaar! En al die diverse (onbespoten) gewassen zijn geweldig voor de natuur.
Heel goed om minder vlees te eten en dit te vervangen door plantaardige eiwitten.
Vegetarisch eten is de toekomst en gezond en lekker. Noord Drenthe.

Zie project 8 en 9, in combinatie met dit project: fantastische mogelijkheid voor ontwikkeling in onze voedsel productie !

Het idee dat Groningen voorop loopt door de ecologische footprint te verminderen dmv meer (eiwitrijke) plantaardig 
voedsel, spreekt mij aan. Bewustwording is een belangrijk aspect. Mooi om kennis en leren te verbinden.
Ook boeren betrokken Kan leiden tot meer biodiversiteit Beter dan soja uit Brazilië
bewustwording belang van minder vlees eten en meer plantaardige eiwitten; kleinere veestapel nodig; voorkomt 
ontbossing elders
Positief en innovatief
Lokale alternatieven voor vlees spreken mij erg aan.
Voor een houdbare toekomst.
plantaardige eiwitten zijn gezonder en goedkoper dan vlees
duurzamer voedsel is hard nodig
Zeer relevant voor een duurzame toekomst van onze regio.
Tsja, ik eet veganistisch dus dit project is er eentje die me hoop geeft. Waarom? Ik denk dat dierenleed (want dat is wat er 
aan de hand is voordat je biefstuk op de barbecue ligt) niet meer van deze tijd is. Alleen al het feit dat mensen het hebben 
over vleesproductie.......... Het bewustzijn hierover wordt ook steeds groter. Maar je wilt de boeren ook een mooi 
alternatief aan kunnen bieden, zodat ook zij het werk kunnen blijven doen waar ze blij van worden. En niet te vergeten de 
kennis die ze hebben van het land.
de trend naar minder vlees dus meer plantaardig voedsel stimuleren vanuit de basis en dicht bij huis.

Eindelijk meer groente en peulvruchten et cetera, van Groningse bodem...graag in plaats van de onethische vervuilende 
(kippen)megastallen, melkveehouderijen en een sanering van geitenhouderijen...in de provincie.
Met 7 miljard mensen op deze planeet gaan er veel dingen mis. Alternatieven voor gezond eten die niet afhankelijk zijn van 
massale veeteelt en de daarbij behorende problemen zijn daarin de toukomst. Dit is een kans voor Noord Nederland om 
koploper te worden op dit gebied.
goed onderbouwd. Kan aansluiten op boerenbedrijven die er al zijn. De jeugd wordt ook betrokken d.m.v. leerprojecten. 
Topplan
Het word tijd dat mensen zich bewuster worden van wat ze eten en wat de invloed op het milieu en hun lichaam hiervan is. 
Veel mensen missen tevens de kennis om meer plantaardige voeding te bereiden en denken nog altijd dat dierlijke eiwitten 
een vereiste vormen voor elke maaltijd
Het onderwerp is zeer belangrijk, voor milieu, gezondheid en bedrijvigheid.
Het is nu wel lastig om alle kennis over het verbouwen en de afzetten van plantaardige te vinden dit centrum lost dit 
probleem op. Bovendien is plantaardig eten de toekomst het is minder millieubelastend en het is gezonder om minder 
dierelijke eiwitten te eten.
Er zijn veel projecten in deze sfeer, maar dit project lijkt me het relevantst.
Heel belangrijk dat de transitie van vlees eiwitten naar plantaardige eiwitten vorm gaat krijgen. Daar ben ik zelf al mee 
bezig, belangrijk dat het aanbod diverser en goedkoper wordt zodat het toegankelijk wordt voor een bredere groep 
mensen. Daarin draag ik graag bij.
Werken aan een toekomst zonder dierenleed; de markt van vleesvervangers groeit, een mooie uitdaging voor Groningse 
boeren.
Als het geld toch uitgegeven moet worden dan is dit project iets waar misschien iets goeds uit voorkomt waar we allemaal 
iets aan hebben.
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- Veel partijen worden aangehaakt (UMCG, studenten, jeugd enzovoort). - Lokaal produceren is duurzaam. - Groot pluspunt 
dat de gehele keten op eigen bodem zal plaatsvinden en niet dat er nog iets uit het buitenland geïmporteerd moet worden. - 
Ik ben sowieso al een voorstander voor (meer) plantaardige/duurzame producten. Daarom spreekt dit project mij enorm 
aan.
Duurzaam steeds belangrijker
Prachtig project, maar ...
is investeren in de toekomst, samenop met project 8?

Duurzaam, biologisch, diervriendelijk, ethisch, gezond! We moeten de omslag maken naar plantaardige voeding.
Belangrijk en (lokaal) haalbaar, dus doen.
Zeer belangrijk voor gezondheid en werkgelegenheid.
- geen dierenleed - kleine voetafdruk; goed voor milieu en natuur
Voor een gezonde planeet hebben we een ander perspectief op gezond voedsel nodig. Een ander geluid dan gangbaar. 
Daarom ondersteun ik dit initiatief van harte.
Ja, want onze ecologische voetafdruk is veel te groot en we hebben kortere ketens nodig! en natuurlijk bewuste 
consumenten die geen genoegen nemen met halve oplossingen.
Goed initiatief
Goed initiatief
Draagt bij aan stistofreductie en de broodnodige omwenteling van onze landbouw. Kans op spin of voor bedrijven in 
voedingsindustie en voor werkgelegenheid in de prvincie
Ik denk dat onze samenleving zsm op plantaardigeiwit tot moet overgaan. Zoönose, gezondheid, milieu en het tegengaan 
van massale dierenleed/dierenmoord
Nodig!
Eiwitten zijn goed en het is belangrijk om hier goed over te informeren

Het eten van plantaardige eiwitten is ecologisch verantwoord en duurzamer dan vlees en vis. Maar om aan een gezonde 
hoeveelheid verschillende aminozuren te komen moet je ontzettend veel extra plantaardige eiwitten eten of dierlijke 
eiwitten supplementeren. Hier moet goed naar gekeken worden en er moet veel volume plantaardig eiwit beschikbaar zijn.
heeft zeker toekomst, maar vooral als het gecombineerd wordt met projecten 8 en 9 - dan kan er echt een geheel nieuwe 
toekomst voor de landbouwsector uitkomen
Je ziet het in de supermarkt. Al steeds meer wordt de vegakeus gemeengoed. Ook bij de prijsvechters. In deze producten 
valt vast nog veel te verbeteren zonder dat tropische bossen het veld moeten ruimen voor sojamelk. Ik juich dit volledig 
toe.
Goed voor de dieren en het milieu.
Duurzaamheid, samenwerkingen
Duurzaam en gezondheid
Ik ben geen vegetariër maar probeer bewust te eten. Als er een goed alternatief komt voor vlees en zuivel kunnen we de 
stikstofproductie reduceren en de boeren een toekomst blijven bieden.
Boeren moeten hulp krijgen met verandering, klimaatverandering raakt ons allemaal, dus goed idee.
Eerlijke en goede producenten zorgen voor aantrekkelijkheid van de consument zeker met een regionale tint en vergroot 
diversiteit.
Goed om de rol van eiwitten verder te ontwikkelen en ook echt in de praktijk voedsel te produceren.
Kennisdeling en vergaring

Plantaardig eiwitten zijn een &quot;hot item&quot;. Wat zou het mooi zijn als we deze niet meer van ver hoeven 
importeren, maar ze rechtstreeks van het Groninger land kunnen halen. En daarbij een educatief centrum, klinkt goed!
We moeten voorbereid zijn op een toekomst waarin beschikbaarheid van voedsel niet vanzelfsprekend is. Door 
bevolkingsgroei en klimaatverandering zullen er wereldwijd tekorten kunnen ontstaan.
Mooie ambitie! Ik hoop dat de smaak van vegavlees nog verder verbetert
Hoogst noodzakelijk om de verarming van het landschap in de provincie te keren en een tegenwicht tegen te grootschalige 
landbouw te bieden.

Het is belangrijk dat er meer eiwitten voor menselijke consumptie verbouwd gaan worden ipv voedsel voor dieren
Mooi project om uitputting door landbouw en veeteelt te voorkomen en mensen bewuster te laten kiezen voor 
alternatieven.
We kunnen niet snel genoeg van de dierlijke eiwitten af.
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Plantaardig voedsel is de toekomst! Voor minder CO2 uitstoot en meer grond voor de natuur en minder gebruik van dieren 
voor onze voedselproductie. Vergt een transitie, waarbij juist de verschillende stakeholders een rol in hebben.
Mooi initiatief. Ik hoop dat dit project kan zorgen voor nieuwe inzichten bij producent en consument
Goede voeding, samenwerking tussen producenten en wetenschap, ook gericht op kinderen en op jongeren, verschillende 
informatiestromen
Ontwikkeling goed voor de duurzame landbouw.
Mooi idee voor een kenniscentrum.

Een paradigmawisseling mbt vervanging van eiwitbronnen is hard nodig en Groningen heeft veel elementen van de 
benodigde kennisinfrastructuur hiervoor in huis. Inclusief de professionals die nu onze akkers bewerken!
Heel goed om meer plantaardige eiwitten te consumeren dan dierlijke eiwitten. En nog beter om die plantaardige eiwitten 
uit lokale bron te halen.
De eiwittransitie is nodig om de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis op te lossen!
Meer eiwit van eigen bodem is goed.
Pakt voedselvraagstuk, gezondheid, biodiversiteit en co2 uitstoot en dierenwelzijn integraal aan. Beste project dat er tussen 
zit!
Project 10 Argumenten Tegen
Minder eiwit in Groningen of zelfs Nederland levert niet minder vleesconsumptie op , het levert alleen maar meer export 
van vlees producten op. Laten ze de export maar aan banden leggen en vleesproductie meer meer van de regio laten 
afhangen
Teveel eigenbelang. Heb het idee dat het geld naar de boerderij gaat. Ik heb mijn twijfels over dit project.
- ik lees over 'plantaardige eiwitten en koolhydraten': dat neigt naar de focus op ultrabewerkt voedsel. Dit deel van het 
verhaal niet doen! wel: bonenburgers etc met de hele bonen. Een hoge inname van ultrabewerkt voedsel hangt samen met 
een verhoogd risiko op type 2 diabetes, hart- en vaatziekten, kanker en een afname in de levensverwachting. Zie 
bijvoorbeeld het artikel: Het Parool, 10 aug 2019, Jaap Seidell en Jutka Halberstadt: Ultrabewerkt voedsel: overal, snel, 
gemakkelijk én ongezond.
Geen
Geen!
Is geen project voor nodig.
-
waarom ook tentoonstelling, toeristische attractie, en is er niet al een dergelijk lectoraat bij Rug of Hanze
Er moet voldoende vraag (bij voorkeur lokaal) zijn en behalve in Stad, is een plantaardig dieet nog geen gemeengoed in 
Groningen
Maar (biologisch)vlees moet blijven kunnen.
Geen
maar voor mij hoeft die nadruk op plantaardig voedsel niet zo nodig
De bedrijfmatige voedselprojecten moeten allemaal in 1 cluster. Anders zullen ze de toppers bij elkaar weg plukken. Dit zijn 
gigantisch risicovolle projecten omdat er keiharde concurrentie uit andere gebieden zijn ( bijv. rond Wageningen waar 
gigantisch veel kennis is.)
geen
Misschien iets veel nadruk op onderwijs- / kennisinstellingen adviesbureau's.
Van dit soort projecten wordt Groningen niet beter en profiteert de groninger nauwelijks. Laat dit betaald worden door de 
industrie, overheid en Rabobank.
Geld investeren in de regio. Niet alleen in opsmuk en grote boeren.
Kunnen we iedereen hierin meekrijgen?
Geen argumenten tegen
geen
Zijn voor dit soort projecten geen andere financieringsbronnen.
Geen
Ik mis een plek waar de boeren rechtstreeks hun producten kunnen verkopen in het centrum. De focus is nu grotendeels op 
plantaardige eiwitten, deze scope kan ook andere aspecten meenemen zoals ijzer.
Zit de Groningse bevolking al te wachten op plantaardige eiwitten? Hoe zorg je dat je de lijntjes met je markt / doelgroep 
kort houdt, ook als die zich elders in het land of in europa bevinden? Hoe maak je van de kennis die je opdoet een 
verdienmodel (bijv. door export van vega producten die kwalitatief beter zijn of goedkoper zijn dan elders?) zodat je 
investering zichzelf terugverdiend en duurzaam is?
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Heel veel samenwerken met anderen zorgt er voor dat je wat moet inleveren en je minder kan vasthouden aan het 
originele plan. Ik weet niet of dit voor de hele provincie voordeel oplevert.

Koppelen aan oogst van Groningen. Maar alsjeblieft zonder de gewasbeschermingsmiddelen van de SPNA waar het 
waterschap een vergoeding voor moet geven om dat de boeren dit minder gaan gebruiken. De wereld op zijn kop!

Ik zie in de samenvatting van het plan weinig over acties richting de winkelier. Daar valt ook veel winst te behalen denk ik.
Hoe zit het met gifgebruik en zware machines?
is de Groningse klei geschikt om bonen te telen?
wel samen met andere kennisinstellingen
Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat de agrarische zeker een van de meest traditionele is. Met machtige organisaties die 
ze steunen, waaronder onze traditionele politiek. Wat ik probeer te zeggen is dat het geen makkelijk project is om te 
realiseren, maar met enthousiaste mensen niet onmogelijk.
Het gekozen compromis zal groningen niet verder helpen. We hebben de WUR waar miljoenen in rond gaan, waarom een 
miljoen steken in slap aftreksel van de WUR. Ik kan 10 betere bestedingen bedenken om het gewenste resultaat voor 
groningen te bereiken met een miljoen.
- Een goed communicatieplan lijkt me nodig om hier bekendheid mee te krijgen. - Draagvlak creëren voor de boeren om 
deze methode toe te passen.
.. waarom niet samen met 8 en 9 ?!? Gemiste kans
moet geen adviseursfeestje worden
te commercieel
geen
Geen
Ik stel voor dit project waar mogelijk te verbinden met ' Oogst van Groningen' ?
Geen
geen
Geen
Een tekort aan dierlijke eiwitten in het dieet is slecht voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen.
jammer dat het alleen gericht is op eiwit, dit kan breder getrokken worden
Heb ik niet
Slechts beperkt aantal deelnemers (boeren)
Hopelijk niet alleen proeftuin voor de RUG, maar ook werkelijk open voor publiek zodat die meegenomen worden in deze 
ontwikkeling.
Niet makkelijk aan de (verstokt vleesetende) man te brengen.
Alleen denk ik dat dit meer van onderaf moet komen. Dus campagnes en bewustwording eerst.
Dit project is zeer ambitieus, dus is het zaak om vooraf heldere keuzes/beperkingen te maken en SMART doelen en een 
duidelijke roadmap af te spreken, met mogelijkheden om de bakens te verzetten indien nodig. Sleutel is integraliteit en 
brede betrokkenheid stakeholders.
niet uit de extra middelen. Moet regulier al gebeuren.
Plantaardig eiwit wordt gepropageerd als beter dan dierlijk eiwit, terwijl dit niet zo is (aanwezigheid van anti-nutritionele 
factoren, minder geconcentreerd). In de loop van de vorige eeuw, kon, door de toegenomen welvaart, elke Nederlander 
genoeg dierlijk eiwit consumeren. Dat is een van de redenen dat we het langste volk op aarde zijn. Een kenniscentrum 
hoort objectieve informatie te verstrekken i.p.v. mensen voor te schrijven dat ze plantaardig moeten eten. Geen geld in 
stoppen dus.
Groningen is te klein. Dit moet nationaal opgezet worden. Het is mij te dwingend. Ik bepaal zelf hoeveel vlees ik in de 
toekomst wil eten
Geen enkele
Project 11 Argumenten Voor
Goed bedoeld
Het gebeurt al en krijgt zo extra slagkracht. Het past bij de Groningse mentaliteit.
Geweldig hoe de mensen hier voor elkaar zorgen

altijd open staan voor nieuwe ideeën en samenwerking kan tot goede oplossingen, innovatie en voordelen leiden
voor elkaar - zonder formats, prima!

zijn het niet juist de pioniers die de wereld vooruithelpen en is daarvoor niet altijd een drempel: het eeuwige geld. samen 
komen we daar sneller uit en geld hoeft niet altijd en overal een rol te spelen. doe het gewoon!!!!
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Bottom-up zorgt voor veel stabielere en gewenste omgeving. Hoe minder ambtenaren betrokken hoe beter.

Lichtjes lichtjes verbinden. Dat is wat ik prachtig en heel goed vind aan dit projectvoorstel. Het verbindt mooie, prachtige, 
kleine en grotere lokale initiatieven. Dat stukje verbindend faciliteren dat in onze regio het verschil kan maken! Ik geloof 
hierin. En het zijn allemaal mensen die echt samenwerken in de praktijk, zo ook bij het indienen van voorstellen voor 
Toukomst. Samen met de Groningse School en Nieuwe zaaiplaatsen.
Goed plan!
Kan bijdragen maar moet verder uitgewerkt worden

Vergrijzing en vereenzaming gaan te vaak hand in hand. Het creatieve-, intellectuele- en arbeidspotentieel van ouderen kan 
veel beter benut worden om de samenleving verder te helpen en ouderen erbij te (blijven) betrekken.
Geweldig mooi om met elkaar plannen te realiseren op kleinschalig niveau.
Als het loopt zal het wel eens heel goed en langdurig kunnen werken. Gronings alternatief voor de hippe start-ups in de 
Randstad.
Verbindend en het bieden van lokale (vrijwillige) werkgelegenheid
Kruisbestuiving, het delen van kennis en samenwerking op de potentie die de eigen regio heeft, vormen samen het 
sleutelwoord voor meer saamhorigheid. Verveling van jong en oud worden bestreden. Hier liggen tal van kansen waaraan 
iedereen kan participeren.
Ja zeker want dit laat nog zeer te wensen over, zeker voor de groep die het moeilijk heeft, iemand met een rugzak komt in 
de &quot;gewone&quot; scholen gewoon niet mee.er worst totaal geen aandacht aan besteed, men zegt van wel, maar 
doet het niet.
Belangrijk!
Ondernemen is altijd goed zeker als het werkgelegenheid oplevert.
Dit idee zorgt voor de verbindingen tussen alle ideeën die ontstaan. Zodat we met elkaar de ideeën kunnen gaan uitvoeren. 
Alleen red je het niet en we moeten samenwerken en elkaar niet beconcurreren. Een inclusieve samenleving waarbij 
iedereen een bijdrage levert is wat we nodig hebben.
leuk om afwijkende ideeen de kans te geven. onderliggende idee colourful Groningen wel goed idee
Sociale weefsel versterken super belangrijk
Sympathiek
Goed voor locale betrokkenheid, voor vernieuwende ideeen, voor mogelijkheden voor mensen met afstand tot 
arbeidsmarkt.
Project is niet éénmalig en kan blijvend inspireren
Alom herkenning en pleit voor o.a. Krachtcentralehoogkerk.nl Samen sterk, breed gedragen ontwikkeling, eigenaarschap en 
maatwerk. Algemeen herkenbaar en lokaal specifieke invulling
Ken beide organisaties, dan heel goed werk!
Elkaar ontmoeten
Samen aan de slag om de (leef)omgeving te verbeteren. Bijv: Timmerman, die de omgezaagde bomen gaat gebruiken voor 
het maken van (picknick) banken mmv (jonger) bewoners of als leerwerkproject.
Het feit dat ook ondernemers worden ingeschakeld geeft enige hoop op slagen
Betekenisvol ondernemen heeft de toekomst.
Kruisbestuiving en praktisch!
Dicht bij de mensen. Brengt ondernemers en bewoners bij elkaar
Belooft shortcuts voor concrete activiteiten die verrijkend zijn voor een dorp of wijk in termen van meer variatie in beleving 
van leefomgeving, en als bedoeld bijeffect meer ontmoetingen en dus veerkracht.
eigenzinnige recreatie.. klinkt goed Aandacht voor wat er speelt
In eerste instantie vond ik het niet mijn ding. Maar na het doorlezen van de hele tekst toch wel. Die pioniersgeest moet een 
mogelijkheid geboden worden. Niet afgestompt door kastjes en ambtenaren.
Dichtbij de gewone man
Daar begint alles mee en eer zit heel veel vakkennis bij de markt
Goed idee. Verbindend biedt kansen voor allerlei mensen
Test
een modern vervolg op de ondernemende groninger en nabuurschap

Een mooie manier om leegstaande gebouwen in de provincie een nieuwe bestemming te geven. Daarnaast goed voor de 
economie. Groningen zit vol eigenzinnige gekkies die dit project tot een goed einde kunnen brengen,
Eindelijk echt passend onderwijs zodat iedereen mee kan doen
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Goede uitgangspunten
slimme, goede ideeën, die aan een vitale leefbare provincie bijdragen. Misschien is dit project wel goed te combineren met 
de Kultuurhoezen en/of de voedseltuinen!
Directer en dynamischer model dan de huidige logge en bureaucratische manier die nodig is om ideëen te realiseren. 
Platform voor vernieuwing.
Colourful Hogeland draagt hier ook aan bij en daar sta ik achter.
Wij delen de eigenwijsheid van de Groningers. Het los komen van de overheid is een kracht die daar bij hoort. We hopen 
dat hier niet een nieuwe 'club' ontstaat die gaat beoordelen wat goed of fout is?
Verbindend
Voor jong én oud.
Korte werkbare lijntjes
Project 11, 13, 14 en 15: onderwijs in combinatie met werk dicht bij de mensen. Een vorm van onderwijs die beter en 
directer aansluit bij het dagelijks leven.
Praktisch, toegankelijk, maatschappelijk boeiend en nuttig
ik geloof in de kracht van 'gekkies'
Ik geloof zeker dat er genoeg mensen in onze provincie zijn met te gekke en zinvolle ideeën om de transformatie van het 
Ommeland te realiseren. Leuk dat dit initiatief dit omarmd.
Veelzijdig, enthousiast, creatief, Innovatief en toukomst gericht.
Een lokaal initiatief, gedragen door dorpsbewoners. Van elkaar, voor elkaar. Juist het contact onderhouden in coronatijd. 
Tegen eenzaamheid en sociaal isolement een plek waar men elkaar kan ontmoeten en coronaproof allerlei activiteiten 
kunnen worden georganiseerd! Gaaf toch!

stimulatie voor lokale initiatieven die zonder concurrentiegedachten samen invulling geven aan vraaggerichte onderdelen
Alles wat je nodig hebt binnen handbereik. Wat wil je nog meer. En dat zonder aandeelhouders die op snel winstbejag uit 
zijn.
Een hechte band smeden en behouden zodat vooral de kleine dorpen zelfstandig blijven en bestaansrecht blijven 
behouden.
individualiteit, eigenheid, een plek geven, een kans geven zonder te moeten reizen langs vele paden waar de karrenwielen 
te diep in het zand komen.
Hier zit toekomst in. We moeten regionaal leren te verkiezen boven international
gekkies die anderen laten bloeien
Samen ondernemen voor de gemeenschap zonder winstoogmerk is een goed en creatief plan.
Geeft pioniers en dwars denkers een kans.
Kleinschalig en geeft het noodzakelijke zetje aan plannen.
Heel goed idee! Korte lijnen, inderdaad heel nodig om het logge oerwoud van subsidies en regelingen te omzeilen, en de 
energie te bewaren door samen te werken. Kan heel mooi worden
Dit zorgt voor verbinding, vernieuwing en verfraaiing!
Vergroten van maatschappelijke betrokkenheid, samenwerking, lokaal
Gaaf idee, en volgens mij ook zeer nodig in de maatschappij.
Dit ontbreekt er nog in Groningen, er is wel wat maar dingen zijn zeker niet duidelijk. Door breder te gaan werken komt het 
wss meer onder de aandacht
Project 11 Argumenten Tegen
Niet concreet. Veel te breed opgezet.
Wat bindt de losse ondernemers, waarom zouden ze dit niet gewoon zelf doen?
Je kunt je indenken dat er al organisaties zijn die dit doen en faciliteren. ( bv Cmo-stam, Groninger dorpen, etc). Veur 
Mekander is voor en met elkaar. Op alle niveaus. En dus ook de governance en uitvoering is gezamenlijk ontworpen en 
onafhankelijk geborgd. Dit maakt echt het verschil.
Geen
Wie of wat gaat de kar trekken tot het gaat functioneren? Wordt niet duidelijk uit de tekst.
Klinkt leuk, maar nog onvoldoende doordacht. Welke stakeholders zijn al aangehaakt of wordt dit een soort hippie 
community waar buurtbewoners niet op zitten te wachten? Ik vraag me sterk af hoe dit een duurzaam collectief wordt en 
blijft o.a. hoe het beheerd/gemanaged wordt, zodat er geen komen en gaan van vrijwilligers is en een continue doorloop 
van losse creatieve flodders.
Moet uiteindelijk wel op eigen benen kunnen staan.
onduidelijk waar dit loket zal zijn. valt teveel onder, te breed
Geen
Hoezo gekkies?
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Term 'gekkies' nodigt mss niet uit?
Niet van toepassing
maar toch zijn dit soort projecten in het algemeen geen lang leven beschoren
Ook sociale ondernemingen hebben een verdienmodel nodig en dat is niet eenvoudig.
Mag het woord Gekkie eruit? Is al na 1 keer gebruik vrij irritant.

Wie zegt dat bewoners überhaupt ergens op zitten te wachten? Dus wat als de ideeën en vragen (of de gekkies) op zijn?
Oppassen voor kliekje dat geld besteed aan iets artistieks van matige kwaliteit dat te weinig meerwaarde biedt of weinig 
betekent voor de breedte van bevolking.
Gekkies subsidiëren? Waarom?
Het is mij niet helder hoe de financiële middelen verdeeld worden en onder welke voorwaarden.
Zijn er genoeg bedrijven, kost tijd en energie
Geen
Test
Kan niets verzinnen.
Is wars van machtspelletjes de nieuwe macht?
geen
Plan is mogelijk niet concreet genoeg. Zijn er genoeg betrokken bewoners om dit jaren lang vol te houden? Werkt het niet 
alleen op papier, maar ook in de praktijk? Hoe leveren de projecten die voortkomen uit dit Podium een 
(financiële/culturele/maatschappelijke) meerwaarde die meer waard is dan het geld te investeren in andere Toukomst 
projecten?

We hacken hiermee het logge systeem van subsidieaanvragen, waarbij jouw plan precies in een format moet passen en de 
expertise van ambtenaren niet wordt gebruikt om met je mee te denken. Dit is werkelijk een probleem wat toukomst niet 
moet oplossen met financiering maar wel met de bestuurders richting te geven.

De trekken van een zorgboerderij, gegoten in een format van sociale projecten die drijven op subsidie en bij gratie van 
vrijwilligers, in de schoenen geschoven van ondernemers met een hart die nu weer langs een podium van gekkies moeten 
om hun project van de grond te krijgen. Een initiatief om te verbinden, maar het wordt slechts een extra passage, de 
zoveelste schijf in het geheel. De 'hack van het systeem' is volledig onduidelijk, de ambtenarij blijft onmisbaar.
Hoe zichtbaar maken?
Het zou mooi zijn als er initiatieven gestimuleerd kunnen worden die zorgen voor verandering.

Tot hoever gaat het werk gelegenheid opleveren en geeft het jongeren met problemen een kans? Zie ik niet beantwoord

Een typisch project waar je veel geld in kwijt kunt en wat uiteindelijk niet iets toevoegt van wat we nu niet al hebben.
elke maand een podium
Het plan verdient meer en betere uitwerking.
Het zal wel heel wat enthousiasme, doorzettingsvermogen en creativiteit vragen om dit project blijvend te laten lopen! Er 
moet veel aan publiciteit gedaan worden bijvoorbeeld, en er moeten steeds probleempjes opgelost blijven worden waar de 
startende projecten tegenaan lopen

er is overal al een tekort aan vrijwilligers, er hoeven zeker niet nog meer vrijwilligersplekken gecreëerd te gaan worden
Risico op alleen netwerk zijn en niet concreet worden.
Project 12 Argumenten Voor
Empowerment voor ondernemerschap, behoud van talent in de regio
in de zgn winkelhuizen ( bijvoorbeeld Leens en Ulrum) kan voor starters een prima opstap zijn naar groter groeien en 
uitbreiding.
Lijkt me een goed project waar ik graag een bijdrage aan wil leveren.
Het zou zichzelf kunnen financieren, als het goed loopt
Goed voor de ontwikkeling van de economie te ondersteunen.
Leuk idee om starters te helpen.
Starters helpen geeft een grotere kans van slagen.
Het is altijd goed om ergens terecht te kunnen voor vragen, hulp e.d.
Er kan geen aandacht genoeg zijn voor succesvol (startend) ondernemerschap.
we zijn allemaal starters en in de rug van anderen met wat meer kennis en ervaring, maar van ons allemaal super 
ondernemers
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Ik wist tot nu toe niet dat de mogelijkheid er al bestond. Het. Mede mogelijk maken ervan juich ik alleen maar toe Al een 
leerzaam positief vooruitgang
Persoonlijk contact in begeleiding is belangrijk
Beginnende ondernemers moeten gesteund worden bij de vele taken die op hen afkomen
Goed voor de werkgelegenheid.
Goed voor de streek en goed voor de jeugd.
Ondernemen is de toekomst.
Geweldig. Innovatieve start ups zijn belangrijk in de transitie naar een circulaire economie.
Werk voor KvK
Mooi om ondernemerschap te stimuleren!
?
dit maakt de kans van slagen van het starten van een onderneming groter, maar kan mensen ook behoeden voor financiële 
problemen doordat hun idee toch niet geschikt is voor een levensvatbaar bedrijf. een eigen onderneming is vaak 
individueel werk, terwijl je het nu groter maakt. positief plan!
Goed idee maar zou KvK moeten doen.
Een goede handreiking naar ondernemers die niet weten waar ze moeten beginnen.

Ik denk er wel eens overna om een eigen bedrijfje te starten. Ik heb er tijdens mijn studie echter geen kennis over 
opgedaan. Het zou super zijn als er ervaren mensen met me zouden willen meedenken! Zo kan ik ook beter inschatten wat 
haalbaar is en welke stappen er allemaal nodig zijn om mijn droom te verwezenlijken.
Werkgelegenheid heeft mijn absolute prioriteit en het stimuleren van jonge ondernemers in spe zeker
Dit is echt iets wat ontbreekt..
-
Investeren in bedrijven is altijd mooi, zeker als deze toekomstbestendig zijn of een goed model hebben.
Het startersloket zou kunnen zorgen voor betere kansen voor starters en hopelijk wel-overwogen keuzes voor het bestaan 
als ondernemer.
in deze tijd noodzakelijk.
stimulerend, duurzaam
Met een goede kick off heeft een startende ondernemer een grotere slagingskans. Voor alle partijen een win-win en trekt 
mensen net over die moeilijke drempel om over te gaan tot actie. Ik zou graag wel willen werken in een dergelijk project, 
lijkt me super startende ondernemers te helpen hierbij.
dit bestaat toch al?

Mooie startpositie voor beginners of een reden om te veranderen als ondernemer? Siegers-advies kan helpen!
Stimuleren van nieuwe bedrijvigheid is goed voor Groningen, zeker in deze tijd. Zo te zien kan met weinig geld veel gedaan 
worden.
geen
Prachtige manier om het ondernemen aan te moedigen en om te zorgen dat het ondernemen in Groningen wordt 
gestimuleerd. Nuttige besteding van gemeenschapsgeld.
Hier zijn al veel initiatieven voor
Dit is goed voor de economie van Groningen, dat lijkt me het belangrijkste argument!!!!!! In Friesland heb je iets 
soortgelijks, Bureau Zelfstandigen Friesland. Deze werkt ook samen met gemeenten voor de uitvoeringsregelingen 
zelfstandigen van de gemeenten. Misschien een tip.
Echt een super idee voor mensen die niet weten waar ze moeten beginnen met ondernemen.
In deze tijd wil je de cratieve en ondernemersgeest ook van jonge starters blijven stimuleren. Dicht bij jezelf blijven en eigen 
keuzes maken mbt loopbaan. Als startpunt, tijdelijke overgang of als eind einddroom. Hier komen zoveel vaardigheden 
naar voren die inzetbaar zijn in elk aspect van leven. Mooi!
Argumenten voor
Project 12 Argumenten Tegen
Dit kan (grotendeels) al bij de kamer van koophandel

niet nodig - dit is er al en als je ondernemer wilt worden kun je echt zelf je weg vinden dan liever veur mekaar
Ik zie geen probleem, waarvoor dit een oplossing biedt - bestaande mogelijkheden (zeker niet specifiek voor deze regio) zijn 
er voldoende
Het klinkt te commercieel, met die abonnementen. Ik snap dat het moet ivm de microkredietverlening, maar toch voelt het 
drempelverhogend voor de &quot;normale&quot; inwoners van Groningen. Daarnaast is het niet duidelijk in hoeverre er 
wordt samengewerkt met bestaande initiatieven.
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Zijn al genoeg andere projecten die hierin voorzien
Als het loket meer geld opslokt dan dat er bij de starters terecht komt is het een verkeerde keuze.
Geen.

Er zijn in de huidige situatie voldoende voorzieningen om starters te begeleiden. Niet nog meer belastinggeld aan besteden.
Geen
Er moet een goed plan van aanpak zijn, voordat men kan beginnen.
geen
Ondernemen kun je leren maar je moet er wel een karakter voor hebben. Dus het is niet schudden aan een boom waaruit 
allemaal prachtige appels zullen vallen.
Wat is hier nieuw aan? Het bestaat allemaal al.
KvK moet dit maar oppakken.
Weer een loket? zijn er al niet genoeg ondernemersclubs waar je je bij aan kunt sluiten?
Zoiets zou de KvK toch moeten hebben/bieden.
Dit is iets verzinnen wat er al is, iedere gemeente kan je vertellen waar je moet zijn als je startende ondernemer bent, direct 
naar de Kvk. Ondernemers moeten zoiets zelf kunnen uitzoeken.
Niet voor iedereen weggelegd.
Dit bestaat al lang! En het is geen idee van een inwoner
Geen
Volgens mij is daar al loket voor, nl de KVK. Die is niet voor niets op veel plekken fysiek gesloten. Zie niet in waarom dit nu 
wel een behoefte aanspreekt.

Het lijkt een overlap te hebben met wat de KvK al doet en beschikbaar heeft qua platform voor startende ondernemers, 
zeker de online omgeving. Concrete dingen zoals fotoshoots, marketing, begeleiding en business coach gaan verder dan KvK 
en kunnen interessant zijn. Wat zijn de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen?
Is hier niet de Kamer van koophandel voor of de gemeente, netwerker organisaties of andere ondernemers die hier bij 
kunnen ondersteunen?
Hoort dit niet bij het takenpakket van de KvK? En wat als je net geen starter meer bent, maar wel graag hulp wilt, omdat het 
niet lukt, omdat het tegenzit?
Er zit overlap met de KVK.
Dit promoten en vertrouwen winnen van de starter en de ondernemer is de grootste uitdaging.
Iets dergelijk hebben we al en heet Kamer van Koophandel. Mensen die voor zichzelf willen beginnen moeten mans genoeg 
zijn om al via de al bestaande kanalen zich goed te informeren. Mensen die dat niet kunnen kunnen beter geen eigen 
bedrijfje starten. Mensen bij de hand nemen is nu geen goed idee.
Pas op voor doublure met bestaande initiatieven zoals KvK.
niet iets voor zaaigeld voor economie Groningen meer voor KvK of zo
Neigt te veel naar commercieel gedreven project. Verder is er voor aankomende ondernemers al bijzonder veel informatie 
en assistentie beschikbaar, nationaal.

Wel eens gehoord van de kamer van koophandel en de bestaande netwerk clubs (open coffee clubs)? Publiek geld voor 
commerciële ideeën is een slecht idee. Ondernemers (in spé) moeten andere financiering zoeken voor een goed idee. 
Ongeoorloofde staatssteun waarvan het grootste gedeelte nooit terugkomt. Weggegooid geld.
Geen
Hierbij het proces ook prioriteit maken.
Wat is het verschil met Kamer van Koophandel? Die regelt dit ook
Overlap met KvK?
Argumenten tegen
Deels bestaat dit al er zijn heel veel startersnetwerken en dit haalt wind uit de zeilen van ondernemers door vanalles gratis 
aan te bieden.
Project 13 Argumenten Voor
Het is belangrijk om onze kinderen een goede toekomst te bieden
het is belangrijk dat kinderen naast kennis ook zelfkennis opdoen. als scholen hierin meer ondersteunen zullen de kinderen 
zichzelf en de wereld om hun heen beter begrijpen.

Omdat het de onderwijsperiode voor kinderen verrijkt, bijdraagt aan hun betrokkenheid en ontwikkelingskansen
Zo breed mogelijk onderwijs is altijd goed. Kinderen zouden meer moeten kennen van hun omgeving en hun provincie. De 
jeugd van nu moet straks onze cultuur beheren...
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Voor iedereen, laagdrempelig, gelijkheid, verbetert veilig leerklimaat (o.a. minder pestgedrag), preventief, kosteneffectief, 
impuls eigen regio. Ik gun dit mijn kinderen!
De jeugd heeft de toekomst en moet daar goed op worden voor bereid.
Daar wil ik aan mee werken!
De thema’s zijn allemaal erg belangrijk.
Waardevolle lessen
Heel goed voor de ontwikkeling van onze kinderen. Ook bibliotheken als partner zien. Die kunnen een belangrijke bijdrage 
leveren.
Mooi project met groot bereik!
Een echte investering direct in mensen en in de toekomst, gedurende een langere periode.
Een fantastisch plan voor alle basisschoolkinderen! Een verrijking van hun basisschooltijd!
Ja, hele goede investering. Ik denk zo vaak 'had ik dit maar geleerd als kind'. Dan heb ik het vooral over contact met de 
natuur, lichaamsbewustzijn, geweldloze communicatie en empathie. Wat een verschil zou het maken als elk kind toegang 
had tot dit soort lessen!
Het is gratis en toegankelijk voor ieder kind. Verbreding van kennis en interesses. Uitdagend.Daardoor van invloed op de 
rest van het gezin door het krijgen van andere inzicht.
Beginnen bij de basis, kinderen. Breed opgezet. Persoonlijke ontwikkeling voor kinderen op een manier, wat wellicht thuis 
en op school niet lukt.
goed idee, praktisch onderwijs bied kinderen veel meer kansen, mooi als je het met je hoofd kunt maar er zijn er ook die 
met de handen beter kunnen.

Waardevolle lessen voor elk kind op het gebied van sport, techniek, welzijn, cultuur, natuur e.d. Dit gun ik ieder kind.
Investeren in de toekomst van kinderen gedurende lange tijd en de geïntegreerde aanpak
Super goed plan en aanbod waarbij voor alle kinderen wel iets interessants wordt aangeboden. Hierdoor krijgen kinderen 
kans hun talent te ontwikkelen. En ook belangrijk... hun horizon te verbreden!
Extra ontwikkeling voor de kinderen
De wisselwerking tussen school, ouders , buurt, ouderen, professionals enz om het jonge kind meer mee te geven voor de 
toekomst.
Een waardevolle en hoog nodige aanvulling op het schoolprogramma van jonge Groningers, om ieder kind zich optimaal te 
laten ontwikkelen in een kansrijke omgeving!
de jeugd heeft de toekomst. En dus is het van belang om met alle kennis van nu een school/ onderwijs te creëren die 
aansluiten bij de wensen van nu en de toekomst.
Heel leuk idee. Al decennia lang is het onderwijs niet erg veel veranderd. En een erg lange zit voor kinderen die meer 
doeners zijn.
Heel goed om kids meer te laten doen en te leren over verschillende maatschappelijke onderwerpen
Dit is een fantastisch project, omdat kansen en mogelijkheden biedt aan kinderen die dat anders niet of minimaal kunnen 
krijgen. En het is aan de school gekoppeld, zodat het laagdrempelig is.
Als je investeert in de jeugd, dan investeer je in de toekomst!
kansrijke generatie door eindelijk geld voor professionals, van voeding tot sociale omgang met elkaar (verbindend ipv 
pestend), van beweging tot sport en techniek
de jeugd heeft de toekomst. Hoe kansrijke hoe beter.
Gericht op de toekomst! Iedereen kan meedoen.. of je nu profiteert als kind of iets brengt vanuit ervaring
Een rijke leeromgeving en kansen voor alle kinderen!
Mooie samenwerking, voor mooi project, goed voor de preventie door in te zetten al op minder leeftijd.
Ieder verdient dezelfde kansen op zijn toekomst en werk
investeren in jeugd is goed voor de toekomst
Voor elk kind kansen.
Sluit aan op bestaande structuren!
De 'Gezonde Basisschool' draait al 4 jaar in Limburg en is een hit. Kids worden gezonder, de sfeer in de klas wordt beter en 
er wordt minder gepest. Betere argumenten kan ik niet bedenken.
Een prachtige multidisciplinaire samenwerking rondom het onderwijs en bewegen.
Meer sport en bewegen voor kinderen begeleid door professionals

Jong geleerd, oud gedaan. Buiten het simplistische denken van &quot;investeren en rendement&quot;, dat nu overal 
bestaat, is het veel beter om (jonge) mensen goed op te leiden - dan komen de inkomsten later wel.
Ik wil dit project van harte ondersteunen. Waardevolle toevoeging van het regulier onderwijs door verrijking voor alle 
kinderen ongeacht hun achtergrond. Alle kinderen zijn gelijk nietwaar.
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Onze jeugd verdient het beste. Door ze een onvergetelijke schooltijd mee te geven, wordt de kans groter dat ze later ook in 
Groningen willen blijven wonen en werken.
Een project voor de basisschoolkinderen. Echt heel belangrijk
Bewustwording leefomgeving
Prachtig initiatief met maatwerk, in een professionele opzet en met een mooi doel: kinderen versterken in hun persoonlijke 
ontwikkeling en vaardigheden!

Leren over het leven; waardevol naast de vakken die op school gegeven worden. En wellicht ook ruimte voor de ouders om 
iets te betekenen voor de school of de tijd te gebruiken voor zichzelf (positief effect op de mentale gezondheid vd ouder)
Leren over het échte leven; waardevol!
Empathie is zo belangrijk
veel arme kinderen moeten dit nu missen. Onterecht.
Top plan
Onze jeugd zijn de parels voor de toekomst!
Fantastische kansen voor kinderen en voor ouders! Kinderen worden sterk, weerbaar en innovatief, ouders hebben meer 
tijd om te werken, mantelzorger of vrijwilliger te zijn zonder dat het ze geld kost. Daarnaast gaan de kosten vooral naar 
lokaal personeel dus een goede investering in mensen.
onderwijs is de basis om kinderen dezelfde kansen te kunnen blijven bieden. Dit lijkt om een variant van de 
Weekendschool, wat ook een belangrijke aanvulling is op huidige onderwijs. Sterk is ook de samenwerking tussen diverse 
en relevante partijen.
Ontzettend fijn dat er in de volledige breedte van de ontwikkeling van de kinderen gekeken wordt!
Wij zien veel raakvlakken met de School van de toekomst. We zouden graag de mogelijkheden tot bundelen nader 
onderzoeken
Leren is meer dan alleen cognitief leren. Wat mooi dat hier steeds meer argumenten voor komen en dat leren en ervaren 
samen op school of na school te doen
Prachtig project! Investeren in de toekomst van alle kinderen. Op naar een kansrijke generatie. Brede samenwerking en 
lange looptijd!

Dit is een fantastisch plan! Investeren in de huidige jeugd, de toekomstige jeugd, en de toekomst van jeugd is keihard nodig 
in dit gebied. Het gaat hier Op het platteland vaak over krimp en vergrijzing. Ik denk dat als je ook je beleid en investeringen 
daarop richt, je vanzelf gelijk krijgt. Laten we investeren in een kindvriendelijk gebied waar het fantastisch opgroeien is. 
Waar je heel kansen krijgt aangeboden en niets te gek is. Ook een mooie kans voor bedrijven betrokken te zijn bij de 
samenleving en de bevolking, waarschijnlijk een vliegwiel en goede investering!
Investeer in de jeugd. Daag ze uit en leer ze buiten de gebruikelijke context kijken.
Onderwijs 2.0 waarbij ook gekeken wordt naar andere vaardigheden die nu en straks steeds meer in de maatschappij nodig 
zijn. Creatief denken, samenwerken, buiten je eigen kringetje kijken, mogelijkheden zien allemaal belangrijke 
eigenschappen die je al vroeg kunt stimuleren.
Vind het ontzettend belangrijk dat ieder kind, ongeacht afkomst, kans heeft op persoonlijke ontwikkeling op diverse 
vlakken. De samenwerking van diverse organisaties maakt het mogelijk om hierin elkaar te ondersteunen en van elkaar te 
leren.
Kansen creëer je zelf. Als je al vroeg leert dat kennis vergaren en hulp vragen normaal en belangrijk zijn, dan worden de 
barrières om de kansen te benutten kleiner.
Investeren in de toekomst via de jonge generatie door andere waarden is noodzakelijk!
Topidee

Ieder kind verdient dezelfde kansen, maar zeker in dunner bevolkte gebieden van de provincie is dat niet vanzelfsprekend. 
Dit project geeft kinderen de kans met veel dingen in aanraking te komen en ervaringen op te doen. Dat geeft ze extra 
bagage voor een goede toekomst en de bijzondere lessen of ervaringen zijn herinneringen voor het leven
Kansengelijkheid in het onderwijs is enorm belangrijk! Juist nu.
Fantastisch idee met samenwerking van vele geweldige stakeholders.

Alle kinderen, ongeacht achtergrond, krjigen een verrijkt schoolprogramma door medewerking van professionals die per 
vakgebied meer kunnen bieden dan een leerkracht die een schaap met 6 poten moet zijn om in de buurt te komen van een 
dergelijk aanbod. Zo’n aanbod in de basis zal een significant verschil maken in de ontwikkeling van kinderen.
Super dit gun ik alle leerlingen van harte
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Heel breed laten oriënteren! Super! Ik zou in dit perspectief ook de geestelijke ontwikkeling mede vooropstellen. Kinderen 
moeten goed leren na te denken en zich bewust worden van hun innerlijke kracht en 'zijn', door bijvoorbeeld reflectie en 
uitwisseling van gevoelens en gedachten met leeftijdgenoten. Dat zou een enorme verrijking voor de ontwikkeling van de 
ziel en het gevoel van eigenwaarde betekenen!

Project als zeer goed beoordeeld omdat het echt wat toevoegt aan de vorming van onze kinderen, de nieuwe generatie. 
Voor alle kinderen en met programma’s waar in het basisprogramma van het onderwijs nu te weinig tijd en geld voor is.
Goed in te zetten

Elk kind ongeacht afkomst kan meedoen. Uniek als je als kind al zoveel dingen lijfelijk en emotioneel mag ervaren. Het 
belast niet extra de leerkrachten. Het is ook prachtig voor de cohesie onder de mensen in die regio. Men kent elkaar nog 
beter. Kinderen mogen ervaren wat goed voelt en wat niet. Ze zullen op onvermoede talenten bij zichzelf stuiten.
Een programma met breed draagvlak en partners met verschillende expertises. Kansenongelijkheid aanpakken door een 
verlengd school programma sluit aan bij een belangrijk actueel thema.
Rijk, kennismaken met andere disciplines, Specialisten, betrokkenheid
gelijk doen. had allang in gang gezet moeten worden !!!
Binnen onderwijs is al veel aandacht voor de cognitieve ontwikkeling. Extra aandacht voor alle andere aspecten van 
menszijn zoals bijvoorbeeld het fysieke en emotionele is broodnodig.
Kinderen zijn de toekomst, dus begin bij de basis voor een betere wereld. Niet alleen op kennis inzetten maar op 
ontwikkeling persoonlijkheid voor meer verbinding.
Kinderen zijn de toekomst ! Het plan sluit door de brede keus aan professionals heel goed aan bij het oude Afrikaanse 
gezegde: Er is een heel dorp nodig om kinderen tot bloei te laten komen.
De korste klap om de toekomst radicaal te verbeteren. Dit is belangrijk nu meer dan ooit. De toekomst start met onze 
jeugd.
Lijkt me realistisch en goed uitvoerbaar modern bijdetijds onderwijspakket voor het kind van de toekomst

Ik denk dat dit een waardevolle toevoeging kan zijn voor een kind, voor de rest van zijn/haar leven en voor de samenleving. 
Gezonde keuzes kunnen maken is erg belangrijk, en dat begint al op jonge leeftijd. Ik denk dat dit minstens zo belangrijk is 
als een les rekenen, eigenlijk had dit er al moeten zijn. Sterk en gezond in de wereld staan, en open voor je omgeving. 
Samen sterk. Ik vind het leuk dat ook mensen uit de omgeving zich kunnen inzetten om kinderen zo gezond mogelijk te 
laten opgroeien. Denk dat veel mensen hier naast hun werk ook veel voldoening uit kunnen halen. Dubbel wist dus

Kansengelijkheid is een steeds belangrijker thema. En een thema dat door de coronacrisis nog groter dreigt te worden. 
Ieder kind verdient een mooie toekomst! Mooi ook dat verschillende organisaties zich hier samen voor inzetten.
Maakt leren leuk! En bijzondere ervaringen blijven hangen. Ook mogelijkheid om kinderen vast warm te maken voor 
vakken/beroepen waar veel behoefte aan is.
Kansengelijkheid is iets wat ieder kind verdient. In de randstad zijn al zoveel van dit soort projecten, juist Groningen heeft 
ze nodig! Dit is een geweldig project.
Kansenongelijkheid is nog steeds een groot probleem onder kinderen in Nederland. Daarom is het belangrijk dat er 
projecten zoals deze zijn, die kinderen de kans geven te ontdekken wat hun talenten zijn!

Kinderen verdienen deze kansen! Gelijkheid ongeacht waar je woont, wat het budget is en hoe ouders jou stimuleren.

Wat je zaait is wat je oogst. Hiermee helpen we nieuwe en bewuste generatie ontwikkelen die we morgen nodig hebben.

Ik vind het goed dat er extra ruimte komt voor persoonlijke ontwikkeling bijvoorbeeld op het gebied van empathie.
Weg met de achterstand en het kleine gevoel van de kinderen! Laat ze groeien en bloeien zoals het hoort en waardoor ze 
vol vertrouwen de toekomst in gaan
Alle informatie moet meerdere kanten van een zaak belichten. Objectiviteit.
Verrijkt het basisonderwijs met input vanuit de regio
Prachtig initiatief voor gezonde mentale en fysieke ontwikkeling van onze jeugd. Ook goud voor 'later'. Belangrijke 
(onderwijs)organisaties hebben zich al verbonden.
Gelijke kansen voor ieder kind Leer en leefomgeving werken samen aan de toekomst.
Leuke samenwerking.
Heel belangrijk!
iedereen leert het meest door ervaring
Investeren in de toekomst van jongeren is investeren in Groningen
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De kinderen zijn onze toekomst, laten we hun een kans geven om uit te zoeken hoe de wereld ingeklaard steekt en hun zelf 
te ontplooien
De jeugd heeft de toekomst. Maak gebruik van hun creativiteit en vergroot daarmee hun leefplezier.

Het bevordert de gelijkheid onder kinderen écht en zorgt dat een hele generatie betere kansen in het leven krijgt.
Jong geleerd is oud gedaan. Een toekomstvisie houdt pas stand als we de jongste generaties een passend 
onderwijsprogramma aanbieden. Dankzij dit project komt er meer aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van 
kinderen. Dat geeft ze de kans om zich optimaal op de toekomst voor te bereiden.

Zo kunnen kinderen spelenderwijs kennismaken met allerlei beroepen. Vaak hebben jong volwassenen na de middelbare 
school geen idee hoeveel beroepen er eigenlijk zijn en wat ze eigenlijk precies willen doen. Door dit al vanaf jonge leeftijd in 
het leven te brengen kunnen ze er onbewust over nadenken en iets kiezen wat echt bij hun past!
Goed voor ontwikkeling kind
Natuurlijk is een goede opleiding noodzaak
Kansen voor ieder kind om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen, er achter te komen waar 't blij van wordt en 
de basis te leggen voor een gezonde leefstijl
Kinderen verdienen kansen en uitdagingen.
Leren is veel meer dan feitjes stampen. Deze kinderen zijn de toekomst en moeten 21e vaardigheden leren
goed intentie.
Een verrijkt lesprogramma, zoals hier beschreven, levert een win-win-situatie op. Kinderen leren vooral door te doen en 
door te ervaren (het liefst uit de school!), maar het zal zeker ook een enorme impuls geven aan de ontwikkeling van de 
basisvaardigheden (rekenen en taal). Het gaat samen, het gaat gelijk op, er is sprake van wederzijds versterken. Dát hebben 
kinderen nodig!

Onze kinderen zijn de toekomst en onderwijs kan veel verschil maken. Een verrijkt onderwijsprogramma kan meer kansen 
voor meer kinderen creëren. Hierdoor wordt uiteindelijk onze samenleving mooier, leuker en duurzamer.
Jeugd heeft de toekomst met een goede start een gouden toekomst.
Een goed ontwikkelt Groningen zorgt voor meer goede banen en een een gunstiger vestigings-klimaat voor allerlei 
instanties.

Vat in alles samen waar een onbezorgde (school)jeugd voor moet staan, met empathie als basis. Met professionals, ouders 
en uiteraard het kind. Met de nadruk op 'samen' en vooral, ook, vanuit de wensen van het kind zelf.
Door dit project leren kinderen dat er kansen liggen in Groningen en dat hun toekomst ook hier ligt.
Goed project met een breed en flexibel programma. Heeft door de 10 jaren de mogelijkheid om een vaste waarde te zijn 
voor de regio. De samenwerking met solide partners zal de basis zijn van het succes.
Empathie is een bijna vergeten onderdeel van onze samenleving. De noodzaak hiervan wordt onderschat, laten we alles in 
het werk stellen om de volgende generatie empathisch op te voeden!
KInderen meer bieden dan de reguliere schoolse vakken draagt bij aan de algemene ontwikkeling en daarmee weer aan 
verbetering van de prestaties op school. Kortom meer kansen voor alle kinderen.
Focus op onderwijs - de toukomst. De Groningers zelf maken het verschil.

Empathie is de basis voor een gezamenlijk leven. En jong geleerd is oud gedaan! Dit is wat het noorden goed kan gebruiken. 
Hoe mooi als wij in Groningen hier de voortrekker/voorbeeld in kunnen zijn voor heel Nederland.
Het verrijken van de schooltijd is voor veel kinderen een kans om meer over de wereld en zichzelf te leren dan de school 
kan bieden. De verlengde schooldag is wel nodig, want van het bestaande aanbod onder schooltijd wordt vaak weinig 
gebruik gemaakt

Als je kinderen breed kennis laat maken met dingen/ mensen/ beroepen/ kunstvormen, bied je ze mogelijkheid om 
optimaal hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De binding met hun omgeving en oorsprong wordt er sterker door.
Zo belangrijk voor als wij een nieuwe veilige blije gezonde wereld willen in eenheid en harmonie.

Ontzettend waardevol om kinderen te latentere van experts uitde praktijk. En zeker in deze tijden van lerarentekorten een 
mooi initiatief dat scholen kan helpen een mooi en rijklesprogramma aan kinderen te bieden.

Elk kind verdient kansen om zich te ontwikkelen; onder schooltijd en na schooltijd. Sport en cultuur voor ieder kind.
Prachtig project en moet zeker doorgaan. De kinderen genieten er zichtbaar van.
Meer investeren in de jeugd is de beste investering in de toekomst die er is.
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mooi dat het niet in het onderwijsprogramma wordt gepropt maar er buiten valt. verrijkend, zonder dat het ten koste gaat 
van de onderwijstijd. meer meegeven en het niet gewoon bij de scholen droppen, zoals altijd anders gebeurd. erg mooi 
initiatief!
Waar begint de toekomst? Juist.... bij de jeugd. Geef iedereen dezelfde kans, tijd en aandacht. Want wat aandacht 
krijgt...groeit.
Het versterken van persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden is zeer belangrijk voor de jeugd in Groningen . En meer jaren 
termijn is noodzakelijk om een hele generatie kinderen te ondersteunen
Het verrijkt de kansen van kinderen. Dit is goed voor hun toekomstperspectief.
Het is écht tijd voor vernieuwend onderwijs, waar kinderen hun sterke kanten leren kennen.
Dit is onze Je leert zoveel meer door te doen. Zien op internet dat lukt wel. Maar zelf bezig zijn oefenen met dit soort 
vaardigheden is van groot belang.
Een multidisciplinaire aanpak lijkt essentieel om echt iets te kunnen betekenen voor de jeugd. Het is mooi dat het om een 
inclusief project gaat waar iedereen aan kan deelnemen en die bestaat uit een uitgebreid arsenaal van activiteiten die mooi 
aansluiten bij verschillende talenten van kinderen.
Een combinatie van kinderen, buurtbewoners en professionals, een verrijking voor de gemeenschap.

Onderwijs zoals onderwijs zou moeten zijn... de wereld in de school halen en de wereld buiten de school ontdekken!
Omdat ieder kind het waard is zijn/ haar eigen leven te kunnen leiden, alle kansen krijgt om dromen en doelen te 
realiseren.
Kansengelijkheid is heel belangrijk!
Bied kinderen in dit programma ook yoga aan dat past er fantastisch bij.. Ik denk graag mee! www.isayoga.nl
Alles voor het onderwijs
Prachtige samenwerking op alle ontwikkelingen van het kind. De kinderen zijn de toekomstige generatie en is goed dat ze 
gezond opgroeien met een groot bewustzijn over natuur en lifestyle.
Gewoon doen!
Concreet plan in goede samenwerking met andere partijen kan toegankelijkheid garanderen en winst voor kinderen 
ongeacht hun achtergrond zoals hun sociaal-economische positie.
School komt er niet aan toe en ouders zijn er niet altijd toe in staat: kinderen de wereld en zichzelf daarin leren kennen. 
Misschien lukt dat met dit project wel!
Goed initiatief!!!
&quot;verzorgd door bewoners en professionals&quot; dus met verhaal uit de praktijk, spreekt mij wel aan
Kinderen hebben de toekomst van Groningen, daar moeten we in investeren om Groningen levend en bewoonbaar te 
houden.
Goed onderwijs is investeren
Verrijking voor kinderen, ruimte voor talent, onderwijs is meer dan leren, indekken en verkennen van de samenleving, 
verhoogt succesvolle toekomst

&quot;De plek van je wieg mag niet bepalend zijn voor de kansen die je in je leven krijgt&quot;. Met dit initiatief wordt die 
plek wél belangrijk. Ook de specifieke plekken/gebouwen. Een beweging maakt (een) school. Wat nog niet is benoemd 
betreft de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de scholen, mede gezien de verdunning van aantallen scholen. Het is een 
initiatief voor de toukomst en om hiér (Ommeland &amp; Stad) naar school zijn geweest kan onderscheidend zijn. Het is 
een traject van de lange adem, het vraagt steeds nieuwe zuurstof. Hoe initieren en organiseren? Koppelkansen genoeg.
Verrijkt lesprogramma
met name in noordoost groningen is dit van zeer groot belang. meer Gymlessen door vakleerkrachten.
Goed om het onderwijs anders aan te pakken en verrijken
Top idee, om de omgeving van de school en de kennis in de buurt in te schakelen, dat doen wij als als energiecoöperatie 
met de scholen in de buurt.
Zo belangrijk voor de sbo leerlingen in Oost-Groningen!!
Vernieuwend en biedt kansen aan iedereen.
De Toukomst begint bij onze basisschool kinder dus alles voor dit project
Breed onderwijsprogramma, stimulering van cultuur, natuur / buitenzijn, muziek, beweging, sociale interactie, balans 
tussen theorie en praktijk etc en daarmee de basis en fundament eleggen voor mentaal en fysiek in balans zijnde, gezonde 
en sociale mensen waarbij zaken als omzien naar elkaar en een ander uitnemender achten dan jezelf weer steviger in de 
maatschappij gewordeld worden.
De jeugd is onze toekomst...leren in de praktijk en veel in de natuur ervaren
In onze provincie zijn veel kinderen die komen uit arme gezinnen. Vaak wordt thuis te weinig aandacht besteed aan de 
genoemde, voor kinderen belangrijke, onderwerpen.
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Fantastisch om kennis en ervaringen van mensen buiten scholen te benutten
Goed voor de ontwikkeling van de kinderen
Zo belangrijk om in jonge kinderen te investeren! Kinderen die kansen, aandacht en liefde hebben gehad kunnen opgroeien 
tot evenwichtige volwassenen met vertrouwen in zichzelf en in de mensen om hun heen. Niet bang om zichzelf te laten zien 
en zich te uiten... Is er een betere investering voor de Toukomst?
Ik denk dat dit verrijkte lesprogramma van groot belang kan zijn voor de kinderen, ook al hebben ze het op het moment zelf 
misschien niet door. In het huidige onderwijssysteem ontbreken identiteitsontwikkeling en het interactief exploreren van 
verschillende interesses. Dit leidt tot jongvolwassenen die niet weten wie ze zijn en wat ze willen, met alle negatieve 
mentale gevolgen van dien. Hier moet meer aandacht aan worden besteedt, en dit project kan hiervoor een oplossing 
bieden.
Zeer mooie kans voor de kinderen!
De jeugd heeft de toekomst! En gelijke kansen voor iedereen! Hier word ik warm van.
Mooi project Goed initiatief
Gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind: zij zijn de toekomst!
Lessen uit de praktijk. Dát is waar het momenteel aan schort. Daar voorziet dit project in. Alles is nu zo klinisch, abstract. Er 
zit te weinig beleving in. Praktijk (lessen en verhalen/voorbeelden) zijn belevingsmomenten. Letterlijk vuile handen maken. 
Niet meteen 'bah...vies..dood' roepen bij het zien van een worm of mier. Ontdekken hoe belangrijk, ook voor ons, die 
'vieze' beesten zijn.
Perfect voorbeeld van wederzijds belang, de wereld wordt er leuker en zin-voller door. Ringen van vrijwilligers om elke 
basisschool. Voor ieder kind is er wel iemand die juist hem of haar aanspreekt.
De jeugdfilm heeft de toekomst!

Wat een mooi initiatief! Ik hoop op een generatie met voortrekkers van een gelukkige Groninger samenleving.
Top initiatief
Gelijke kansen voor ieder kind. Basisset aan onderwijs vergroot dit.
Het huidige onderwijs aanbod kan deze uitbreiding goed gebruiken. Je zien soortelijke projecten al in de randstad voor 
'kansarme' groepen, elk kind zou hier toegang toe moeten hebben
Precies wat we nodig hebben: empathie voor een mooiere wereld. En dat begint bij de jeugd

Top! Vanuit pedagogisch uitgangspunt maar ook vanwege toekomstgericht duurzaam kinderen vroegtijdig betrekken
Praktisch en pragmatisch, verbinding tussen formele en informele wereld (vrijwilligers, initiatieven). Kinderen een breder 
perspectief bieden aan ontwikkelmogelijkheden.
Ieder kind is de mooiste vis van de zee.

Voorbeeld van ‘het versterken van het gewone leven’ &amp; mooi voorbeeld van samenwerking van veel organisaties

Meerdere partijen betrokken, langdurig project, maatwerk, ontlasten van onderwijs, talenten ontdekken en ontplooien
In een land als Nederland zou kansenongelijkheid niet mogen bestaan. Toch neemt dit steeds meer toe. Het is belangrijk 
om dit tegen te gaan!
Voor de volgende generaties!
De kinderen van nu zijn de volwassen van later. Dat worden de mensen die straks onze huizen bouwen ons verzorgen en 
beschermen. Ze moeten al zo snel groot worden. Laat we hun kindertijd dan zo mooi morgelijk maken... Ik denk dat dit 
project hier heel mooi aan bij kan dragen.
Prima projekt!

Alle kinderen worden bereikt. Kan zorgen voor een structurele doorbraak waar ook volgende generaties profijt van hebben.

Hiervoor zijn deze gelden niet noodzakelijk. Schilen hebben voldoende middelen (zelf directeur in het onderwijs)
Zo kan ieder kind mee doen!

Breder onderwijs met aandacht voor welzijn en niet alleen voor welvaart en de mens als consument. De mens is zoveel 
meer dan dat, mooi als dat in het onderwijs al vroeg tot uiting komt en kinderen zich kunnen ontwikkelen in de breedte.
Dit draagt enorm bij aan kansengelijkheid voor Groningse basisschoolkinderen! Topidee!!
reeds bestaand actief netwerk
Top idee
Jeugd is onze toekomst
Aandacht voor de brede ontwikkeling vind ik erg positief!
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Breed opgezet
Vandaag bepaalt de plaats van je wieg nog teveel je toekomst. Een project als dit kan de kansengelijkheid vergroten. Doen 
dus, want de jeugd heeft de toekomst.
Gedegen programma
Het is belangrijk dat ieder kind gelijke kansen krijgt. Dit project lijkt daar goed voor te kunnen zorgen.
Was nodig,prachtig idee speciaal in deze tijd .

Zorgen dat de toekomstige generatie in Groningen kansen heeft. Armoede, generaties werkloosheid doorbreken.
Investeren in de jeugd is altijd goed en brengt onnoemelijk veel (onmeetbare) resultaten. Zelfvertrouwen, creativiteit, 
ambacht en zoveel meer kan beginnen bij het zaadje dat gepland wordt tijdens een dergelijke activiteit. Jeugdtijd is de basis 
voor verdere leven.
Realistisch, ambitieus en hartverwarmend. Gedragen door mensen die ik het wel zie doen.
Van samen in de natuur bezig zijn wordt ieder mens gelukkig!!!!
Dit is een erg goed idee om kinderen uit hun persoonlijke omgeving te halen en te leren wat ze zelf kunnen. Dit moet wel 
binnen schooltijd zodat ieder kind hier aan deelneemt.
Waardevolle lessen dragen bij aan de verrijking van de kennis en ervaringen van kinderen. Ervaringsgestuurd leren is 
betekenisvol leren.

Als je over toekomst heb dan heb je het over kinderen. Een basis waarin kinderen geaard en verrijkt worden zorgt voor 
volwassen met (zelf)vertrouwen , die creatief en veelzijdig kunnen nadenken over vraagstukken in onze samenleving

Onderwijs bepaalt de toekomst van de kinderen in onze provincie. Op lange termijn is dit idee het beste voor ons allemaal.
Basisschoolleerlingen verschillen ontzettend van achtergrond: de mogelijkheid om op school dingen mee te krijgen die je in 
je eigen opvoeding niet mee krijgt is wezenlijk.
duurzaam, ontwikkelings en toekomstgericht
Ik vind kansengelijkheid ontzettend belangrijk. Heel effectief om daar bij kinderen al mee te beginnen en dat op zo’n grote 
schaal met zoveel belangrijke partners.

Problematiek aanpakken bij de basis en voor elk kind. Aansluiting bij lokale behoeften. Gedragsverandering wordt alleen 
gerealiseerd bij langdurige interventies, dit project richt zich op een langere periode waardoor daadwerkelijk impact 
gerealiseerd kan worden. Multidisciplinaire aanpak die nodig is om problematiek aan te pakken
geen
educatie, bewustwording, wereldburgers, gelijke kansen, ondersteuning bij opvoeding en vorming...de jeugd heeft de 
toekomst!
Empathie is de basis voor het onderwijs
De jeugd heeft de toekomst
Investeren in de jeugd en de toekomst
Onze kinderen verdienen idd gelijke kansen. Veel ouders hebben geen geld voor educatieve uitjes en of gezonde voeding of 
hebben zelf nooit geleerd hoe dit in de dagelijkse voeding te inplementeren Geef iedereen kans het beste uit zichzelf te 
halen -ondanks de armoede en lagere inkomens in ons deel Vh land
Prachtig initiatief om kansen ongelijkheid tegen te gaan!
De jeugd heeft de toekomst, vooral in de provincie Groningen. Aangezien de provincie veel last heeft van vergrijzing is het 
belangrijk extra tijd te steken in de jeugd. Zij moeten er namelijk voor zorgen dat onze provincie zo fantastisch blijft als die 
al is en zelf een stukje beter wordt in de Toukomst!
Goede investering voor de toukomst!

Kinderen zijn de toekomst, prachtig om te investeren in hun ervaring en toekomst, vooral in een tijd waar t lijkt dat kansen 
steeds ongelijker zijn. En mooi om andere 'voorbeelden' dan juf/meester en opvangjuf aan te bieden.
Kinderen te laten leren buiten de schoolbanken: meer bewegen, stimuleren creatieve vaardigheden

Jeugd heeft de toekomst. Laat ze kennis maken met alles wat er in de wereld maar ook juist dichtbij allemaal mogelijk is.
Draagt bij aan hogere levensverwachting e meer gezonde jaren
IN kinderen investeren is altijd goed! Wel erop letten dat ook vooral kinderen die het niet zo goed hebben hiervan 
profiteren!

- Mooi dat iedereen in de samenleving deze verrijking zou kunnen krijgen op het normale lesaanbod. - Het zou een goede 
aanvulling zijn op het reguliere onderwijs om kinderen beter voor te bereiden op de toekomst

88



Iedere ouder wil dat zijn kind floreert en betere kansen krijgt dan hij of zijzelf. Dit project kan bijdragen, niet voor even, 
maar langdurig. Voor ieder kind kan het effect hebben om te leren groeien en ontwikkelen. Het project is onderbouwd, 
gedragen, door professionals, Duurzaam en gericht op werkelijk een hele generatie, geen hipe of tijdelijk fancy intitiatief: 
gewoon degelijk, haalbaar en voldoende ambitieus om verschil te kunnen maken voor ieder kind.
Kansen voor alle kinderen Verrijkende ervaringen op een groot aantal gebieden, zodat kinderen plezier hebben en andere 
perspectieven mee krijgen

Ook voor kinderen van ouders en scholen in gebieden die minder te besteden hebben, gezonde leefstijl en buitenschoolse 
activiteiten worden gestimuleerd, uitdagend, gratis voor scholen, wetenschap en techniek worden ook eens belicht
Een goed initiatief om de ongelijkheid tussen kinderen te verkleinen.
Goed voor de algemene ontwikkeling en het ontdekken van interesses. En dat tezamen met plezier.

Langlopend, brengt meerdere generaties samen. Is voor veel kinderen enige kans op uitbreiding eigen leefomgeving.
Elk kind verdient evenveel kansen. Of je in de stad bent geboren of in een klein dorp met minder faciliteiten. Goed en breed 
onderwijs is belangrijk om je als kind te ontwikkelen en dat je weet dat je er toe doet in de maatschappij voor nu en in de 
toekomst.
Alles wat het project al zegt.... Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Mooi preventief ook.

Jong en oud samenbrengen, kennis van jongeren vergroten en verbreden door deel te laten nemen aan maatschappelijke 
activiteiten, want om ons heen is er meer dan een kennismaatschappij en digitale wereld!
Betere aansluiting op de wereld. School is nu vooral cognitief gericht.
Het lijkt mij een super goed project!
Niet elk kind kan goed leren en is meer een doener. Op deze manier kun je de kwaliteiten van kinderen verder ontwikkelen 
en stimuleren
Super goed initiatief!
breed draagvlak, inhoudelijk ook goed/nodig
Kansrijk door brede basis Optimale voorbereiding op maatschappij Jong geleerd, oud gedaan Gezonde geest in een gezond 
lichaam
Kansrijk door brede basis Optimale voorbereiding op de samenleving Gezonde geest in een gezond lichaam Jong geleerd, 
oud gedaan!
Beginnen bij de basis, in onderwijs dus Brede coalitie van regionale partners Lange termijn gericht
Kinderen zijn de toekomst!
Mooi initiatief dat kinderen een mooie leerervaring bied.
De ontwikkeling van kinderen wordt in brede zin gestimuleerd. Dat heeft een positieve invloed op een hogere 
kansengelijkheid in Groningen.
Goed om bij de jongste jeugd te beginnen. Ook op allerlei gebieden aanvullende ontwikkelingen zoals de maatschappij 
vraagt.
Extra aandacht buiten het vaste curriculum van scholen is noodzakelijk om brede interesse te krijgen. Niet alleen in boekjes 
maar vooral door te doen!

-Er zijn relatief veel kinderen met overgewicht in bepaalde delen van Groningen, het zou geweldig zijn als gezonde voeding 
en veel bewegen gestimuleerd zou worden. -Door het aanbieden van een omgeving waar alle kinderen kunnen ontdekken 
waar hun interesses en talenten liggen, heeft iedereen een gelijke kans om deze vaardigheden te ontwikkelen. -Een goede 
aanvulling op de buitenschoolse opvang of een alternatief voor BSO, aangezien dit niet in ieder dorp (volledig) aanwezig is.
Alle kinderen hebben recht op dezelfde kansen!
heel mooi project waar Groningers van de toekomst op allerlei verschillende manieren (gezondheid, onderwijs, sport etc) 
iets aan hebben
uitgebreide schooldag is goed.
Ik denk dat dit project een verbreding/verdieping kan geven aan het schoolgaande kind.
Natuurlijk! Jong geleerd, oud gedaan!

Super om te zien dat zo veel organisaties gezamenlijk zich inzetten voor de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind!
Kansen voor elk kind om zich breed te ontwikkelen

Bewegen zorgt voor meer concentratie, waardoor prestatie omhoog geen. Daarnaast, in combinatie met gezonde voeding, 
gaat het obesitas tegen waardoor uiteindelijk de kosten voor de gezondheidszorg uiteindelijk lager zullen uitvallen.
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Alle kinderen verdienen een gelijke kans in de maatschappij. Alles wat daaraan bijdraagt draag ik een warm hart toe!
Op deze manier leren kinderen meer dan de standaard lesstof en op een mooie manier. Je brengt zo kinderen ook 
spelenderwijs in contact met de omgeving.
Gelijke kansen voor de volgende generatie is de definitie van toukomst

Juist voor de nieuwe generatie is het belangrijk zoveel mogelijk kansen te krijgen om je talenten te ontwikkelen en je rol in 
de maatschappij te leren kennen. Die ervaring is echt nog niet voor ieder kind weggelegd. Daarom geweldig dat dit project 
alle kinderen in de provincie de kans geeft verrijkende ervaringen op te doen!
In dit project komt enorm veel samen vanuit een groot aantal disciplines, slimme ideeën, lokaal bewezen goede plannen. 
/metdit brede palet krijgen kinderen daadwerkelijk een eerlijke en kansrijke start in het leven/ Dat maakt in 1 of 2 
generaties het verschil tussen armoede en achterstand en een volwaardige uitgangspositie voor een succesvol leven ook of 
juist in Groningen.
Als je je blik op jonge leeftijd kan verruimen, heeft dat positief effect op de rest van je leven.

Vanuit Nieuwe Zaaiplaatsen zie ik een natuurlijke verbinding met dit project. De projecten waren bij aanvang van de 
bundelsessies verenigd in 1 project waarin de drie ringen binnenschools, buitenschools en lokale gemeenschap volwaardig 
vertegenwoordigd waren. 'Een kansrijke generatie' is zich met name op het binnenschoolse gaan richten, is een mooi 
gedegen plan geworden. Nieuwe Zaaiplaatsen is zich meer op de twee andere ringen en het innovatieve gaan richten. De 
projecten leggen de accenten anders en vormen in combinatie dus een ijzersterke aanvulling op elkaar.
Mooi, uitvoerbaar, kostenbesparend, effectieve, en zeer, zeer doeltreffend. Een geweldig programma.
Brede verkenning én ontwikkeling, ontmoeting en kruisbestuiving, acceptatie, het wordt steeds lastiger in met name 
plattelands gebieden waar ontgroening hoogtij viert. Deze verrijking is nodig om weer nieuw elan aan te brengen in het 
noorden.
Alle scholen. Geen belasting docent. Lange termijn. Er moet zo veel in een schooldag. Dit maakt dat het kan op een mooie 
manier.
Investeren in de jeugd is nooit weggegooid geld. Zeker doen.
Divers en breed onderwijs is goed voor ontwikkeling van kinderen
Fantastisch project! onze kinderen zijn de toukomst
Laat de basisschoolperiode kansen bieden aan de uniciteit van elk kind, zodat een kind de juist keuzes maakt. Laat deze 
periode een feest zijn.
In principe prachtig, maar ..
Als oud-voorzitter van een schoolbestuur vind ik dit een topidee. Een diepteinvestering en kwaliteitsimpuls voor het 
primair onderwijs in de regio waar een aanzienlijk effect van verwacht mag worden. De lange adem van dit plan is een 
verademing.
De onderwerpen die aan de orde komen: leefstijl, techniek, welzijn, sport, cultuur en werk zijn naar mijn mening in het 
huidige onderwijs deficiënt. Mooi dat het ook in zo'n vroeg stadium [basisschool] aan de orde komt. En goed dat er 
vakdeskundige mensen voor worden aangetrokken!
De naam van dit project geeft het reeds aan... investeren in de toekomst.
Investering in een waardenvolle toekomst voor kinderen...
al vroeg combinaties vanuit de maatschappij
De jeugd heeft de toekomst. En toekomst willen we allemaal
Ik ben voorstander voor projecten voor kinderen
Kinderen zijn de toekomst van groningen
Goed plan voor leefbaarheid. Brede kennis bij de jeugd.
Top idee!
Zij zijn onze toekomst. Jong geleerd, oud gedaan
Mooi
Alle kinderen krijgen de kans hun interessen te ontwikkelen enhun talent te ontdekken. Draagt bij tot kansgelijkheid. Een 
brede ontwikkeling in je jeugd is een schat voor detoekomst.
kansongelijkheid verminderen de enige plek waar je alle kinderen bereikt voor alle kinderen wat te vinden
Doen!
Belangrijk om kinderen buiten het reguliere lesprogramma iets extra's te bieden. Gratis toegang maakt het bereikbaar voor 
alle kinderen.
de jeugd heeft ONZE toekomst
Dit vergroot de kansen van onze kinderen op de arbeidsmarkt.
Kinderen zijn de toekomst
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de jeugd heeft de toekomst, school moet fijn zijn om naar toe te gaan, daar past een verrijkt lesprogramma bij
Jaaa de jeugd is de toekomst! We moeten hier in blijven investeren

mooi plan dat helpt om de jeugd zich gezond te laten ontwikkelen en hun volledige potentieel ontdekken en benutten
Kinderen in Oost Groningen hebben minder kansen dan het gemiddelde kind in Nederland, dat kan en mag niet zo zijn. Dit 
zou een geweldige impuls zijn voor alle kinderen die hier opgroeien.
De jeugd heeft de toekomst. Daar moeten we goed voor zorgen.
Origineel, keuze genoeg, aantrekkelijk, echt een verrijking voor de basisschooltijd. Beweging zorgt voor een veel betere 
ontwikkeling van de hersenen, top!
Investeren in onze jeugd, is investeren in onze toekomst. Een gezonde basis voor een kansrijke generatie! Mooie 
samenwerking en eindelijk eens een breed gedragen en structurele aanpak op lange termijn, gericht op alle jongeren over 
de hele provincie Groningen!

Als iets toekomstgericht is, dan wel dit project. Allemaal onmisbare onderwerpen voor toekomstige burgers. Én o zo leuk.
Kinderen verdienen een eerlijke kans! Zij zijn de toekomst!
De basisschool is ...het woord zegt t al; de BASIS !!
Wat je kinderen mee geeft werkt hun hele leven door. Door alle bezuinigingen en versnippering in het onderwijs is het 
vervlakt. Juist door alle, ook kansarme kinderen via professionals veel mee te geven op t gebied van natuur, sport, voeding, 
leefstijl enz. Maken we ze weerbaarder en gelukkiger
Verbetering van onderwijs doovanuit de praktijk van alle dag werkt stimulerend voor kinderen en jongeren.
Afgelopen 14 draaide op onze school, de kinderen vonden het fantastisch. Met name de loopbaan oriëntatie workshops 
waren favoriet. De kinderen zien wat er mogelijk is in de wereld!
Op deze manier wordt de nieuwe generatie nog beter ondersteund en begeleid
Mooi breed programma
Alles wat je investeert in kinderen investeer je in de toekomst!
Het komt alle kinderen ten goede. Er zijn al goede ervaringen m Er opgedaan..
Samenwerking van veel regionale partners, goed doordacht plan, waardevol voor de opvoeding van kinderen, geeft ze een 
kick-start voor de rest van hun leven. Dit is ultiem investeren in onze Toukomst.
Dit is hoe onderwijs hoort te zijn en al jaren had moeten zijn!
Omdat ik ieder kind een onvergetelijke basisschooltijd gun en zich daarbij breed kan ontwikkelen.
Het belang van kansengelijkheid!
Groei centraal en ontwikkeling voor iedereen!
Mooi breed programma om alle kinderen kansrijk te laten opgroeien en hun talent te laten ontwikkelen. Integrale aanpak 
vanuit een unieke samenwerking van vele organisaties!
Mooi breed programma om alle kinderen kansrijk te laten opgroeien en hun talent te laten ontwikkelen. Integrale aanpak 
vanuit een unieke samenwerking van vele organisaties!
Kansgelijkheid is wat mij betreft het belangrijkst voor jonge kinderen!
Ik werk zelf in het basisonderwijs.
Meer geld voor dit soort onderwijs is heel belangrijk en noodzakelijk voor de toekomst
Sterren spreken voor zich
In de praktijk bezig zijn blijft vaak beter &quot;hangen&quot; dan theorie. Jong geleerd, oud gedaan.
Het is een mooie kans om ook kinderen die het thuis financieel moeilijk hebben een mooie kans te geven om hun talenten 
te ontplooien en kennis te laten maken met de diverse mogelijkheden die er zijn.
Super school!
Verrijkingsprogramma en geen overprikkel programma
zie hiernaast

Dit is heel hard nodig, een veel breder georiënteerd programma waar iedereen de basis leert om voor zichzelf te zorgen, 
normen en waarden leert en daardoor ieder kind een zo eerlijk mogelijke start kan maken.
Lange termijn en focus op volhouden. Aanvullende educatie op een doe manier
investeren in kinderen is belangrijk voor de toekomst
Ik zie mijn kinderen opbloeien en groeien tijdens de pilot. Dat gun ik ieder kind in Groningen!
Kinderen hebben de toekomst
Prachtig plan. Lijkt me essentieel voor de toekomst.

Gezond opgroeien is de basis voor een gezondere toekomst en een weerbare en wendbare (beroeps-)bevolking
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Kinderen zijn de toekomst en lesstof is gericht op basisvakken ; taal, rekenen, wereldoriëntatie. Alles wat kan bijdragen aan 
waardering van je omgeving, jezelf en de mensen om je heen geeft toegevoegde waarde.
In de praktijk een zeer leerzame ervaring voor de kinderen. (Als leerkracht meegekeken)
Iedereen kan meedoen, laagdrempelig en lokaal
Basisscholen zijn de basis voor al het verdere leren en leven. Zij verdienen ondersteuning.
Enthousiast project met prachtige, slimme samenwerking. Leerzaam en vernieuwend!
rijker, aanvullend aanbod voor jeugd. Passend bij iedere school/dorp
Die ervaringen op gebied van voeding, leefstijl, beleving, natuur, bewegen, theater, etc zijn inderdaad belangrijk, maar 
horen vooral bij naschoolse activiteiten. Dat zou natuurlijk wel voor iedereen aangeboden (verplicht?) kunnen worden. 
Zoals dat meen ik met sport is in de VS.
Onderwijs staat al een tijd onder druk. Dit voorstel zorgt voor een impuls die niet alleen binnen de Provincie Groningen 
voor een langdurig positief effect op velerlei vlakken kan hebben, maar zal ook een uitstralende werking kunnen hebben op 
het onderwijs in het algemeen als pilot project.
Maatwerk, gelijke kansen
De kinderen zijn de bouwstenen van onze toekomst. Daarom steun ik dit project.
Zeer goed initiatief
Wie de jeugd heeft, heeft de Toekomst! Prima om voor deze doelgroep zoveel mogelijk projecten in te richten; Hier kan het 
programma zeker aansluiten bij Verenigingen die voor sport en ontspanning op scholen zorgen en zo mogelijke leden 
kunnen werven;
Kinderen stimuleren dat er zeker wel iets te leren is en dat ze hier werk mee kunnen vinden
investeren in kinderen geeft later baat. alle kinderen verdienen een mooie schoolperiode
Project 13 Argumenten Tegen
geen
Te breed en te vrijblijvend. Concretere items inpassen in bestaande lesprogramma’s en Beroeps professionals op 
genoemde gebieden in de klas laten komen binnen het reguliere lesprogramma. Alleen zo krijgen alle kinderen dezelfde 
educatie!
Buiten schooltijd

Jammer dat dit niet binnen het reguliere onderwijsprogramma kan. Maar misschien kan dit wel de weg daarvoor vrijmaken. 
Misschien goed om er ook een soort onderzoek aan te verbinden voor de lange termijn ontwikkeling van deze kinderen?
Hebben kinderen in deze tijd wel ‘zin’ in buitenschools leren? Programma zou een component kunnen hebben om ouders 
in een andere mindset te krijgen. Als ouders niet stimuleren helpt het het kind ook niet.
als de scholen maar meewerken dan.
Is waardevol en noodzakelijk voor onze jonge generatie.
Geen
Geen
Geen

Logistieke uitdaging. Niet iedereen heeft mogelijkheden om een kind ergens in de provincie te brengen/halen, risico dat 
kind daarvan afhankelijk is en het dan toch niet voor elk kind bereikbaar is, lange dagen voor kinderen.
Geen
Ik mis een helder programma, waardoor het moeilijk dit plan te beoordelen - en het effect dus in de loop van de tijd sterk 
kan wisselen
Het klinkt mooi en voor kinderen allemaal leuke dingen. Omdat leerkrachten niet mee hoeven doen, is er geen garantie dat 
er een verbinding is met het curriculum. Hoe zit het met de verantwoordelijkheid: blijft de leerkracht verantwoordelijk? 
Leerkrachten ontlasten versluiert het werkelijke probleem: tekort aan leerkrachten en werkdruk. Iets waar de rijksoverheid 
verantwoordelijk voor is!!
-
Geen

praktische uitvoering lijkt me nog een hele opgave..Misschien eerst beginnen met een paar pilotgemeenten?
Niet van toepassing
Geen
Geen. Een aandachtspunt is wel de beloning van vakmensen. Als dit een meerjarenprogramma is, kan het zijn dat er wel 
wat tegenover moet gaan staan. Zeker voor ZZP’ers.
Te veel regels waarin het vastloopt
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Kijk naar de belasting van de kinderen, er moet ook ruimte zijn om niets te moeten, gewoon te lanterfanten. Met name 
voor creativiteit erg belangrijk.
..
Jammer dat niet alle scholen zijn vertegenwoordigd. Ik zie maar 2 organisaties.
Het wordt een uitdaging om iedereen dit programma te bieden
Op dit moment zie ik geen belemmeringen voor dit project.
Kinderen hebben vaak al een druk programma
Weer een project wat zich gaat bemoeien met het onderwijs. Doe dat niet.
zie alleen meerwaarde
Geen
geen
Voor kleine kinderen is 5 tot 10 uur misschien wat veel. Het is niet helemaal duidelijk voor welke groepen van de 
basisschool dit bedoeld is.
Het klinkt allemaal leuk, maar juist door aan genoemde zaken zoveel aandacht te geven in het basisonderwijs, zijn de 
vakken rekenen, lezen, schrijven, geschiedenis, aardrijkskunde en gymnastiek zo ongelofelijk verwaarloosd. Eerst dat weer 
op orde brengen!
Nvt

Zolang het objectieve informatie is en geen indoctirinatie. Er wordt tegenwoordig maar al te snel aan kinderen een mening 
opgedrongen, zelf nadenken is er niet meer bij. Bijvoorbeeld de invloed van mens op klimaat.
Veel bestaande organisaties die gaan doen wat ze al deden.

Diversiteit in het onderwijsprogramma is goed, maar geef kinderen wel de tijd om al die informatie te verwerken.

Dat er alleen standaard beroepen gebruikt worden zoals zorg, politie, administratie ect, zou mooi zijn dat ook 
programmeren, labonderwijs, psycholoog ect meegenomen worden. De beroepen waar niet iedereen snel aan denkt.
Geen
maar de gelden daarvoor moete gewoon uit de staatskas komen en niet uit deze extra pot
Geen
Ik ben zelf leerkracht en er kan niks meer ‘bij’ t lesprogramma. Het moet dus in plaats van. Maar wat?
regionaal het onderwijs te verbeteren zal niet lukken. Op dit gebied is al zoveel gebeurd.
Er kan nog beter omschreven worden wie precies die professionals zijn die langskomen.
Er wordt veel gevraagd van vrijwilligers die lessen willen geven. En lesgeven is niet makkelijk. Buiten schooltijd betekent dat 
het vrijwillig is, bereik je dan de kinderen die je zou willen bereiken?
Verplichte lessen zonder interesse van het kind. Geen respect voor het zijn van het kind.
praktische dingen zoals hoe zorg je dat je iedereen bereikt, hoe zorg je voor ook genoeg vrije tijd/niks doen na schooltijd 
enz. dat is voor mij nog wat onduidelijk.
Geen.
Geen
nvt
Geen

Waak voor interventies bij kinderen die niet bewezen meerwaarde hebben, maar slechts goed en fancy klinken.
Het mag wat mij betreft wat meer in het onderwijs zelf worden geïntegreerd.
Geen
geen
Geen
Dit beschrijft de basisscshool van mijn kinderen. Dit is er toch al?
Aangezien dit buiten schooltijd plaats vind moet het wel op vrijwillige basis zijn
Geen argumenten tegen.
geen
Leg de regie zoveel mogelijk op lokaal niveau.
Dat lijkt me nu echt een overheidstaak, en niet iets voor de NCG.
Niets op tegen
Geen
Gefaseerd opbouwen
ik mis 'ondernemerschap' nog.
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Geen
Is een uitdaging om beide werelden met elkaar te verbinden en het tweede deel duurzaam te financieren. Vinden jullie vast 
een slimme oplossing.
Geen
Aanvullend onderwijs programma heel onduidelijk. Kinderen zitten niet te wachten op iets dat ze &quot;moeten&quot; 
doen. Wel belangrijk dat kinderen leren om te gaan met verschillen in de maatschappij en daarin een vrije keuze leren 
maken, en met andere dingen in aanraking komen.
Geen argumenten tegen
5 - 10 extra uren per week, buiten de reguliere schooltijden om is erg veel. Ik zou liever zien dat dit tijdens schooltijd 
gebeurt.
Zou jammer zijn als niet alle scholen niet mee doen
Andere mooie projecten kunnen niet doorgaan.
Maak het niet te algemeen en te vrijblijvend. Dan gaat het niet lukken.
Resultaten zijn mogelijk lastig te meten en concreet te maken.
Ik zie geen argument tegen. Het is haalbaar en schaalbaar
Als dit buiten de normale schooltijden plaats moet vinden dan is de kans groot dat je niet de juiste doelgroep krijgt. De 
doelgroep die vast zit die komt dan niet!
Geen behalve dat het integraal onderdeel van school moet zijn en niet gezien moeten worden als buitenschoolse 
activiteiten
als kinderen niet goed kunnen lezen dan hebben ze een slechte start.
-
Geen
N.v.t.
- Is er tijdens de uren na schooltijd, die worden aangegeven als 'gratis buitenschoolse uren', voldoende toezicht? Zijn het 
dan steeds kleine groepjes waaraan dat wordt aangeboden?

De aaname dat leerlingen nu enkel leren in schoolbanken is niet van deze tijd; er zijn al zoveel mooie activiteiten, binnen 
school en buiten. Dit project zal wel moeten aansluiten en verstreken op wat er al gebeurt in (na)schoolse activiteiten.
Mag geen extra verzwaring taak leerkrachten worden.
Geen. Het belang van goed onderwijs is heel belangrijk!
Geen.
Geen.
Argumenten tegen
Hoe zorg je voor duurzame oplossing, maak dit onderdeel van de opdracht
Vrijblijvend na schooltijd, zo bereik je waarschijnlijk toch maar een heel klein percentage of net niet de doelgroep die het 
het hardst nodig heeft
-Lange dagen voor de kinderen, vooral omdat ze tegenwoordig op veel scholen continurooster met korte pauzes hebben -
Kun je ouders/kinderen verplichten om hieraan deel te nemen? Is er wel animo voor?
het mag de creativiteit en het stuk ontspanning wat de leerkracht organiseert in zijn klas niet vervangen. Anders krijg je 
uitholling van het onderwijs wat ook in de zorg een probleem is.
geen, meteen doen!
Geen
Het plan om de schooldag te verlengen is creatief maar kan ook op weerstand stuiten. Het grote aantal 
samenwerkingspartners is een prachtige brede basis, maar kan ook onbedoeld leiden tot veel overleg en vertraging in het 
project.
Het begin zal moeilijke zijn, net als het maken van een grote sneewbal. Maar als deze eenmaal rolt, kan ze alleen maar aan 
kracht winnen.
Niet
.. hier is Toukomstgeld niet voor. Dit vereist een gecoördineerde landelijke aanpak.
geen
vind het maar vaag, en dan jaren overleg over wat wel en niet goed is voor onderwijs. Beter dan moestuinen beschikbaar 
maken voor schoolkinderen, bijv combi met eerder project moestuinen
Kostenplaatje?
mag een kind tijd hebben om een kind te zijn
Geen
Geen
kost geld
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Houdbaarheid op de lange termijn. Wie of wat houdt het programma in leven als de aandacht bij de mensen die een 
bijdrage moeten leveren verslapt.
Nvt
Voor de hele provincie graag niet alleen in de stad faciliteren!!
-
Hoe worden mensen gevonden die dit verzorgen? Vrijwillig of betaald? Uit welk potje?
Continuïteit in zoiets is van levensbelang, even een project zou zonde zijn. Dit mag dus alleen als het door kan lopen, en 
betrouwbaar is voor kinderen ouders en leerkrachten
Niet uit Toukomstgelden, maar uit regulier eonderwijsbudgetten!
op zich goed idee, maar zoiets zou door de overheid gefinancierd moeten worden en zou landelijk uitgerold moeten 
worden
Geen
Jammer dat dit niet meer tijdens regulier onderwijs programma gegeven kan worden
Er zijn geen argumenten tegen investeren in kinderen
Kinderen moeten presteren en volgens een bepaalde norm voldoen. Scholen verliezen door dit soort projecten 
onderwijstijd voor bv rekenen en taal. Er is dus weinig ruimte vanuit de landelijke wetgeving om onderwijzers dit te kunnen 
laten doorzetten. Er is veel druk om maar de best presterende school te zijn vanuit CITO gegevens. Daar zitten deze 
projecten niet bij terwijl dat veel waardevoller is voor de kinderen.
Argumenten tegen
Hier kun je niet tegen zijn :)
Hier kun je niet tegen zijn :)
Ik vind het jammer dat het buiten het officiële lesprogramma valt, hierdoor zullen vele kinderen bij voorbaat al niet 
meedoen.
-
Gebeurt dit nu nog niet genoeg? Wordt zo buitenschoolse opvang geregeld en voor iedereen gratis? Hoe/wat moet er 
gefinancierd worden?
Risico van verslapping van aandacht als nieuwe er af is en ‘concurrentie ‘ met andere naschoolse activiteiten

Dit lijkt me gewoon een gemeentelijke kerntaak. Het lijkt me vreemd om dit uit het toukomst-deel van het NPG te 
&quot;trekken&quot;, omdat gemeenten al een enorme smak van de rest van het budget naar zich toe trekken (wat mij 
betreft terecht overigens). Ik ben bezorgd dat het Toukomst-deel, dat juist andere dingen beoogde en dat drijft op de 
idealen en doelen van bewoners zelf, zo wordt afgeroomd voor iets wat uiteindelijk een keuze moet zijn van de gemeenten 
zelf. Ik realiseer me dat die gemeenten omhoog zitten, maar toch lijkt me dit niet de weg.
Geen, maar dat alle scholen wel optimaal mogen profiteren, niet op inschrijving maar iedereen doet mee!
-afhankelijk van keuze school
school neemt té veel op zijn bord, alles is belangrijk, maar waar blijft de basis: leren lezen, schrijven en rekenen? Dat is nu 
al een punt van aandacht.
Niet
Project 14 Argumenten Voor
De jeugd heeft de toekomst en zeker voor het betrekken van jongeren op het platteland waar het dun bevolkt is en minder 
voorzieningen zijn een top idee.
Het doel is belangrijk
Het voorkomen van schooluitval en jeugdwerkloosheid is belangrijk voor jongeren met een rugzakje, die vaak niet gesteund 
worden door ouders of verzorgers
prima om de visie van onze kinderen te horen en te zien en ervan te leren
samen klinkt goed
jongeren-kinderen serieus nemen is de basis van alle goed onderwijs. het is altijd een geven en nemen, kind is tevens 
leerkracht en omgekeerd
Mijn naam is Caro Cordes. Wij zien veel raakvlakken met de School van de toekomst. Ik denk dat we elkaar kunnen 
versterken en in elkaars verlengde kunnen werken. We willen graag gezamenlijk de mogelijkheden tot samenwerken verder 
onderzoeken
Het idee jongeren bij besluiten en invloeden op hun toekomst te betrekken is goed.
De ambitie, de verbinding met jongeren
Combi met 13 en 15 ?
De jongeren, met name die jongeren die dreigen af te vloeien in de criminaliteit hebben ondersteuning nodig om een 
persoonlijke transformatie te realiseren. www.incubatorsfoundation.com
Een mooi initiatief, al blijft de concrete invulling nog wat vaag voor mij.
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Goed onderwijs is een noodzaak
Het is voor me belangrijk dat er een breder platform komt voor jongeren en kinderen. Zowel door kinderen met elkaar en 
met de experts te verbinden die zij nodig hebben.
De jeugd heeft de toekomst, maar betrek ze daar dan ook bij. Dat doet dit project!
Intentie is goed.
Het is belangrijk om jongeren te leren dat hun ideeën er toe doen en dat het belangrijk is om die ideeën te bespreken en 
samen verder te ontwikkelen.
Zo belangrijk om een rustige educatieve plek te creëren (de omgeving is vaak al opdringerig genoeg) met structuur maar 
wel individu gericht. Niet in een Keurs-life opgesloten.
Ja. Er is behoefte aan een lesmethode voor ADHD'ers e.d. die het niet kunnen vinden in de schoolbanken.
Nog vaag?
Jongeren worden betrokken bij datgene wat hen echt aangaat.
Mooi om jongeren te betrekken bij hun (lokale) gemeenschap.
Hier liggen hele goede kansen
Verbindend, creatief en positieve uitstraling voor de regio
maatschappelijk verbindt
Jongeren centraal! Mét jongeren denken in plaats van over ze. Jongeren weten zelf het best wat zij nodig hebben. De 
Groningse school kijkt en doet vanuit dit paradigma!
Aandacht voor jongeren, verbinden en in hun kracht zetten. Ze weer verbinden met Groningen, activeren om 
ondernemerschap te tonen en zo krimp tegen te gaan!
Jongeren hebben enorme kracht, drive, innovatieve ideeen. Een plek waar zij dit kunnen bespreken is goed.

Nieuwe Zaaiplaatsen ziet veel ruimte om samen te werken met De Groningse school omdat het-over de horizon van het 
mogelijke kijken-en het echt serieus nemen van de eigen kracht van jonge Groningers bij beiden leidraad is.
Dit project zet in op de kracht van jongeren om zelf vorm te geven aan hun toekomst en die van hun leefomgeving. Het 
ondersteunt dat op meerdere manieren en maakt hun stem hoorbaar, ook bij beleidsmakers. Goede zaak en heel 
noodzakelijk!
???
Idee heel mooi, platform ontwikkelen is stap 1, maar hoe hou je jongeren betrokken en actief? En hoe bereik je jongeren 
die je nu niet bereikt (ipv dezelfde toch al actieve groep).

Voor veel kinderen en jongeren zal dit beter aansluiten bij de manier van leren en de behoefte om actief bezig te zijn.
Het is moeilijk jongeren te bereiken. Tenenkrommend campagnes van de overheid bewijzen dat keer op keer. Een online 
platform dat dus speciaal voor en door jongeren is lijkt me daarom een goed idee.
Zo belangrijk om jongeren een stem te geven. Te vaak worden er dingen bedacht door de professionals voor jongeren, 
dingen die totaal niet aansluiten bij de wereld van jongeren.
Project 14 Argumenten Tegen
Niet concreet. Er wordt onvoldoende aangegeven hoe men dit wil realiseren
maar het klinkt ook wat vaag - en waarom moet je dit zo en met extra overheidsgeld organiseren? deze mogelijkheden zijn 
er toch al?
misschien kom je in conflict met het &quot;officiele&quot; leerplan en kunnen veel leerkrachten niet op gelijkwaardige 
voet met de jongeren omgaan??
Niet relevant

Heel vaag, management taal. Zal jongeren niet aanspreken. Bovendien niet concreet, wat gaat er nu eigenlijk gebeuren?

Het is onduidelijk hoe jullie de jongeren aan de Groningse school gaan verbinden + hoe jullie bijv. aan een startkwalificatie 
willen gaan werken (want daar zijn, uiteraard, regels voor). Dat is onvoldoende uitgewerkt in het plan.
Laat dit aan de scholen over.
maar dit project is mij te zweverig, mogelijk te plaatselijk, niet erg concreet

Er is zoveel op het onderwijs gebied. Ik zie echt niet dat er met wat subsidie het verschil gemaakt kan worden.
Hier zijn andere instanties voor, zoals scholen
Welke jongeren ga je bereiken met dit project? Het lijkt erop dat dit weer vooral vóór jongeren bedacht is en daar zitten 
jongeren meestal niet op te wachten.
Beetje vaag
Wie gaat dit vormgegeven en uitvoeren? Wordt er samengewerkt met gemeenten, zorg en onderwijs?
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Er wordt in dit plan teveel 'over' dan 'met' jongeren gesproken.

Jongeren zoeken hun plek in de wereld, zijn bezig met hun eigen ontwikkeling en zijn daardoor soms moeilijker te bereiken 
via beleid. Plan doet mij weinig concreet aan, hoewel het zeer mooie intenties heeft.
'Jongeren een stem geven' is niet hetzelfde als 'onderwijs persoonlijk op maat maken', maar in deze context misschien wel 
veel meer 'onderwijs structureel verbinden met de werkmaatschappij'. Niet door ze een enkele stage te laten lopen, maar 
bijvoorbeeld veel meer te werken met passievolle gastdocenten, gecombineerd met leer-werk-trajecten, zelfs in het hoge 
niveau.
in de provincie Groningen zijn tamelijk veel scholen met diverse geloofsovertuigingen. sommige zijn zeer o.a. seperatistisch 
in hun gedrag. dit wordt m.i. een probleem voor dit maar ook andere onderwijsprojecten.
spreekt niet iedereen aan onduidelijk wat gebeurt met de uitkomsten
Ik heb geen argumenten tegen.
Het plan doet mij vaag voor. Het wordt niet in de praktijk beschreven. De verbinding tussen jongeren en volwassenen zie ik 
hier niet duidelijk
Een wollig verhaal. Het is beter om echt in de jeugd te investeren i.p.v. en over te praten.
Zelden zo'n vaag project gelezen
vind het vaag en discutabel. Wat de een prachtige toekomst vind is de ander een gruwel
erg vaag plan - veel woorden, maar weinig concreet over wat het plan daadwerkelijk inhoudt
Te vaag, niet concreet, gericht op de kansrijke jeugd in Groningen
Project 15 Argumenten Voor

Ik heb erg goede argumenten gelezen en gehoord dat ons onderwijs hervormd moet worden, jullie verdienen een kans
hoort bij goede resultaten
Zeer vernieuwend en out of the box denken.. dit is de toukomst!
Mooi project en waardevol voor de kinderen hun toekomst.
Prachtig initiatief. De moeite waard om op te starten. Leren door beleven en doen beklijft het best. Er wordt veelzijdig 
onderwijs aangeboden, waar hopelijk veel kinderen zich thuis en uitgedaagd zullen voelen. Ik zeg: starten en ervaring 
opdoen om het concept verder te ontwikkelen en te verbeteren
Perfect plan!

Mijn beelddenkende/dyslectische zoon van inmiddels 20. Die tijdens zijn basisschoolperiode voornamelijk het gevoel van 
falen, niet kunnen en dom zijn heeft overgehouden. Had ik heel graag deze vorm van onderwijs gegund. Gericht op wie je 
bent, waar je interesse’s liggen en wat je goed kunt (ontwikkelen). Ieder kins is nieuwsgierig en wil graag leren. Het is het 
systeem wat zoveel potentie en vaardigheden de kop indrukt.
Kinderen (Deels) zelf hun leerroute laten bepalen is de meeste efficiënte manier van onderwijzen. Het leerrendement zal 
hoog zijn daar kids intrinsiek gemotiveerd zijn.

Het gaat tegenwoordig niet meer alleen om leren leren. Er is zoveel mogelijk, zoveel gaande. Er is veel meer nodig dan 
alleen de 'platte vakken' die geleerd worden aan een tafeltje en dit initiatief lijkt dat te begrijpen! Door alles en iedereen te 
betrekken bij de leerlijnen van de jeugd, gaan zij straks voorbereid de toekomst tegemoet!
een school maken die veel meer tegemoet komt aan de wensen van kinderen, ouders en samenleving! Dat heeft mijn hart 
gestolen. Niet meer old school maar deze school!

De tijdsgeest vraagt om vernieuwing van het verouderde onderwijssysteem. Er wordt al veel veranderd door leraren op 
traditionele scholen, maar dit kan alleen in de marge. omdat ze aan gecentraliseerde regels gebonden zijn. Alleen door de 
overheidssubsidieband door te snijden, heb je echt de vrijheid om te innoveren en dat heeft deze school aangedurfd. Dit 
maakt het niet tot een privé eliteschool, maar tot een echt nieuwe 'smaak' school op de menukaart voor ouders die het 
belang erkennen van de gigantische invloed van deze vorming in de vroegere jaren van een kind.
Het onderwijssysteem is zwaar verouderd en sluit niet aan op de behoefte van veel kinderen en al helemaal niet op 
sociaalemotionele ontwikkeling. Dit is een school waar ik mijn kinderen aan toevertrouw.
onderwijs sluit idealiter aan bij de leefwereld en het kennispeil van de leerling. gaat uit van zijn leefwereld. onderwijs 
beantwoordt idealiter de echte vragen van de leerling. is een ontmoeting van mensen-leraar en leerling en leerlingen 
onderling- om elkaar te verrijken en levenservaring te schenken.
Stimuleren continu te ontwikkelen is de toekomst voor iedereen. Begin daar zo jong mogelijk mee! Sluit aan bij de 
ontwikkelingen van nu en de toekomst. stof dat onderwijs van nu voor de massa (meisjes gericht) af. Laat jongens en 
meisjes op eigen wijze leren en ontwikkelen zodat zij samen tot de voor hen beste resultaten komen. Doen is de beste 
manier van leren!
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geen
Begeleiden tot een waardevolle, kritisch denkende en zelfsturende wereldburger, dat spreekt aan. Het is een ambitieus 
plan, dat in potentie bijdraagt aan de ontwikkeling van de volgende generatie.
Zo had ik graag les gekregen. Vooral de sociaal emotionele ontwikkeling, de betrokkenheid en ontwikkeling van ieders 
talenten, inzichten. Geweldig initiatief.
Softskills worden belangrijker dan hardskills. Met dit project worden softskills meer geoefend en uitgedaagd. Ook een 
breder leerprogramma lijkt mij wenselijk. Onderwijs voor iedereen op zijn of haar niveau om de aanwezige talenten aan te 
boren die goed zijn voor Groningen in 2040.
goed
Kinderen zijn de toekomst!
Het is tijd dat kinderen met plezier naar school blijven gaan en hun prikkel om te leren blijft bestaan! Daar gaat deze school 
voor zorgen.
Wordt hoogste tijd voor vernieuwingen binnen het onderwijs.
Het huidig onderwijssysteem past niet bij ieder kind. Dit is een kans om echt iets vernieuwend te proberen!
Fantastisch! Ik zou graag mijn bijdrage willen leveren als docent!
Onderwijs is het fundament van een prettige leefomgeving.
Spelend wijs vanuit intinsieke motivatie. Leren door doen. Ondersteunde leeromgeving
van grote meerwaarde voor de jeugd!
Combi met 13 en 14?
Breek de “ grenzen” van het huidige /onderwijs/ Open !! -Wij-moeten elkaar onderwijzen , er is ZoVeel wijsheid onder ONS , 
NIET de bij de Overheid &amp; ‘Universiteiten’ alleen.
weten wat er allemaal kan in deze fascinerende wereld en zorgen dat je meedoet, dat is de kans van vele kinderen in 
Groningen
Lijkt mij de ideale school
Meer ruimte om individuele talenten te kunnen ontwikkelen.
Zo hoort het te zijn. Stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling.
Kinderen de ruimte geven om de wereld zelf te ontdekken. Welke mogelijkheden er zijn en hoe je er komt. Uit het vaste 
stramien stappen
Dir project lijkt professioneler en algemener aangepakt te worden, en goed onderwijs is noodzaak
Uitgaan van wat scholieren zelf willen en kunnen en niet van wat ze niet kunnen of moeten. Met dit initiatief kunnen ze 
hun talenten beter ontplooien. Prima!
sympathiek
Onderwijs moet ruimte bieden voor talenten, eigenaarschap, uitdaging, reflectie en feedback. Dat zijn de vaardigheden 
voor de toekomst.

Los van oude systemen en curriculum. Kinderen de ruimte geven te leren wat past bij hun talenten. Fantastisch al vanaf 4 
jaar! Kinderen kunnen zich echt ontwikkelen in vrijheid. Het onderwijs vormt zich zo naar hen ipv andersom. Docenten 
kunnen hun kennis overdragen op inspirerende manieren, zonder methode. School=de wereld. Alleen in Groningen of?
Het is mooi als onderwijs meer afgestemd kan worden op de leerling.
Meer maatwerk binnengetrokken onderwijs, heel fijn. Ik maak me zorgen over bijvoorbeeld het respectloze taalgebruik van 
(vaak hele jonge) kinderen. Zowel naar elkaar maar ook richting anderen. Men lijkt al heel jong een kort lotje te creëren en 
te denken dat werkelijk de hele wereld om hem of haar draait. Mijn zoontje is 2 en ik wens dat hij onderwijs kan krijgen in 
een klas waar men respectvol met elkaar omgaat, waar de talenten tot volle bloei komen en het gevoel wordt gegeven dat 
je alle kansen hebt.
Onderwijsvernieuwing is hard nodig. Daarom verdient dit een kans
Hét onderwijs voor de toekomst!
Kennis is ontzettend belangrijk voor de kinderen uit Oost-Groningen!
Onderwijs voor leerlingen die het verschil kan maken met het reguliere onderwijs.
Het is al heel lang tijd om het onderwijs anders vorm te geven. De manier waarop het nu gaat, gaat voorbij aan de 
individuele talentontwikkeling van de kinderen en zorgt ervoor dat kinderen een hekel krijgen aan leren, terwijl leren zo 
leuk kan zijn!
Zonder (modern) onderwijs is er m.i. geen toekomst voor onze jeugd
Test

Wanneer kinderen vroeger leren waar hun kracht zit, en wie ze zijn als dat hun geluk vergroten. Minder stress
Verschillende vormen van onderwijs maakt dat regulier onderwijs scherp blijft en zich blijft ontwikkelen.
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Het fundament voor de toekomst is het onderwijs. Creativiteit wordt gestimuleerd en ruimte gegeven. Elk individu is anders 
en een onderwijssysteem gebaseerd op het gemiddelde en waarin je niveau bepaald wordt door hetgeen waar juist niet je 
kracht zit zorgt ervoor dat talent blijft liggen.
Iets wat ik gemist heb en hoogst waarschijnlijk heel goed bij mij gepast zou hebben.
Vrijheid in denken en doen. Creativiteit alle ruimte. Out of the box denken en doen. Opstaan na vallen. Vallen leren, maar 
doorgaan.
Mooi initiatief
Plek waar kinderen zelf de regie hebben in het leren.
Dit is wat de kinderen van nu nodig hebben. Vernieuwend onderwijs waarin het kind bekrachtigd wordt zichzelf te 
ontdekken.
Uniek talent en eigenheid, weten wie je bent. Is nodig om de wereld een nieuwe richting te geven
toekomst gericht en hard nodig
Hervorming van onderwijs is zeer nodig. Sluit mooi aan bij 'talenten-paspoort' t.o.v. CV met diploma's. Belangrijk te 
investeren in nieuwe vormen van leren. Arbeidsmarkt zal veel veranderen komende 50 jaar met opkomende 
automatisering. Jeugd (toekomstige werknemers) vaardigheden geven om vanuit kernkwaliteiten in deze markt deel te 
nemen.

Ieder kind aanspreken op hun talent in plaats van het gemiddelde om je rapport te halen voelt als een meerwaarde.
Een ervaring is blijvende kennis. Dat blijft een levenlang hangen.
Onderwijs wordt zo minder abstract, wat ten goede zou kunnen komen voor bepaalde kinderen.
uitgebreide vorm van o.a. Montessori onderwijs. Doen!
Mooi initiatief!
Belangrijk voorbeeldproject op het gebied van effectief leren en leven

- Kan kinderen meer uitdagen en bijdragen aan een bredere ontwikkeling - Meer aangepast aan de individuele kinderen

-meer continuïteit en afstemming onderwijs en werk. -aansluiten van onderwijs op individuele talenten en interesses. -
leeftijd 4-21 jaar. Zelf werk ik als docent in het mbo en merk ik dat er nog veel opvoedkundige/pedagogische hulpvragen 
liggen waar soms in het beroepsonderwijs niet altijd ruimte/tijd voor is om hiermee aan de slag te kunnen gaan. Dit geeft 
jongeren tevens het gevoel de tijd te hebben voor het ontwikkelen van talenten en inzicht in hoe ze deze kunnen inzetten 
op de arbeidsmarkt en kunnen gebruiken in de samenleving.
Dit mist nog in Groningen!!
prachtig initiatief wat helemaal past in deze tijd
leuk initiatief
Elk kind heeft recht op ontwikkeling in de natuur met natuurlijke materialen

Onderwijs passend in de regio. HBO opleidingen decentraliseren, samen met campussen en huisversting. Unieke kans
onderwijs 3.0 als maatwerk waarbij vernieuwing een kernelement is wat zorgt voor duurzame ontwikkeling van de mens en 
haar omgeving
Het is belangrijk dat je leert waar je interesse in hebt. Nu ik van de middelbare school af ben en een opleiding doe waar ik 
voor heb gekozen omdat ik dat leuk vind gaat heet leren veel makkelijker en heb ik veel meer plezier en motivatie in het 
leren en naar school toe gaan.
praktische ontwikkelmogelijkheden bieden
Hoog tijd voor een schoolsysteem dat niet nog stamt uit 1806 en beter past bij de uitdagingen van nu.
Top!
De School van de Toekomst heeft dezelfde onderwijsvisie als Nieuwe Zaaiplaatsen, een van de projecten waar ik bij 
betrokken ben. Het gaat dan met name om het hoorbaar maken van de stem van jonge Groningers, het vertrouwen in hun 
kracht en creativiteit, de gerichtheid op het zoeken van hun ongekende mogelijkheden, waarmee zij het nieuwe in de 
toekomst kunnen vormgeven op heel eigen wijze. Ik zie een natuurlijke verbinding tussen beide projecten; ze kunnen elkaar 
versterken.
Het voordeel van de twijfel.
Lieve mensen met goede ideeën.
???
spreekt voor zich
Een erg goed initiatief!
Erg mooi en nodig initiatief. Het regulier huidig onderwijssysteem past niet meer bij deze tijd. Intrinsieke motivatie van 
kinderen en jongeren aanmoedigen geloof ik in.
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Mooi toekomstgericht project dat einde maakt aan het hokjesdenken in het onderwijs, en binnen en buitenschools leren op 
integrale manier verbindt. Eigentijds antwoord op de huidige coronacrisis, waarin leren juist ook buiten de schoolmuren 
gestimuleerd wordt: onderwijs overal.
Leerling verantwoordelijk maken is bij veel gevallen goed!
Uitermate begaan met de ontwikkeling van kinderen én ouderen.
Mooi project
De school van de toekomst moet de mis match tussen onderwijs en maatschappij/bedrijfsleven slechten. Er zitten erg veel 
leerlingen thuis. Ik verwacht dat deze school voor iedere leerling een oplossing is en ook voor iedere leerling toegankelijk. 
Goed dat leerlingen hun talenten leren bundelen/benutten. Wijsheid komt in de jongen maar nimmer als het wordt 
opgedrongen.
Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen op een manier dat bij ze past
Speelt in op zeer grote behoefte die in het reguliere onderwijs helaas niet vervuldigd kan worden. Kinderen zijn allemaal 
uniek en onderwijs gevormd om het kind heen ipv het kind gevormd naar het onderwijs.
Zeer uitdagend te maken

Het onderwijs uit handen nemen van enorme overkoepelende organisaties, welke teams op de scholen belemmeren hun 
intrinsieke motivatie te vergroten. Voor kinderen een plaats waar ze zelf stem hebben in hun talentontwikkeling en 
leerkrachten een stem binnen deze 'onderwijsmethode' en niet hoeven voldoen aan velerlei toetsen en vaste structuren.
sterren spreken voor zich
Aandacht ook voor burgerschap!
Aansluiten bij individuele interesses en vaardigheden
- onderwijs op maat - ruimte voor zelf ontdekken - mogen zijn wie je bent - Er wordt gekeken naar ieder kind als individu - 
kinderen hebben een stem - Één school voor p.o en v.o
Voor! Uit onderzoek van NASA blijkt dat 90% van de kleuters hoog scoort op hun creatief denken test en minder dan 10% 
van de 16 jarigen. We doen dus iets fout.

Breed opgezet onderwijs, aansluitend bij het kind maar ook bij de maatschappij van nu én die van de toekomst
Project 15 Argumenten Tegen
Geen
van 4-21 jr is een grote groep. In de praktijk en in overleg met bestaande onderwijsinstanties zien of er subgroepen moeten 
komen van bijv een jongste, midden en oudste groep.
Geen. Gewoon DOEN!

Dit is nu precies de kant die het onderwijs niet op moet. Taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie komen nu 
al veel te weinig aan bod. Veel meer hiervan graag, in plaats van sociaal-emotionele ontwikkeling, mediawijsheid, etc.!
Er zijn al zoveel verschillende onderwijsvormen. Het klinkt allemaal mooi, maar wie en hoe wordt de kwaliteit van het 
onderwijs bewaakt? En wat maakt dit anders dan bijvoorbeeld de Vrije School (behalve de mogelijkheid om te 
&quot;blijven&quot; tot 21 jr. en ruimere openingstijden)?
een goede school vult dit zelf wel in.
er is al veel diversiteit in schoolvormen (montessori, vrije school, natuurschool, jenaplan, etc). deze beschrijving klinkt als 
vrije school
Geen
Geen.
Kost veel tijd en inzet om te bewerkstelligen maar met de juiste mensen .........
Wij begeleiden jou tot een zelfsturende wereldburger? Waarom niet tot een waardevolle Nederlander, die een actieve 
bijdrage levert aan de behoeftes van onze samenleving?!
geen
Geen

Dit is net zoiets als de reeds bestaande Vrije School en Dalton onderwijs. Deze manier van leren is beslist niet voor iedere 
leerling geschikt. Ik zie veel liever dat de genoemde leerdoelen integraal gerealiseerd worden in het normale 
onderwijssysteem, met plek voor ieder leerlingtype en vooral: in de directe woonomgeving.
Er is al te veel uitgeprobeerd in het onderwijs. Dit gaat niets opleveren.
Ik zou geen Toukomst geld willen steken in een school (waar op zich al weinig vernieuwends aan is), daar zijn ander 
procedures voor.
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ik heb hier geen enkel vertrouwen in. Er is niet bewezen dat dit werkt en je kan het erg moeilijk fixen als het mis gaat. Lang 
niet voor alle leerlingen zal dit werken. Daarbij komt dat dit allemaal onder schooltijd moet. daarom is het andere project 
(13) veel mooier. er bestaat in het onderwijs veel te weinig tijd voor stampen, herhalen, leeskilometers maken. want dat 
klinkt niet 21e eeuw genoeg en is niet hip. probleem is dat het essentieel is voor het aanleggen van de structuren van je 
hersenen. de vraag kan het onderwijs het wel aan, wordt niet beantwoord in de rest van het stuk.

Niet alleen op kosten van het NPG , toch? Waar komt de school te staan? Nog wel wat vragen, maar wel 5 sterren.
Hebben pubers dan wel zin om te leren?
Hoe profiteren alle kansarme kinderen hier volop van mee?
Meer integreren in het bestaande onderwijs.
Test

Kinderen zijn hiertoe niet in staat om ditzelfstandig te doen. Een docent is meer dan een begeleider of toezichthouder.
geen
Ben benieuwd naar de ouderbijdrage, is dit voor iedereen betaalbaar?
Geen ik wil dit initiatief zien ontwikkelen
geen
Het huidige onderwijs systeem veranderen vraagt moed, doorzettingsvermogen, inventiviteit en visionairsschap en is niet 
voor iedereen weggelegd. (Desondanks het proberen waard lijkt mij!)
Er zijn al meerde ontwikkelingen geweest die het niet allemaal hebben gehaald. Is dit dan de oplossing.

Kinderen zijn ook gebaat bij structuur, dicipline en goede voorbeelden. Door ze te behandelen als suikerpoppetjes en altijd 
maar in de watten te leggen, krijgen we een maatschappij met zeer weinig weerbaarheid, een groot gebrek aan 
doorzettingsvermogen en een structureel tekort aan handen in de klei of aan het bed.
- Zijn er in de regio genoeg onderwijzers voor een dergelijke school?
ik lees teveel intermediairs en te weinig uitvoering. gewoon beginnen en dan bijstellen, niet vergaderen
Is het realistisch, uitvoerbaar en is er voldoende voedingsbodem en motivatie bij de student?
Ik kan me heel goed vinden in dit project. Tegen argumenten kan ik hierdoor niet echt bedenken
Niks
Nederlandse onderwijs hoort bij beste van de wereld; deze vage toevoeging zal dat niet verrijken, en regionale verschillen 
in aanpak van onderwijs zijn niet wenselijk
vind het wat vaag
Niet bij iedere leerling is het motiverend/vooruitstrevend het “lot” in eigen handen te leggen. Vergt ook veel extra energie 
en tijd en omscholing voor docenten.
geen
op zich geen slecht plan, maar zou gefinancierd moeten worden door de overheid en niet vanuit dit fonds
Argumenten tegen heb ik niet. Wel vragen. Is daarvoor nog ruimte?
Geen
Lastig om juist de minder gemotiveerden te bereiken.
Te veel gericht op de kansrijke jeugd
Project 16 Argumenten Voor
Wat een prachtig project om de betrokkenheid van jongeren voor hun leefomgeving en de wereld problematiek te 
stimuleren! Hier kan nooit genoeg aandacht aan besteed worden!
De jeugd heeft de toekomst. En als je de jeugd een mooie toekomst wilt geven, dan geef je nu alles mee wat ze tot 
creatieve, inventieve en empathische mensen maakt. Het idee sluit geheel aan bij mijn visie op hoe je jeugd naar een mooie 
toekomst leidt.
creativiteit is zo belangrijk. Maakt de wereld beter en mooier en biedt zoveel nieuwe kansen
ontwikkeling is goed en leren door doen zo nodig

aanstekelijk idee; vernieuwend, gericht op het geven van positieve impulsen die bewoners zelf verder kunnen ontwikkelen. 
m.n. dat is een groot pluspunt, want belangrijk voor effecten op het gebied van lokale leefbaarheid en veerkracht!

positief, inspirerend, toekomtgericht, verbindend zó nodig in onze wankele samenleving met grote opgaven (alleen: 
kinderen tot 9 jaar moet je nog niet opzadelen met wereldproblemen, wél verbinden met de mooi wereld om hun heen.)
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Over de horizon kijken, naar nieuwe en eerder ongeziene mogelijkheden, prachtig! Dat gaat over het ontdekken en 
aanpassen van het eigen referentiekader, voor een bredere en diepere horizon, een opener gemoed en een groter 
zelfvertrouwen. Dat gun ik iedereen!
De jeugd heeft de toekomst, doen !
Super leuk project voor de jeugd!

Culturele ontwikkeling is meer dan onderwijs. Het is leren in de omgeving in relatie met verleden, heden en toekomst. Het 
is een antwoord op het verdwijnen van voorzieningen in de krimpgebieden en zorgt voor de noodzakelijke verrijking!!

Richten op talenten; buiten de lijntjes kleuren; hier word ik enthousiast van; horizon van kinderen verbreden.
Voor alle jongeren een prima idee!
Zorgt dat Groningers in de toekomst actiever en ondernemender worden en elkaar dan weer verder kunnen helpen. Dat ze 
zelf bedenken wat goed voor hun is en dat zelf durven doen
Het mooie van zaaiplaatsen is dat het de volgende generatie in zijn kracht zet: daag kinderen uit om te dromen, het best 
denkbare te bedenken en geef ze dan handvatten om aan de slag te gaan. Maak denkers en doeners in plaats van 
consumenten.
Fantastische ontwikkeling voor Groningse kinderen, vrij zijn in je denken. Dat is precies wat deze provincie nodig heeft van 
zijn toekomstige bewoners
Inspirerend, mooi opgezet vanuit het stimuleren van out of the box denken en doen. Een samenwerking met project 
Kansrijke generatie ligt natuurlijk voor de hand, en het kan elkaar versterken. hier willen veel professionals/inwoners aan 
mee werken, lijkt mij!

Mijn naam is Caro Cordes van het project School van de toekomst. Wij zien veel mogelijkheden tot samenwerken met dit 
project. Na de beoordelingsperiode zouden wij graag de mogelijkheid tot verdere samenwerking onderzoeken.
Leerlingen goed leren nadenken dmv filosofie is een basiseigenschap waar kinderen hun hele schoolcarrière profijt van 
hebben!

Aandacht voor kinder- en jongerenparticipatie, buitenlocaties en verschillende combinaties van disciplines en activiteiten
Mooi concreet project waar de hele provincie van profiteert. De beste in deze categorie.
Vernieuwing, creativiteit en verbinding. Werken aan een sterke basis voor onze kinderen!
volgens mij belangrijk om creativiteit en nieuwsgierigheid goed te ontwikkelen, aangezien in huidige leefwereld zoveel 
voorradig is dat voor een kind inventiviteit onvoldoende wordt ontwikkeld. inventiviteit mbt ideeën maar ook vorming 
eigen mening van het kind
Ambitieus plan met potentieel veel verbindingen tussen schoolgaande kinderen (en ouders) en de 
&quot;organisatoren&quot;. Met name geschikt voor de ommelanden, want in de Stad zijn alle faciliteiten er al (al is t in 
een iets andere vorm).
Interessant, leerzaam, mooi idee. Goed om jongeren cultuur te laten ervaren door zelf de handen uit de mouwen te steken 
en mee te kunnen denken.
Nuttig gebruik leegstaand erfgoed, vanuit de persoonlijke beleving, voor de langere termijn, gericht op de toekomst die 
anders zal zijn, een holistische aanpak met ruimte voor ieders eigen creativiteit, beleving, talent. Samenwerking van jong en 
oud, luisteren naar elkaar.

Kinderen inspireren, laten ontdekken en zelf laten doen is zaadjes planten voor een toekomst om het maximale potentieel 
aan te boren en een tevreden mens te zijn/worden. Laagdrempeligheid is een pré. Iedereen moet kunnen participeren.

De jeugd heeft de toekomst. Dus zorg maar dat ze goed voorbereid zijn voor de uitdagingen van de toekomst. Het mag 
allemaal wel wat innovatiever en creatiever en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.
Ja
goed
Inspirerend en uitdagend
dit is de toekomst. leer van al die kennis en ontwikkel je zelf verder tot grote dingen. prachtig !!!
Ik zou het mooi vinden als ook eenprobleem wijken zoals Vinkhuizen een kans zou krijgen om van zo'n project gebruik te 
kunnen maken. Ik denk dat wij teams en buurtcentra hier graag aan mee willen werken.
breed bereik, praktisch, vooral voor kleinere dorpen interesssant
Talent van jongeren benutten, waar dit in de normale schoolse omgeving mss geen kans krijgt? Combi van tijdens 
school/buiten school is mooi.
Prachtig project.
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onze (klein)kinderen hebben zoveel potentieel maar moeten meer ''meehelpers'' hebben die alle kwaliteiten tot 
ontwikkeling weten te brengen. Trouwens is Stoffer geen stoere Grünniger

Verleden en heden worden verbeeldingsrijk aan elkaar verbonden. Diversiteit, meerstemmigheid en de samenwerking over 
verschillende generatie heen voeren een belangrijke boventoon. Juist de verbinding van kunst en politiek, wetenschap en 
alledaagse levensbehoeften levert concrete en zintuigelijke ervaringen en inzichten op.
Jong geleerd is oud gedaan. Een toekomstvisie houdt pas stand als we de jongste generaties een passend 
onderwijsprogramma aanbieden. Dankzij dit project komt er meer aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van 
kinderen. Dat helpt om ze optimaal voor te bereiden op de toekomst.
Goed en variabel onderwijs is voor alle leeftijdsgroepen van belang
De jeugd heeft de toekomst, dus doen.
De jeugd heeft de toukomst

Wat een hartverwarmend initiatief om jonge Groningers de mogelijkheid te geven om hun talenten te ontplooien!
Deze aanpak werkt.
Prima plek voor kennis- en ervaringsoverdracht
Dit project valt samen met het lokale NPG plan van Midden-Groningen om de jeugd ruim baan te bieden met al hun 
talenten. Leren kan met zoveel meer dan je hoofd alleen.
Elk kind moet kennis kunnen maken met wat hij of zij nu graag eens willen weten...!
Geweldig project, om buiten het schoolgebeuren om een extra impuls aan jeugdige interesses, maatschappelijk inzicht en 
vernieuwend denken onder jongeren te geven.
Dit lijkt me zeer goed voor het ontwikkelen van het zelfvertrouwen bij kinderen en jongeren hetgeen van het grootste 
belang is voor hun welzijn.

In het noorden zit doe maar gewoon dan doe je gek genoeg in ons DNA. Het gevolg is stilstand. Met dit soort programma's 
stuur je de volgende generaties op een zelf ontdekkingstocht op een manier waar het reguliere onderwijs tekort schiet. Als 
Silicon Valley een State of Mind is, waarom kan dit dan niet in Groningen ? De Nederlandse Elon Musk loopt hier wellicht al 
rond en kunnen we met de juiste mensen bijvoorbeeld al veel betere elektrische auto's ontwikkelen en bouwen.
het is voor leerlingen vast leuk om eens iets anders te doen

Het brengt kinderen (weer en/of meer) in contact met een (niet) stoffelijke wereld van materiaal, grondstof, techniek, 
ambacht, zingeving, ethiek, bewustzijn. Kinderen van nu komen van huis uit niet vanzelfsprekend hiermee in contact .
Raakt de regio tot in de kern (regionale structuren, familieleven en individuen), werkt wereldvergrotend (grenzen over 
vanuit verschillende disciplines) en tijdsoverstijgend (over wat was, wat is en wat kan zijn). Kortom: een allesomvattend 
programma om een hele regio te laten bloeien, met een flinke dosis fun!

Spannend! Een echt nieuw concept, in ieder geval voor Groningen. En het gaat over de toukomst vanuit het hier en nu.
Fijn idee
Mooi!
De jeugd wordt gestimuleerd na te denken over hun toekomst.
Actueel

Dit project vult precies aan wat kinderen tekort komen in het schoolsysteem zo als het nu is. Dit is wat de volgende 
generatie nodig heeft, creatief leren denken en onderzoeken van wat ze zelf leuk vinden en ze inspireert. Fantastisch plan!

Mooie samenkomst van creatieve mensen, vooruistrevende kunst educatief ontwerp. Precies wat er nu nodig is.
Super project! Stimuleren van denk en droomvermogens
Zoals in project 15.
Uitgaande van jeugd, kracht en groei
Nieuwe en originele methode voor jongeren om kennis te maken met andere inzichten en mogelijkheden.
Prachtige kans voor kinderen en jongeren om zich op een uitdagende manier tot hun wereld te verhouden.
1.Kinderen in Groningen krijgen alle kansen om na te denken en te doen op creatieve en lokaal toegespitste situaties. Brood-
nodig in onze provincie!! 2. Men sluit aan op al bestaande initiatieven.
Plek voor jongeren en combi van cultuur, zorg mooi idee
Erg leuk project gericht op de jongere doelgroep. Verbindend, enthousiasmerend. Creativiteit bevorderend.
Mooi en inventief project. Dat juich ik van harte toe!! Prachtig net name naar se toekomst!
Cultuuronderwijs binnen school voor meer kinderen mogelijk maken
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Het is heel belangrijk dat kinderen op een speelse, creatieve manier kunnen leren en ontdekken. Met dit project leren ze 
naar de wereld kijken op een manier waar ze de rest van hun leven profijt aan hebben.
Meer kansen voor de jeugd.
Meer kunst moet. Is goed voor de mens in het algemeen en van levensbelang voor kinderen.
&quot;eigenzinnige denkers, dromers en doeners&quot;, die moeten we koesteren!!!
Alle initiatieven om de jeugd weerbaarder te maken en bewust van het zijn, moet worden gestimuleerd
Wat kan er waardevoller zijn dan een jongeling begeleiden bij het aanboren van z’n eigen creatieve bronnen en te laten 
ervaren dat hij in verbinding staat met zoveel andere creatieve zielen. Wat een rijkdom en vrijheid biedt dat voor de 
Toukomst!!
Kinderen worden al op jonge leeftijd bewust van het belang van duurzaamheid. Ze kunnen de wereld, kunst etc ontdekken 
en leren op een hele andere manier dan vanuit de schoolbanken.
Langdurig hoogstaand en professioneel cultureel aanbod voor de jeugd in Groningen. Daar worden het wijzere mensen van 
met brede blik en dito interesse. Dat heeft de samenleving in deze regio nodig!
Mooi vanuit het ont-moeten en uitnodigen van kinderen. Uitnodigingen om buiten de gebaande paden te gaan. Te 
inspireren. Te laten inspireren.

Alleen dit punt: Naschools vind ik heel jammer. Wat als scholen zouden kijken naar welke eisen zij kunnen aftekenen als ze 
een week met hun school zo'n zaaiveld mogen beleven met de kunstenaars. Dan heb je juist die kinderen die er anders niet 
mee in aanraking komen. Onderwijs kan zoveel mooier als het eisen pakket flexibeler werd opgesteld. Ga uit van 40 
schoolweken. In versch. gemeenten de projecten simultaan laten plaatsvinden. Dus zeg 120 scholen in een jr. op 3 versch. 
locaties. In de provincie zijn 217 scholen. In 1.5 jr. alle scholen gehad. Cultuursector een basis tijdens pandemieën.
Door in verbinding te komen met mensen met ervaring, kunnen kinderen/jongeren een concreet beeld krijgen van hun 
(potentiële) toekomst. Door te doen ontdek je je eigen kwaliteiten veel meer dan door te denken. Je leert jezelf beter 
kennen en dat geeft vertrouwen. Versterkt ook de gemeenschap.
Specifiek voor kinderen in gezinnen die zich verder onderaan de sociaal-maatschappelijke ladder bevinden, voor wie de 
beroepskeuze minder vanzelfsprekend is, bied dit programma mooie kansen.
Stimuleren en (voort) bouwen op ontwikkeling van kinderen, aandacht voor creativiteit, vindingrijkheid en eigenheid van 
het kind op inspirerende plekken. Vervlechting met en betrokkenheid van de lokale gemeenschap. Aandacht voor 
verankering in bestaande structuren.
ontwikkeling, educatie
leuke gekoppelde projecten. Goed voor de jeugd om na te denken over vormgeving en passie te ontwikkelen voor creatieve 
en innovatieve ideeen.
Het is een perfecte impuls voor kinderen in stad en Ommeland om in een open ruimte je eigen stem te leren vinden waarin 
een kind leert zich uit te drukken door middel van creativiteit, muziek, theater. Een verrijking voor de ontwikkeling van 
kinderen!
De creativiteit spat er vanaf! Al die verschillende perspectieven bij elkaar zorgt voor innovatie en bovenal: het verruimen 
van het blikveld van kinderen en jongeren. Wat wil je nog meer? Het stimuleert nieuwsgierigheid en veerkracht en laat 
mogelijkheden zien.
Verbindend voor wijken en bewoners
Ik vind dit belangrijk
Er was afgelopen jaar (2019) kritiek op innovatieve educatie door de Onderwijsinspectie. Zaaiplaats biedt een omgeving 
waar er makkelijker geëxperimenteerd kan worden met innovatief onderwijs, dat gedreven wordt door meer dan alleen 
kwantitatief onderzoek.
Dit hebben kinderen/jongeren echt nodig , meer creativiteit , zich op een andere, leukere manier kunnen ontwikkelen dan 
de standaard activiteiten die er al zijn.
Top er zit veel potentie in Groningen en in de jeugd
Als kind had ik hier graag aan willen deelnemen. Helaas waren dit soort projecten niet aanwezig in mijn omgeving. Ik zou dit 
een verrijking vinden voor de ontwikkeling van kinderen. Mooi project!!

Veel kennis, ervaring en bevlogenheid bij de initiatiefnemers waardoor het plan grote kans van slagen heeft. Het geeft 
jonge mensen groeimogelijkheden die zij en onze toekomstige wereld keihard nodig hebben. Prachtig dus dat de huidige 
generatie daar een plan voor heeft geschreven. Een voedingsbodem voor de mensen van de toekomst. Aan de slag!
Buitengewone kans voor kinderen/jongeren die anders niet de mogelijkheden hebben of nooit in aanraking zouden kunnen 
komen met kunst en cultuur.
De toukomst vergt Creativiteit en eigenzinnigheid
Concreter dan de bredere andere onderwijsprogramma's hier atelier-klassen ter verbeelding en verstrooiing en inspiratie 
van kinderen die eens iets HEUL anders te horen en te zien krijgen
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mix van jeugd met kunst/uitvinders/architecten is fantastisch en zet de jeugd op een ander been...
De combinatie van filosofie en het bouwen van hutten is een prachtige combinatie.
Tof. Voed de creatieve geest van een kind. We moeten niet meer zo in hokjes blijven denken. De creativiteit en kinderlijke 
energie van jongeren hebben we hard nodig!
Het leert jongeren dat groots denken in hun eigen Groningen heel goed kan.

Inspirerend integraal project, waar talentontwikkeling van het kind echt centraal staat, en juist buitenschools verder wordt 
gefaciliteerd. Sterke verbondenheid met lokale gemeenschappen geeft vertrouwen in duurzaam vervolg.
Fantastisch dit plan!
Dit is wat onze provincie nodig heeft!
Kan denk ik een fantastisch project worden met een brede uitkomst. Veel hangt af van de betrokkenheid van de jongeren 
en de lange spanningsboog die het project vraagt. Tegelijkertijd hebben de jongeren de kans zich te laten horen en zo 
kenbaar te maken hoe zij het hele probleem ervaren. En hopelijk komen ze met inzichten die volwassenen over het hoofd 
zien.
Top initiatief!!
Erg leuk...creativiteit stimuleren en samen ontdekken wat je allemaal kan met verbeeldingskracht kan een grote kracht 
geven in een samenleving. Juist in Groningen, waar behalve veel talent en creativiteit ook veel nuchterheid en soms wat 
pessimisme is (en veel pech!) zou dit prachtig kunnen werken
Lijkt me goed voor de ontwikkeling
Mooi! Wie talenten zaait zal nog meer talent oogsten!
Fantastisch en inspirerend!!!
We hebben schreeuwend behoefte aan eigenzinnige denkers en doeners.

Duidelijk een voortzetting van project 13, maar nu buitenschools. En met meer vrijheden en kansen om te experimenteren.
Te gek dit! Een generatie die kansen krijgt om te ontdekken waar je intrinsieke motivatie warm door gaat lopen. In teken 
van keuzebegeleiding/loopbaan kun je niet vroeg genoeg talenten en interesses laten ontdekken. En daar zou voor elk kind, 
elke jongere en volwassene gelegenheid voor moeten zijn.
zie hiernaast
dromen stimuleren, daar kunnen alleen maar mooie dingen uit voort komen!
daagt uit op positieve manier
Jeugd en verbeelding is basis voor voorspoed
Leuk plan
Lokaal, iedereen kan meedoen, samenwerken met verschillende instellingen en organisaties, met en niet alleen voor de 
jeugd
Ja, nu is dit aanbod alleen in de stad en dus niet toegankelijk voor iedereen.
Kinderen doen allemaal mooie activiteiten die ze anders niet doen. Mooie combinaties van elementen. Fantasie gebruiken, 
out of the box denken!
Kinderen worden uitgedaagd na te denken over filosofische vragen waarbij creativiteit een grote rol speelt. Leren op de 
21ste eeuwse manier! Denken, ervaren, techniek en wetenschap, bouwen, maatschappij enz. Mooie lijnen tussen de 
verschillende onderdelen. Er kunnen bijzondere combinaties ontstaan. Het geeft kinderen de ruimte om anders na te 
denken en te handelen dan ze gewend zijn.
Een veelzijdig project voor een doelgroep die de toekomst heeft en deze de gelegenheid biedt daar vorm en inhoud aan te 
geven.
Zet jonge Groningers in hun kracht. Fantastisch initiatief.
Groningen is een zogeheten ''city of talent'' en door Nieuwe Zaaiplaatsen komen kinderen door de hele provincie in 
aanraking met het talent wat ze bij zich dragen.
Prachtig project!
Mooi project
mooi initiatief
Project 16 Argumenten Tegen
Hier zijn al faciliteiten voor. Cultuurcentra, buurthuizen met diverse jeugdclub activiteiten. Het geld zou naar deze centra en 
buurthuizen kunnen om daar (Nog) meer initiatieven te ontplooien en om betaalde krachten (ipv vrijwilligers, waar vaak 
een gebrek aan is) in te huren
geen (behalve dan dat het geen - al dan niet ad hoc - projecten worden maar in hun opleidingen geïntegreerde 
toekomstwerkplaatsen)
maar ... al deze onderwijs initiatieven lijken nogal op elkaar en ik vind de meeste ook weinig concreet, en zie ook niet zo 
goed waarom dit allemaal niet nu al gewoon zou kunnen
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het bereikt de happy few..de opzet staat te ver af van ouders/het bed van jongeren uit achterstand milieus
Hoe bereik je alle jeugdigen in de dorpen. Het moet niet zo zijn dat alleen de jongeren in de grotere steden hier iets aan 
hebben. Wellicht kan gratis busvervoer vanuit de dorpen hiervoor een oplossing zijn.
Kan er geen bedenken!
dit kost heel veel tijd en energie van de begeleiders. hoe kan je dit structureel maken is nog niet duidelijk.

Onduidelijk welke partijen er achter zitten. hoe zit het met praktische uitvoeringscapaciteit? zoek actief de samenwerking 
met mbo en hbo, waar al ervaring is met het werken met lokale gemeenschappen en met deze doelgroep.
Niet relevant
Geen
Geen.
Het klinkt als een te ambitieus plan. Weekend waarin ouders aan de slag kunnen? Ouders van schoolgaande kinderen zijn 
over het algemeen moe en willen niet een (heel) weekend knutselen. 5 daags kamp? Klinkt leuk, maar wie bewaakt de 
kwaliteit en VOG aangelegenheden? Daar heb ik zo m'n vraagtekens bij, omdat (ook) niet duidelijk is welke (bestaande) 
stakeholders jullie al hebben geworven voor dit enorme plan.
Toegankelijkheid; Kosten voor de deelnemers; niveau/samenwerking met scholen?
Teveel externen die er iets aan willen verdienen. Te duur dus.
nee
Past niet altijd bij de 'doe maar gewoon' houding van ouders/ouderen. Wordt nog een kunst om dit een project van alle 
Groningers te laten zijn.
Geen
Diversiteit is goed, maar geef kinderen wel de tijd om al die informatie te verwerken.
niet te zweverig worden
geen
Deze aanpak werkt alleen als het lukt om voor elk onderdeel mensen van naam te vinden. Het gaat vooral om 
identificatiemodellen.
Formele raden kunnen verzanden in een vast systeem, blijft daar kritisch op.
Dit vergt voor een goede en duurzame uitvoering wel een stevige organisatie om alle deelnemers bij de &quot;les&quot; te 
houden.
Ik kan geen tegenargument bedenken.
Ik zou geen tegen argumenten kunnen bedenken.
Er zijn erg veel organisaties en mensen betrokken om dit mogelijk te maken, terwijl het zeer de vraag is of iemand hierop zit 
te wachten. Het faalrisico lijkt me enorm (in de zin dat je geen invloed hebt op het aantal leerlingen en volwassenen dat 
hier tijd en energie in wil steken)
Als de nadruk sterk komt te liggen op louter creatieve denkkracht, zou ik dat jammer vinden. Praktische en concrete 
realisatie (de handjes om iets te maken ) vind ik net zo belangrijk.
Zou hier echt zoveel belangstelling voor zijn?
Misschien niet voor elk kind geschikt
???
mooi intiatief wat kinderen op een creatieve manier helpt hun eigen identiteit en houding te vinden. Wat vind ik van de 
wereld en wat is mijn positie, hoe wil ik bijdragen..zijn volgens mij allemaal belangrijke vragen om tot en mondige en 
daadkrachtige stadje op te groeien.
Is vrijblijvend en daarom waarschijnlijk( volgens mij) ten 'dode gedoemd'. Helaas, ik ben bang dat 'de jeugd' zich te lastig 
laat verleiden om uit hun 'gamewereld' te stappen.
Nu eens een keer geen extra stenen of een nieuw dorpshuis

Belangrijk is dat er animo voor is. Het staat en valt met goede coaches vinden en jongeren motiveren om mee te doen.
Niet!! Mooi, duurzaam enz, wat kan daar nu op tegen zijn?
Ik wil ook meedoen! (Maar ik ben helaas te oud)
Het zijn in dit voorstel geen vaste plekken en de doorlooptijd is gezet op 10 jaar. Ik vrees een beetje (veel) voor de 
continuïteit en follow up
X
Kan hier weinig tegenargumenten bedenken. Het enige aandachtspunt lijkt mij dat het budget vooral opgaat aan de praktijk 
en de daadwerkelijke workshops, dan aan het conceptueel vormgeven van het beleid. Zodat het grootste deel van het 
budget daadwerkelijk de kinderen bereikt waar het voor bedoeld is.
Haalbaarheid?
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Geen tegenargument maar manieren bedenken om projecten vast te leggen en voor breder publiek naar buiten te brengen 
(of is dat er wel en heb ik niet goed gelezen).
-
Zal geen grote groepen aanspreken, gevaar dat het bij een elitaire groep blijft
Geen tegen argumenten !
Mits het gratis is
Het kan onverwachte veranderingen tot gevolg hebben, oude muurtjes worden wellicht omgegooid. Misschien wel heel 
gezond.
Geen

Een slecht project om ons goede geld in te stoppen. Geen zinnig mens zou zelf de knip trekken voor dit project.
moet geen vrijheid blijheid zijn, paar lespakketten weer kinderen uit kunnen kiezen?
slechts 3 maanden langs komen? waarom dan niet ook vaste locaties..met inloopmogelijkheden
Niet
Of dit landurig haalbaar is weet ik niet, zou je langdurig zo veel kunstenaars, wetenschappers en architecten aan je kunnen 
binden dat het blijft lopen? Is het niet enorm duur om leegstaande gebouwen te onderhouden, verwarmen, beheren? Het 
zou mooi zijn...
Koppel het aan scholen als VO of ROC's als Noorderpoort. Zie mooie samenwerkingsmogelijkheden!
Veel locaties deelt de energie

Doet me een beetje denken aan de activiteitenladder. Ik snap nog niet zo goed hoe dit zou werken. Wordt het een soort 
reizend circus? Hoe zorg je dat het blijvende meerwaarde heeft voor de plaatsen die je aandoet?
De projectomschrijving maakt niet duidelijk wanneer men het project als geslaagd beschouwt.
Niet
Project 17 Argumenten Voor
Supergaaf idee om karakter te behouden en het vakmanschap op deze manier weer meer podium te geven
Er is een groot tekort aan mensen die iets met hun handen kunnen. Daarnaast zorgt reparatie en onderhoud ervoor dat 
spullen langer meegaan.
Regio versterkend, behoud van kennis en nieuwe werkgelegenheid.
Zeer goede ontwikkeling voor het gebied. Zowel opleiding, arbeidsplaatsen en vertier
Prima idee om de werkeloosheid in deze omgeving tegen te gaan.
Kans voor de regio! Geeft innovatieve jongeren mogelijkheden om hun ideeën uit te werken en daarmee productie en 
werkgelegenheid te creëren.
Groningen moet inzetten op kennis en innovatie. Dit project zorgt daarvoor.
Hier wordt het geld besteed waar het voor bedoeld is nl : DE TOUKOMST van Groningen dmv onze jeugd en niet aan 
onzinnige culturele uitspattingen van klein selectclubje
We hebben er de juiste mensen voor!!
Perfect voor jeugd en combinatie innovatie en werkgelegenheid
Goed om jongeren de gelegenheid te geven zich in de regio te kunnen ontwikkelen en tegelijkertijd goede arbeidskrachten 
voor de bedrijven in de regio klaar te stomen.
Mooie ontwikkeling, om onderwijs hieraan te koppelen.
Een uitstekend handvat om de werkgelegenheid en leefbaarheid van dit gebied te houden!
Goed voor de werkgelegenheid in de regio Stadskanaal en omstreken. Bied nieuwe mogelijkheden en kansen op een unieke 
locatie
MKB-bedrijven versterken door samenwerking en capaciteit te leveren voor vernieuwing: dit maakt innovatie mogelijk en 
vergroot daarbij de opleidingskansen (kwaliteit onderwijs) en economische kracht.
Goed en mooi initiatief!!
Zeer goed
Fantastische samenwerking binnen de regio!

Zou fantastisch zijn als de jeugd door dit initiatief zou blijven in de regio om het tot een bruisend gebied te maken.
Ik denk dat het een prachtig project is om Stadskanaal op de kaart te zetten!
Een duurzame innovatie!! Goed initiatief om zo te proberen dat onze jeugd hier blijft in het noorden. Dat is voor iedereen 
beter welk bedrijf of instelling ook. Heel veel succes!!!
Zonder makers is er niets. Zonder vaklieden nog minder. Herwaardering voor makers is belangrijk en nieuwe makers zijn 
broodnodig.
goed initiatief, maar anders uitwerken
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Een prachtig project waar juist nu in deze regio veel behoefte aan is om krimp te stoppen.
De jeugd laten zien welke mogelijkheden bij bedrijven onze regio biedt. Als vakmanschap weer belangrijk wordt kunnen 
leerlingen opgeleid worden naar beroepen waar werkgelegenheid is!
houtbouw, leem: maak de bouw duurzaam! geeft nog een fantastisch woon/werk klimaat ook.
Omdat de jongeren in deze regio veelal doeners zijn en geen denkers biedt je deze grote groep een waardevol werkend 
bestaan.
Mooi project
Voor de inwonwers van Stadskanaal en omgeving is het zeer belangrijk dat hier eventueel weer werkgelegenheid kan 
komen en dat zou met deze project eventueel gerealiseerd kunnen worden.
Mooi initiatief. Zeer goed voor de ontwikkeling van de regio.
Goed om eigen mensen in hun eigen omgeving te laten ontwikkelen. Vooral in deze tijd
Top project voor de regio
Super project voor de regio
Zin aan werk zelf in Stadskanaal en woon in overijssel. Ik vind dat Stadskanaal wel een extra boost kan gebruiken. Wil er ook 
graag in participeren als docent
Altijd goed om de regio vooruit te krijgen!
Zeer goed initiatief om hopelijk de geschiedenis van de maakindustrie te laten herhalen! De voorzieningen EN mensen zijn 
er!!
Samen met de nieuwe treinverbinding kan Stadskanaal toewerken om een regionaal kennis- en ontwikkelcentrum te 
worden. Goed voor arbeidsmarkt, goed voor Stadskanaal en goed voor de regio!
Superplan met boerenverstand. Geeft regio een boost in alle facetten.
De historie combineren met de toekomst van een geheel gebied. Dat is pas visie.
Goed voor de werkgelegenheid in de regio. Lekker laagdrempelig van aard.

Dit heeft het gebied nodig; een duurzame economische versterking en een uitdagend perspectief voor jongeren.
Onderwijs en innovatie is belangrijk voor de regio. Het is een investering in de toekomst.
Goed voor de toekomst
Dit project motiveert mensen uit de regio om niet stil te staan maar altijd aan jezelf te werken. Jong of oud je kunt altijd wat 
leren. Zeker voor een regio waar werkgelegenheid niet vanzelfsprekend is, is elk initiatief waarbij werkgelegenheid kan 
worden gecreëerd en behouden kan blijven, een opsteker voor de regio!
Mooi initiatief om van een terrein met een rijke historie en veel betekenis van Stadskanaal weer een sprankelende 
toekomst te geven.
Dit project gaat echt voor de Toukomst! De verbinding met Bedrijfsleven, Overheid en Onderwijs in sterke relatie met en 
staat voor de maatschappelijke uitdagingen in de regio.
Hoe mooi is het om de jeugd in de regio te behouden en ze een kans te bieden zich daar ook ontplooien.
Medereizigers pijlers, terrein ligt nu deels ongebruikt, combi met nedersaksenlijn.

Heel praktisch, een formule die op meer plekken is toe te passen. Maakindustrie-anno2020 wordt steeds belangrijker.
Super initiatief van bevlogen ondernemers met hart en trots voor hun eigen regio !!
Goede kans om in de regio een project te starten wat onderwijs, werkveld en werkenden bij elkaar brengt. Veel 
toegevoegde waarde voor omgeving en impuls aan innovatie en ondernemen in Noord NL.
Goed initiatief om buitengebieden leefbaaR te houden
fantastische combinatie van functies en investering in jeugd, innovatief
Voorziet duidelijk in een behoefte, concrete uitwerking, helpt werk creëren en talent behouden in de regio
Mijn naam is Caro Cordes. Wij zien veel raakvlakken met de School van de toekomst. Ik denk dat we elkaar kunnen 
versterken en in elkaars verlengde kunnen werken. We willen graag gezamenlijk de mogelijkheden tot samenwerken verder 
onderzoeken
Ambacht onderwijs is broodnodig de LTS, Bakkersvakschool, LHNO hadden nooit moeten verdwijnen we hebben 
vakmanschap nodig in alle sectoren.
Groningse industriepolitiek! Nu nog durven...

Kansrijk verband om jonge mensen uit de regio niet alleen op te leiden, maar ook hun eigen baan te laten creeeren.
Nvt
Een vak leren is altijd goed voor jezelf en voor je toekomst
Biedt kansen voor jongeren in regio.
Goed plan en erg goed voor de omgeving. Hierdoor wordt Stadskanaal en omgeving weer interessant voor de jeugd. Goede 
aanvulling op het scholenpakket dat Stadskanaal nu te bieden heeft.
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Wij laten alles produceren in lage lonen landen en zijn al jaren van mening, dat je minderwaardig bent als je een vak hebt 
geleerd.

Erg waardevol om in de toekomst van het onderwijs te investeren! Zeker voor de omliggende dorpen een schot in de roos.
Fantastisch initiatief om de regio te versterken, te laten groeien en te verduurzamen. Het wordt een keer tijd dat deze regio 
de aandacht krijgt die het verdiend!

Goed voor de regio. Behoud van talent en goed onderwijs. Door samenwerking meer kansen voor succesvolle innovatie
Omdat ik het zeg!
Het is een impuls voor Stadskanaal en de regio. En het creëert vakmensen die de regio hard nodig heeft.
Goed voor de werkgelegenheid en, minstens zo belangrijk, behoud van talent voor de regio.
Jongeren vroeg kennis laten maken met ondernemerschap en techniek biedt kansen voor de toekomst.
In de 'maakwereld' worden de ambachtslieden zeer gemist op vele fronten.
Samenwerking ondernemers onderwijs en overheid Werkgelegenheid door innovatie

Werk en leren is belangrijk voor de jongeren vooral in zuid-Oost Groningen waar de werkloosheid hoog is. Deze 
ontwikkeling is goed om de jongeren mede een toekomst te geven in dit gebied en krimp tegen te gaan. De maak industrie 
zal tevens de werkzoekende een kans bieden en biedt tevens kans de WSW af te bouwen.
Goed voor de jeugd in de kanaalstreek. Ook voor nieuwe initiatieven.
De Integrale aanpak
Het project bevordert de arbeidsmogelijkheden in de omgeving Stadskanaal. Daarnaast bevordert het project mogelijk de 
verjonging van de bevolking in de omgeving Stadskanaal.
Biedt kansen voor iedereen. Samenwerking tussen bedrijven en scholen zal het vakmmanschap behouden. Talenten 
worden goed ingezet. Ambachten worden toegankelijk voor jongeren.
De jeugd heeft de toekomst, zeer goed initiatief.
Prachtig plan om zoveel mogelijk werk en creativiteit in de regio te ontwikkelen en te houden.

Stadskanaal heeft veel te bieden op het gebied van innovatie en techniek. Wordt tijd dat er meer bekendheid voor komt.
Samenwerking tussen (Innovatieve/technische) bedrijven leidt tot meer innovatie, nieuwe ideeën, producten en 
werkgelegenheid in deze (krimp)regio. Betrek ook de studenten vanuit de ambachtsschool hierin, de jeugd moet vroegtijdig 
met ondernemerschap en praktijk in aanraking komen,
Dit is wat deze regio nodig heeft!
Behoud van de jeugd voor het gebied
De Nije Ambachtsschoule zeer goed initiatief. Door het ontbreken van een dergelijke opleiding is de afgelopen jaren veel 
talent verloren gegaan of niet aan het licht kunnen komen.
Het lerend werken en werkend leren, vind ik een zeer goed initiatief. Jongeren worden hierdoor veel gemotiveerder iets te 
gaan doen, waar ze uiteindelijk dus veel profijt zullen hebben. Mooi project.
Goed voor nieuwe werkgelegenheid in de regio: behoud van talent en van goed onderwijs.
Zorgt voor combinatie van vakonderwijs, lokale werkgelegenheid en trots !
Goed voor de werkgelegenheid en het bieden van perspectief en ontplooiing aan lokaal talent. Daarnaast zie je steeds meer 
een kloof tussen wat met op school leert en wat men moet kunnen in de praktijk. Bijvoorbeeld men leert niet meer het 
werkelijke timmeren of zagen op school.
Goed plan, vakmensen zijn altijd nodig

Goed project voor de arbeidsmarkt en geeft een ieder kans om weer actief te zijn en belangrijk voor de maatschappij
Alle factoren wat nu erg in het nieuws is, wordt volledig aangepakt. Duurzaamheid, iedereen een kans geven om zich te 
ontwikkelen, maakt niet uit op wat voor manier. En vooral het Philips gebouw een nieuwe bestemming geven om leegstand 
te voorkomen.

Vakmanschap weer terug brengen met trots op het vak. Een leven lang leren spreekt aan, van de jeugd tot zij instromend 
en mensen die meer handvaardigheid willen ontwikkelen ( bv vrijwilligers ( molen, onderhoud borgen)
meer vakmanschap terug en moet beter beloond worden
Herwaardering voor ambacht en (het met je handen) maken
Oost Groningen heeft de Toukomst. Je kunt vergrijzing als bedreiging zien, of als kans. Hier is de ruimte om te ondernemen 
en dat trekt dan ook week (jonge gezinnen) aan. Durf en lef om iets concreets te doen
Prachtig initiatief, juist ook in een gebied dat een structuurimpuls goed kan gebruiken én verdient.
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Inderdaad van oudsher een maak regio. Infrastructuur nog aanwezig, potentieel in de regio en sterke ondernemingen met 
sterke schouders ter ondersteuning.
Goed verhaal Positief Eigen regio
Heel belangrijk voor de regio en de toekomst.
Zorgen voor samenwerking tussen bedrijven en onderwijs

Ambitieus, samenwerking onderwijs, ondernemers . Geweldige uitdaging en haalbaar, passend bij uitdaging in regio.
Mooi project met heel veel toekomst. Niet alleen voor Stadskanaal, de jeugd, maar voor de gehele regio
Een project voor jongeren voor de toekomst.
Het inspirerend toekomstgericht kunnen opleiden van jeugd zal deze stimuleren in de regio te blijven (wonen, werken, etc.) 
en dus hier hun toekomst op te bouwen. Hiervoor is een positieve stimulans, dit zal mede worden gedragen door dit 
project. Ook zal hierdoor Stadskanaal als vestigingsplaats voor innovatieve bedrijven interessanter worden, doordat 
geschoold personeel aanwezig is in de regio.
Stimulans voor deze regio, focus op groot gebied in provincie. Economie ook spreiden in regio - naast stad en Eemshaven 
gebied ook deze regio niet vergeten. Innovatie trekt jongeren, bedrijven en het werk dat het oplevert biedt jongeren in 
gebied kansen. Initiatief komt van bedrijven uit regio, dus grote commitment.
Stimulans voor de regio Stimulans voor de werkgelegenheid Stimulans voor innovatie en kennis op het gebied van de 
maakindustrie
Een plek ontwikkelen waarbij leerlingen trots zijn dat ze daar mogen werken, waar ze ook ondernemers ontmoeten en waar 
ze bijdragen aan de regionale bedrijven. Goede combinatie; goed project.
Toekomstgericht, voor behoud van de jeugd, voor onze kinderen, voor een sterke economie.
Er is een tekort aan vaklieden. Een mooi initiatief om hier iets aan te gaan doen.
Prachtig initiatief waarin overheid, ondernemers en onderwijs de samenwerking opzoeken en verleden en toekomst aan 
elkaar worden verbonden!
Ambacht heeft de toekomst! Samen met de nieuwe spoorverbinding straks volop nieuwe kansen voor de regio qua 
opleiding, wonen en werken .
Samenwerking meerdere partijen in de regio. Versterkt elkaar en dat is wat de regio nog meer nodig heeft. Verder 
toekomst voor jongeren en mogelijkheden voor ambitie en groei !
Mooie ontwikkelingen voor de lokale economie. Goed opgeleide jeugd heeft de toekomst.
Om voor de regio Oost/Groningen het bedrijfsleven voldoende krachtig te houden is kwalitatief hoogwaardig 
beroepsonderwijs onontbeerlijk. Dit kan alleen als alle partijen die er toe doen, ondernemers, overheid en onderwijs, de 
krachten bundelen. Dit project is daar een geweldig voorbeeld van
Fantastisch project!
Aansprekend sympathiek project. Een mooie impuls voor het Noorden in het bijzonder Stadskanaal
Gericht vakmensen opleiden, daar is nu al een tekort aan. Goed voor de werkgelegenheid in eigen woonomgeving zodat 
jongeren niet gaan wegtrekken. Het is goed voor de economie om in alle delen van het land te blijven ontwikkelen, ook in 
het noorden van Nederland.

Goed initiatief , er zijn zeker veel jonge mensen die dit toe zullen juichen ,willen naast studie graag een vak leren .
Stadskanaal zit te springen om werkgelegenheid. Er is te weinig werk en daarom is het een krimpregio.
Goed initiatief. Past bij de behoefte in Oost-Groningen.
In de toekomst zal er steeds meer behoefte zijn aan goed opgeleide vakmensen die de handen uit de mouwen steken. De 
regio van Stadskanaal kan deze impuls wel gebruiken.
Op zich lijkt dit een uitstekend initiatief
Ontwikkelen plannen maken vooral niet stilstaan naar de toekomst
Een prachtige ontwikkeling, die nodig is in het gebied en een kans moet krijgen

Goed idee om de jeugd vast te houden in de regio en te voorkomen dat ze richting Groningen of het westen trekken.

Super initiatief! Beheersen van vakmanschap, vaardigheden geeft jeugd altijd mogelijkheden voor/in de toekomst.
Dit is de richting die we op moeten op het platteland in Groningen.
Super initiatief!
Een stap vooruit naar de circulaire economie.
Super goed gezamenlijke initiatief van super bedrijven die werkgelegenheid bieden voor de om ringen de gemeentes. We 
hebben de vakmensen nodig in dit werkgebied. Ideale locatie als het train station er ook nog bij komt heb je een top 
opleiding centrum tussen Emmen en Groningen.
Nieuwe invulling van het terrein dus &quot;reuring&quot; in de regio. Werkgelegenheid.
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Lokaal opgezet en gedragen door de lokale ondernemers op een mooie locatie
Niet iedereen kan een professor worden.
eindelijk weer vakonderwijs, nadruk op herbruikbare producten, multidisciplinaire activiteiten,
Leren werken traject

Mooi praktijkvoorbeels waar de 3 O’ s samenkomen. Heeft veel potentie in zich. Kan als vliegwiel opereren om de jeugd en 
de regio perspectief te bieden. Sluit goed aan op de toekomst. Potentie voor voorbeeldtraject in Nederland.
Prachtig initiatief om de verbinding en economie in de regio te versterken!
Dit initiatief vanuit de ondernemers zelf die zelf de handen ineen slaan en voor hun regio aan de slag willen gaan. 
Fantastisch! En dan ook nog de combi met onderwijs, vernieuwing en industrieel erfgoed behouden. Biedt meerjarig 
perspectief. Dikke pluim.
Sterk om lokale ondernemers en lokale opleidingen bij elkaar te brengen zodat leerlingen meer opties en meer kansen 
krijgen
Meester / gezel principe; goede overdracht; slimme inzet van ouderen met ervaring;
Geeft jongeren uit de regio kansen
Super project, goed om de jeugd in de regio proberen te houden.
Goed initiatief Leegstand tegengaan Jongeren en start ups in regio houden
Het is belangrijk om het beroepsonderwijs te ondersteunen en nog meer bespreekbaar te maken. Hier zijn de museums 
zeer geschikt voor
denk dat het een mooie ontwikkeling is, een echte ambachtsschool die trots is op de vaardigheden die men leert. hoop dat 
ze naast vaklessen ook cursussen gaan geven.
-jongeren aan het werk -er is veel behoefte aan vakmensen -heel goed voor Stadskanaal en omgeving voor de 
werkgelegenheid
Goed voor de leefbaarheid in oost groningen
Plek bieden aan de jonge mensen op de arbeidsmarkt
Leren en werken is de beste manier. Het wordt tijd dat werken met de handen beter gewaardeerd wordt.

Belangrijk dat we de maakindustrie een positieve boost geven, we zullen deze mensen in de toekomst hard nodig hebben.
Beroepsonderwijs en beroepspraktijk op elkaar laten aansluiten, dan snijdt het mes aan twee kanten. Ook bij 
veelvoorkomend probleem van matige taalbeheersing kan een dergelijke samenwerking in een technisch ambacht leiden 
tot grotere kans om werk te vinden.
Zeer verstandig dat er nu eindelijk iets gebeurd en in deze branche wordt geïnvesteerd en jongeren een toekomst wordt 
geboden. Het zou goed zijn om dit breder in Nederland op te pakken.
School en werk is zeer belangrijk voor Stadskanaal en omgeving

Er dreigt op korte termijn een groot tekort aan ambachtelijk geschoolde vaklieden. Jeugd, jongeren en hun ouders moeten 
een beter beeld krijgen van de kansen voor vaklieden. Versterkt de sociaal-economische kansen in de Veenkolonien.
Het vakmanschap verdwijnt
Primair regionaal maar heel goed kopieerbaar voor iedere, (krimp) regio. Een mooie invulling op een groot terrein van een 
oer Nederlands bedrijf.
Mooi idee, die maak-industrie, in die regio
Idee is op zich goed.

Grote kansen voor nieuwe bedrijven en kennisdeling een regio waar we strijden voor een goed woon en leef klimaat
Een zeer goed initiatief! om onze jeugd weer de kans te geven om kennis te maken met de technische kant van onze 
samenleving i.p.v. te consumeren.
Meer werkgelegenheid in Oost-Groningen
Nadat Philips is verdwenen zijn dit soort projecten zeer welkom en noodzakelijk om in de kanaal streek werk te creëren en 
te houden.
Integrale visie waarbij vanuit ondernemerschap (!) een belangrijk maatschappelijk probleem (werkgelegenheid en gebrek 
aan technisch personeel) wordt aangepakt, op basis van de sterktes die de omgeving biedt (ruimte, betaalbaar en 
werkzoekenden).
Goed initiatief om het sociaal economisch perspectief een positieve boost te geven
Stadskanaal is echt een kans regio met veel talenten! Kennis moet je optimaal kunnen inzetten en dergelijke project is een 
mooie boost en een must om deze talenten te kunnen behouden.
Project sluit aan bij de geschiedenis, krachten en talenten in en van de regio. Stadskanaal heeft dringend behoefte aan 
positieve impulsen, en verdient dat!
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Scholing in een krimpregio is belangrijke om niet nog verder achter te komen lopen op de rest van Nederland
Meer technische kennis behouden voor de regio Stadskanaal maar zeker ook aangrenzend hondsrug
Dergelijke initiatieven zijn voor de Veenkoloniën van zeer groot belang. Gewoon terug naar het de “oude LTS”. 
Vakmanschap is een kunst en dient opgewaardeerd te worden!
Om de regio aantrekkelijker te maken voor jonge mensen
Prachtig creatief project!
De jeugd heeft de toekomst. Zorgen dat kennis en kunde hier ook blijft.
Ontwikkeling van nieuw talent in de bouwsector
Een mooi initiatief voor de regio
Super startupklimaat; verbindt generaties, kennis en werk; duurzaam
Het project heeft een duidelijk en goed doel gebaseerd op een belangrijk probleem.
Verbondenheid en vanuit intrinsieke motivatie de regionale economie stimuleren
Nieuwe energie in klassieke verpakking.
Het word hoognodig tijd, dat de voormalige Philipsvakopleiding een zeer uitgebreid vervolg krijgt, met kansen voor de 
jeugd op een baan in bedrijven in de regio.
Een maakregio worden in combinatie met onderwijs en ondernemers is de sleutel tot het succes! Dit moet omarmt worden 
en deze regio heeft de ruimte en juiste mensen om dit tot een succes te maken!
Creatief
Voor deze regio een geweldig idee om de mensen die er wonen een beter toekomst te bieden. een toekomst met kansen! 
En de laatste jaren zien we alleen maar negatieve gebeurtenissen (krimp van alles). En dit zou een zeer positieve impuls 
zijn!
Prachtige en zinvolle combinatie van zich ontwikkelen en werken/ondernemen. Geeft de jeugd toekomst in eigen regio. 
Versterkt de leefbaarheid van de regio. Past bij de geest van Mercurius.
Zeer welkom in deze regio
Mooi initiatief
- Veel jong talent trekt uit de regio. - Het onderwijs sluit niet aan op de praktijk - Leven lang leren is goed - Goed doordachte 
locatie
Hebben vakmensen hard nodig

vakmensen opleiden in eigen streek of provincie wellicht een stimulans voor jeugd wat langdurig thuis zit en echte doeners 
zijn maar tegen theorie opzien en doelgericht bezig zijn en daarbij leren werkt vaak beter met kans dat ze hier blijven.
Stimuleren van werkgelegenheid. Bevorderen innovatie. Economische groei. Jonge mensen in een economisch zwakke 
regio kansen geven om zich te ontwikkelen en aan zich te binden.

aansluitend op investeringen in de (innovatieve) landbouw zou je verwerkers van deze producten (zoals vroeger) moeten 
aantrekken en ondersteunen, de maakindustrie (met specialistische kennis) levert veel werkgelegenheid op. zeer belangrijk 
is dat onderwijs hierop word afgestemd(samenwerking bedrijfsleven en scholen)
Verkleint het gat, dat steeds groter wordt, tussen vraag een aanbod binnen deze regio. Daarbij laat het bedrijfsleven zien 
dat gezamenlijke optrekken de sleutel is om de regio sterk te maken en te houden. Ook zij-instromers krijgen hierbij kansen 
om een nieuwe koers te kunnen varen.
Belangrijke voor de jeugd
Goed voor de jongeren en economie in de regio. Sowieso aandacht voor ambacht en maken op een positieve manier is erg 
belangrijk in deze tijd. Leren in de praktijk en samenwerken.
Prachtige innovatieve samenwerking voor een kwetsbaar gebied en een belangrijke doelgroep!
Versterkt regionale economie en zo ook kwaliteit van de voorzieningen en het behoud van onderwijs in het gebied. Cruciaal 
voor de leefbaarheid; denken vanuit kracht (talent aantrekken en behouden) en mogelijkheden (ondernemerschap en 
innovatie).
Mooie samenwerking! Goede partijen met daadkracht.
Door de leer/werk projecten krijgt men vaklui die beter aansluiten op de vraag in de markt. Men kan bestaande vakkennis 
van vakmensen overdragen aan de jeugd, werkzoekende, zij-instromers enz. StartUps die door deze vaklui opgestart 
worden hebben een betere kans van slagen door kennis en ervaringen die zij hier hebben opgedaan. Makeport Mercurius 
zal de maakindustrie een Boest geven waardoor minder vaklieden vertrekken (minder krimp). Het ‘doe en maak’-museum 
kan de bezoekkers en de leerlingen triggeren om nieuwe innovatieve ideeën uit te proberen en hiermee een StartUp te 
realiseren
Arbeidsparticipatie voor zij-instromers om vraag in techniek te voorzien
Super toekomstbestendig. Change the world, now is the time
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Argumenten voor
Argumenten voor
Dit hadden ze vroeger nooit moeten afschaffen.
Terugkeer en herwaardering van het onderwijs voor vakmensen. Mensen met handige handen de ruimte geven om hier iets 
mee te doen. Het zou fijn zijn als hierbij ruimte is voor onderwijs aan laaggeletterden die in deze regio in verhouding meer 
aanwezig zijn,
Mooie, innovatieve bestemming voor een iconisch gebouw in de regio. Breed ingezet zodat veel mensen er wat aan 
hebben.
Verbinden van jongeren aan de regio en het in ere houden van ambachten.
-Mooi initiatief dat zorgt dat onderwijs en praktijk op elkaar aansluiten en betrokkenheid in de buurt
Klinkt als precies wat de regio nodig heeft. Met een knipoog naar het verleden, vol energie vooruit! Innovatie in de regio 
een kans geven door verschillende werelden samen te brengen.
Argumenten voor

Wie de jeugd heeft heeft de toekomstige met. Meer vakmanschap is dringend nodig. Een andere manier van leren helpt 
veel jongeren met meer plezier naar school te gaan. De samenwerking met het bedrijfsleven list het probleem van stages 
vinden op. Duurzame producten maken leidt tot nieuw bewustzijn bij de jeugd en in de regio.
Verbinding tussen het beroepsonderwijs en de beroepspraktijk lijkt mij zinvol. Evenals het behoud van industrie in de 
omgeving. Vakmensen brengt goede bedrijven, die weer meer vakmensen aantrekken enz.

Jongeren vroeg laten kennismaken met ondernemerschap en techniek biedt Goede kansen voor een goede toekomst
Leuk project! Dit bied voor veel jongeren Toukomst.
De ambachtsscholen van vroeger mogen weer terugkomen, in moderne vorm.
Fantastisch project van mevrouw Meijer. Daar heeft de regio echt iets aan! Ik zie visie, ik zie betrokkenheid en 
onbaatzuchtigheid!
Beste idee.
Er is te weinig vakmanschap, dat kan zeker een impuls gebruiken. Het is helaas te lang ondergewaardeerd geweest. Noord 
Drenthe.
Het beroepsonderwijs en de beroepspraktijk sluiten onvoldoende op elkaar aan. Daarom stellen wij een oplossing voor 
waarin ze elkaar overlappen. We verbinden een coöperatie die werkgelegenheid creëert met een ambachtsschool nieuwe 
stijl. Leerlingen van het vakonderwijs krijgen de ruimte om lerend te werken en werkend te leren en kunnen zich in de eigen 
regio ontplooien.
Zeer mooi project voor dit gebied
Fantastisch initiatief om innovatieve bedrijvigheid te stimuleren, aansluiting tussen arbeidsmarkt en werkgelegenheid te 
verbeteren en daarmee de regionale economie een impuls te geven.
Combinatie van alle aspecten van de samenleving zijn betrokken.
Goed bedrijf
Logisch project. Verbinding tussen onderwijs, bedrijf en maatschappij. Klinkt ook plezierig. Bedrijven blijven scherp door de 
aanwezigheid van jongeren. Goede manier om de economie een boost te geven.
Perfectie lokatie midden in de regio voor het ontwikkelen van lokale kennis en vakmanschap
Er komt een steeds groter tekort aan technische vakmensen met ervaring in de praktijk in deze sector. Dit biedt de 
mogelijkheid om meer jonge mensen op een leuke manier op de arbeidsmarkt te brengen.
Erg goed dit soort initiatieven een nauwere samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven is een must! Maar alles 
valt en staat met betrokkenheid en enthousiasme. Vooral als het project 1 x loopt!
Perspectief ontwikkelen voor jeugd en de regio om gesteld te staan voor de toekomst
Opleiden en werken is de ideale combinatie om leerlingen te gebonden te houden aan de regio. Goede 
opleidingsmogelijkheden geeft groei potentieel voor het noorden.

Zo kunnen we talent in de regio houden. Goed initiatief voor de werkgelegenheid. Win-win: bedrijven hebben een grotere 
kans om goed personeel te vinden en de regio is aantrekkelijk om een baan te zoeken én vinden!
Stadskanaal bevindt zich midden in een krimpgebied en om jongeren toch met de regio verbonden te laten blijven, kan een 
project als dit alleen maar een positieve bijdrage leveren.
Goed om in te zetten op praktijkonderwijs in Stadskanaal en verbinding tussen onderwijs enbedrijven nog sterker te maken 
zodat kansrijke jongeren ook blijven en werk gelegenheid hebben in Stadskanaal
Behoud van jongeren in de regio; stimulans voor jongeren te kiezen voor een vak
Herkenbare vakschool waar jongeren in hun eigen regio een vak leren en bedrijven goed opgeleid personeel uit de buurt 
kunnen aannemen
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dit verdient deze regio!
eindelijk een project waarin bedrijfsleven betrokken wordt
Samenwerking bedrijfsleven en onderwijs. Innovatie in de regio. Goed voor de werkhelegenheid
De maakindustrie is van oudsher de drijvende kracht van de regio Stadskanaal. Ontwikkelingen als reshoring, 
betekeniseconomie, circulaire economie en het coöperatieve ondernemingsmodel bieden kansen voor een nieuwe 
maakindustrie. Door creativiteit, techniek en innovatie met elkaar te verbinden wordt de regio een aantrekkelijke woon-, 
werk-, studie- en vestigingsplaats. Het voormalig Philips-terrein is de ideale locatie voor een nieuw knooppunt voor 
circulaire maakindustrie. Door het herstellen van de voormalige spoorlijn is de reisafstand tussen Groningen en Stadskanaal 
slechts een half uur!
Duidelijke visie met brede integratie

De actieve en innovatieve samenwerking tussen bedrijfsleven (werken) en vakonderwijs(leren) in Zuid-Oost Groningen 
zorgt voor een nieuwe boost om onze jongeren perspectieven te bieden. Economische duurzaamheid vergroot het 
welbevinden van mensen in de regio. De regio wordt zo op een hoger economisch niveau gebracht, dat het aantrekkelijker 
wordt voor jongeren om hier hun ‘toukomst’ op te bouwen.
Voor onze toekomst is het nodig aan de nieuwe generatie te denken en daarvoor is goed om goed onderwijs en werk te 
combineren, ook (juist) voor de minder hoog opgeleiden!
Goed voor de toekomst van ons woongebied. Bedrijven kunnen hopelijk makkelijker aan opvolgers en goed personeel 
komen, zodat bedrijven kunnen blijven bestaan. Investeren in de toekomst, wonen en werken.
Een prachtig project waar leren, werken en ondernemen hand in hand samen gaan. En dat op een mooie, historische 
locatie.
We hebben meer ambachtlieden nodig! Er is een groot tekort!
Samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs zorgt voor juiste afstemming vraag en aanbod en dit project is een mooi 
initiatief om werkgelegenheid te creëren en behouden in de regio Stadskanaal.
Jongeren moet blijven in het gebied, daarvoor dient er werkgelegenheid worden gecreëerd, jongeren kunnen daarnaast 
vakinhoudelijk worden bijgeschoold; het mes snijdt hier aan 2 kanten! Een overkoepelende coöperatie die zorgt voor 
scholing, productie en ondernemerschap in en voor de regio.
Dit ivm dat ik en men zich beter kunnen ontwikkelen
Gericht op echt passend onderwijs, met de regio. Duidelijk plan
Goed idee de jeugd heeft de toekomst en mogelijkheden voor de jeugd zijn. Niet enorm in de ommelanden

Sluit aan bij dat wat de lokale samenleving vraagt, waarbij de lokale kracht van bedrijven en inwoners kan worden ingezet
Goed voor de groei van de regio.
Prima project waardoor, als het lukt, het geen weggegooid geld is.
Top
De beeldvorming vd regio doorbreken
Tof project!!!!
Oost Groningen blijft nog steeds achter met werkgelegenheid. Het is belangrijk dat er in Stadskanaal en omgeving goed tot 
excellent laag tot hoog onderwijs plaats vind. Dit voorziet de mogelijkheid voor verder ontwikkeling en uitbreiding van 
nieuwe en bestaande ondernemingen in dit gebied.

De verbinding tussen onderwijs en bedrijven om zo er voor iedereen voordeel uit te halen spreekt mij erg aan.
Knoal de beste
Jongeren en zij-instromers uit de regio worden hier vaktechnisch geschoold en stagiaires krijgen uitdagende vraagstukken 
uit de praktijk.
Zeer goed integraal afgestemd project met het doel de komende problematieken op te lossen via een 
samenwerkingsverband welke wordt aangedreven door de drive en behoefte vanuit de lokale ondernemers en instellingen. 
Zeer hard nodig
Maak opleidingen mogelijk met mogelijk tot werkgelegenheid. Iets wat de regio hard nodig is.
Leren door doen. Top. Betekenisvol leren. Top.
nu al de combinaties gezocht
Dit is een project om onze (technologische) jeugd weer in Stadskanaal te houden. Kennis en daarmee bedrijven trekken 
weg. Met dit project kunnen we bedrijven en jeugd weer samen brengen.
eindelijk oost Groningen op de kaart
Mooi regionaal plan om een heel gebied te stimuleren
Ik ben ook ooit opgeleid tot hovenier en dat heeft mij veel gebracht.
Ruimte organiseren en stimuleren van de creativiteit van onze jeugd maakt ons gezamenlijke toekomst!
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Nuttig initiatief
Tijd om gebouw S weer op te knappen. Dan komen er hopelijk mensen om daar nuttige dingen te doen.

Eris grote behoefte aan vakmensen. Creëert kansen voor jongeren. Geeft een impuls aan de arbeidsmarkt in de regio.

Brede en langdurige inzet op scholing, technische beroepen onder de aandacht brengen die in de regio er veel zijn, match 
tot stand brengen (potentiële) werknemers en werkgevers. Goed voor leefbaarheid, inkomen en trots ondernemers, 
werknemers en alle inwoners stadskanaal en regio. Naast uitdagende stimulering te kiezen voor technische beroepen ook 
stimuleren van ondernemerschap! Mooie duurzame toepassing kenmerkende huisvesting van Philips. Brengt innovatie 
voort en verdienmodel is goed: opbrengsten/winst blijft binnen Makeport Mercurius.
Er is een grote behoefte aan goed opgeleide vakmensen in de regio. Dit voorstel sluit hier perfect bij aan!
Project ‘TOUKOMST’ zegt het al de jeugd heeft de toekomst dus een goed en waardevolle initiatief.
Dit kan de werkgelegenheid een impuls geven
Onderwijs voor en in de regio.
Goed voor nieuwe werkgelegenheid in de regio: behoud van talent en van goed onderwijs.
Goed voor nieuwe werkgelegenheid in de regio: behoud van talent en van goed onderwijs. Jongeren vroeg kennis laten 
maken met ondernemerschap en techniek biedt kansen voor de toekomst!
-
- Goed voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Stadskanaal. - mensen blijven sneller in Stadskanaal dan dat ze 
wegtrekken.
Voor iedereen zou dit een aanwinst zijn!!!! Communicatie tussen school en bedrijven zullen laagdrempelig worden 
bijvoorbeeld. Goed voor de werkgelegenheid. Aangezicht voor de gemeente zou ook super zijn.
De vakscholen en maakindustrie verdwijnen langzamerhand in Nederland. Toch zullen we deze doelgroep hard nodig 
hebben in de toekomst. Daarnaast zie je in Nederland dat ons historische vastgoed langzaam verdwijnen. Dus een concept 
in het prachtige gebouw juich ik toe.
Goed voor de regio Jongen mensen een kans geven en economie aanjagen
Impuls voor de lokale werkgelegenheid en aanboren van lokale talenten.
.
Mooi voor stadskanaal.
Gaat voor duurzaam werk in de regio waar dit hard nodig is!
Fantastische ontwikkeling voor een prachtige regio waar innovatie en arbeid welbekend zijn
Goed voor de regio, vernieuwend en innovatief

Ervoor zorgen dat jeugd hier ook een toekomst ziet en niet massaal wegtrekt! Geweldig idee op een zeer unieke lokatie.
Stadskanaal weer op de kaart zetten en investeren in de jeugd.
Super goed plan
Goed voor nieuwe werkgelegenheid in de regio: behoud van talent en van goed onderwijs.
Goed voor nieuwe werkgelegenheid in de regio: behoud van talent en van goed onderwijs.
Werk en onderwijs samenbrengen en jongeren behouden in de regio waardoor er toekomst blijft voor de ondernemers. 
Sluit ook aan bij een levenslang leren.

Zorg dat er een uitdagende verbinding ontstaat tussen de regio en de rest van Nederland. Richt je op innovatie
Top plan voor scholing en werkgelegenheid.
Prachtige plek voor dit geweldige initiatief.
Top initiatief. En heel belangrijk voor de toekomst van onze maatschappij en kansen voor de jeugd!
Prachtig plan, veel aandacht voor vakmanschap
Uitstekend initiatief om jongeren een toekomst te geven waarin ze zelf al lerend o.a. het ondernemerschap kunnen 
uitoefen met perspectief om te blijven in de regio
uitstekend idee top
Glocal Production wordt de norm. Internationale kennis gebruikt om lokaal te produceren. Dit biedt daar een mooie 
platform voor
voorbeeld project
Innovatief en oog voor vakmanschap en regio.
Er is zoveel vraag naar vakmensen, dus ik zou zeggen: waar wachten we nog op?
Intensievere samenwerking tussen onderwijs en werkgelegenheid is een zeer positieve ontwikkeling.
Onderwijs en bedrijfsleven aan elkaar verbinden is een goede zaak
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Een bundeling van functies en disciplines zorgt voor dynamiek in het gebied. Uiteindelijk zijn dit soort initiatieven wat de 
uitstroom van jonge mensen tegen kan gaan. Tevens zal werkgelegenheid mede zorgen voor een een interessant kennis en 
woonklimaat.
Het verbeteren van het philips terrein zou een gigantische kans zijn voor stadskanaal! daarnaast is ambachtsonderwijs erg 
belangrijk en vaak onderbelicht
Mooi initiatief voor Stadskanaal, Top!
Lijkt mij een heel goed project
Op de juiste plek een broeinest om zo de omgeving van werkgelegenheid en personeel te zorgen en de omgeving voor de 
jeugd interessant te houden.
Vakmensen opleiden, jong en oud(er), verbinden van werk, cultuur en historie
Top bedrijf eerlijk en correct
Argumenten voor
Geweldig initiatief voor een herbestemming Philips gebouw
Jonge mensen interesseren voor techniek is zeer lonendener is grote behoefte aan techn. mensen.
Volop werkgelegenheid in de toekomst door mooie verbindingen tussen onderwijs, werkgevers, private en 
overheidspartijen.
Zeer goed uitgedacht initiatief van ondernemers en overheid uit de regio. Goede stimulans voor de economie van de regio 
door het bieden van een goede combinatie van scholing en werk met perspectief.
Het zal de economie versterken. Economische groei is de basis van veel dingen waaronder werkgelegenheid, goed 
onderwijs, leefbaarheid.
Voor Stadskanaal een fantastisch plan waar visie en betrokkenheid vanaf spat!
Jongeren vroeg kennis laten maken met ondernemerschap en techniek biedt kansen voor de toekomst.
Het is een goed iniatief dat hopelijk de leegstand van Groningse dorpen tegengaat. Het onderwijs in Stadskanaal ging 10 
jaar geleden behoorlijk achteruit en het is goed dat dit weer ontwikkeld wordt.

Geweldig project. Veel potentiele vakmensen in de buurt. Stadskanaal knapt er van op en kan laten zien wat het in his heeft
Project 17 Argumenten Tegen
Geen!
Geen
Geen
-
Goed
NVT
geen
Mag van mij wel in de hele provincie, met bijvoorbeeld elke gemeente of regio zijn eigen 'vak'.
de kennis, contexten/netwerken, de infrastructuur en benodigde partners zijn er al; breng die bij elkaar, dat is efficiënter, 
effectiever en duurzamer dan geld uitgeven aan een nieuwe onderwijsvorm, aan nieuwe leerwerkbedrijven ..sluit aan bij 
het bestaande en versterk dat!
Geen
-
Heb ik niet
-
Geen; belangrijk is dat alle partijen blijven (samen) werken!
Vergeet ook niet aan expansie/afzet buiten de regio
Geen
Belangrijk van gemeente dat wordt heroverwogen om locatie beter bereikbaar te maken met OV, idealiter met trein 
station.
Ik ben benieuwd welke partijen hier aan meewerken. Onderzoek ook samenwerking met bestaande coöperaties zoals 
Westerkwartier, van onderwijs en ondernemingen.
Niet van toepassing
Geen
Nvt
Geen
Die zijn er echt niet te bedenken
Geen
De bereikbaarheid van de locatie is niet optimaal, en zou ook beter moeten wil het een succes worden.
Geen
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Laat dit maar aan de gemeente over.
Alleen maar kansen om voor dit project te gaan. Ik zie geen tegen argumenten.
geen
Geen
Inzet en juiste mensen vinden.
Geen
Geen.
Uitrol voor heel Groningen zou het nog aantrekkelijker maken
Geen
-

Infrastructuur vervoer, doe er iets aan! De spoorverbinding moet doorgaan, dat zou dit project een extra boost geven.
Wij hebben de jeugd hard nodig in de technische, ambachtelijke beroepen. En ook op de korte termijn. Kansen voor de 
regio om de krimp tegen te gaan.
Nvt
Geen
-
Geen
Argumenten tegen
-
Geen
maar te plaatselijk gericht
Geen
Dit gaat over betere afstemming van onderwijs en arbeidsmarkt. Al veertig jaar wordt dit geprobeerd maar heeft nog 
weinig doorbrekends opgeleverd.
Er zijn geen tegens

Ze praten over krimp gebied, Ik zie het het gebied niet als een krimp gebied en zo hou je ook jonge mensen in het gebied.
zorg dat jongeren niet beperkt worden tot de regio.
Geen
-
De link met cultuurhistorie lijkt me niet iets wat voor leerlingen aantrekkelijk is. Kan één bedrijf voldoende afwisselende 
leerervaringen bieden?
Niet te schools maken
Geen
Geen
Nvt
Niet
Argumenten tegen
Geldverspilling om het Philips gebouw hiervoor te renoveren.
Het moet nog blijken of het de oplossing is voor wegtrekkende jongeren

Bereikbaarheid (OV) voor studenten HBO en WO is slecht, waardoor het onzeker is of deze groep mee zal doen.
Geen
Geen
Stadskanaal is geen eiland. De relaties met de Monden en Oost-Groningen komen te moeizaam van de grond. Het project 
mag dan ook niet op zichzelf komen te staan. Samenwerking en inbedding in een groter geheel zijn voorwaarde voor een 
positieve ontwikkeling.
geschoolden moeten ook in de regio gehouden weten te worden.
Geen

Eerst moet worden bekeken of er eventuele andere redenen zijn voor het zwakke imago en wegtrekken van jonge mensen 
in de regio, en dus of het ontwikkelen van de regio op deze manier wel effect zal hebben. Het zou een verspilling zijn van 
geld en tijd als een substantiële verandering niet teweeg kan worden gebracht.
Zijn er niet
Fris Creatief en innovatief idee dat is zeer welkom in de knoalstreek
Kan geen tegenargument bedenken
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Geen
x
n.v.t.
Geen

Aangezien de Coöperatie zichzelf moet bedruipen ontstaat het gevaar dat de winstgevende projecten belangrijker worden 
dan de leerdoelen. De kosten voor het renoveren van gebouwen S en D zullen vooral voor gebouw S zeer hoog uitvallen 
vooral de W installaties van gebouw S (ik neem aan dat de heater- koel- blokken en de ventilatoren enz verdwenen zijn. Het 
vinden van vaklieden die voldoende kennis en ervaring hebben om deze over te brengen zal moeilijk zijn.
Geen
Tegen? Niks tegen Kor
Argumenten tegen
Argumenten tegen
Geen
Nvt!
Argumenten tegen
Ik kan ze niet bedenken
In hoeverre is dit toekomstbestendig gezien er steeds meer industrie/technologie/materiaal uit China en straks Afrika 
komt? Automatisering dringt ons leven binnen. Vraagt dus om innovatieve en toekomstbestendige maakindustrie versus 
een 'terug gaan naar de goede oude tijd'.
Geen

Een nieuwe school opzetten om de afstand tussen het onderwijs en de praktijk te verkleinen. Het klinkt als een onvervalste 
papieren oplossing. Wellicht is het geld beter besteed met een bewustwordingscampagne voor het belang bij vakmanschap 
in de betreffende sectoren, een schop-onder-de-kont bij het gevestigde onderwijs, en misschien nog wel veel meer bij een 
verbetering van de woonomgevingen in de buurt van de personeelstekorten.
Heb ik niet.
Dat het er nog niet is.
-
Geen
Geen. Behalve de vraag of er instroom voldoende is.
n.v.t.
geen
Argumenten tegen heb ik niet
Alleen regio Stadskanaal is te karig het zal opgezet moeten worden in de gehele provincie om alle jeugd te bereiken en 
kennis te delen
Geen
Geen.
Geen
Geen
Geen
Geen
geen
Nvt
Voorwaarde is dat het spoor wordt doorgetrokken naar Stadskanaal
Geen
Geen
-
Niks op tegen. Geweldig project
Geen
.
Geen
dit kan ook opgezet worden zonder een heel nieuwe school te vormen, de bedrijven kunnen ook in gesprek gaan met de 
opleidingen die er al zijn om op die manier de opleidingen beter aan te laten sluiten
Geen
Geen
n.v.t.

118



Hoe borg je instroom en participatie van bedrijfsleven?
Geen.
-
Argumenten tegen
Geen mening, ik woon niet in Stadskanaal.
Een zinvol tegenRgument kan ik niet bedenken
Geen
Ik ben zelf uit Stadskanaal vertrokken omdat er als creatieveling bijna geen mogelijkheden waren, er zijn meer soorten 
mensen dan productiepaarden dus de kans dat de dorpen vooralsnog leegstromen (hoewel minder hard) is nog steeds 
aanwezig). Knoal heeft het slechte imago ook omdat het de hogeropgeleiden niet weet vast te houden en ik weet niet of dit 
project daar verandering in gaat brengen.
Project 18 Argumenten Voor
Een geweldig plan, ouder worden maar niet alleen! Er voor elkaar zijn, weinig tot geen eenzaamheid.
Het is toch prachtig als oudere mensen een woonvorm hebben waar ze zich echt thuis voelen het is vaak wel hun laaste 
verhuizing dan moet het ook goed zijn

Een goed plan om te voorzien in woningen voor ouderen die weg bezuinigd zijn, denk aan bejaarden tehuizen
zo wil mijn moeder wonen en tuinieren met uitzicht
Aangezien het aantal ouderen in onze provincie sterk haar toenemen en er steeds meer mensen zijn die niet zelfstandig een 
goede woonvorm kunnen creëren, is dit een goed plan!
er is te weinig geschikte woonruimte (met tuin) voor senioren die kleiner willen gaan wonen maar nog wel (redelijk) 
zelfstandig zijn.
Past in deze tijd
Een mooi avontuur
ouderen actief en betrokken houden, veilige omgeving met minder regels maar invulling naar behoefte.
Dit voor de mensen die de provincie opgebouwd hebben en niet voor e.a. onzinnig geld verkwanselend Cultuurproject voor 
n klein select clubje
Langer zelfstandig blijven en minder beroep op dure zorg

Bevordert de blijvende zelfstandigheid en gezondheid van ouderen en dat levert kostenbesparing in de zorg op.
Eindelijk! Super!!
Denk dat er veel behoefte is aan dit soort samen ouder worden woonvormen ook voor LHBTI-ers
Aansluiting zoeken op wat ouderen al hun hele leven gewend zijn. En ze niet ergens op een ongetwijfeld mooie of 
kwalitatief goede locatie &quot;weg&quot;stoppen.
Het is een gezonde dagbesteding voor oudere mensen en bovendien goed voor de dagelijkse contacten.
Dit is de toekomst
Meergeneratie woningen zijn de toekomst.
Grote behoefte. Ieder voor zich alleen kan dit niet realiseren, dus er is een platform nodig

Als senior wil ik graag zelfstandig wonen in een levensloopbestendig huis, een schaars goed. Nieuwe initiatieven zijn 
belangrijk om onze woonwensen te helpen realiseren. Wonen en leven met het commitment elkaar als mantelzorger bij te 
staan bij incidentele problemen, dat is een zonnige toekomst bij het ouder worden.
Mooie vorm om ouderen zolang mogelijk zelfredzaam te houden.
Er zijn nu te weinig alternatieven voor ouderen.Okk is het goed dat er woonvormen komen, waar alle leeftijdsgroepen 
samen kunnen wonen.

Haakt aan op een relevante ontwikkeling: demografie. Versterkt de doelgroep. Verbeterd kwaliteit van leven.
Zo’n platform structureel faciliteren is een heel goed idee, want anders strandt t toch op vrijwilligers die ook hun eigen 
bezigheden hebben
Super

Zeker gezien het feit dat mensen langer thuis moeten wonen en het enorm hoge percentage mensen dat eenzaam is, is dit 
een prachtig initiatief! Mensen kunnen elkaar helpen; de lamme helpt de blinde. Dat lost beide problemen op!
Past bij wensen van ouder wordende mensen, jonge ouderen!
nieuwe woonvormen zijn waardevol en nodig.
Is urgent, nodig voor de leefbaarheid in de provincie en gaat uit van inclusie..iedereen telt- en doet mee en kan bijdragen 
aan eigen welzijn en dat van anderen...die kant moet het op...
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Innovatief passend bij de doelgroep
Hard nodig, veel mensen willen zo lang mogelijk eigen regie houden in hun leven. Dit project voorziet daar in en moet 
gestimuleerd, gefinancierd en gesteund worden!!!
Belangrijk dat mensen mogen en kunnen wonen waar ze zelf graag willen!!
Het is een goed plan om een passende woonvorm voor ouderen te creëren .
Voor ouderen die steeds langer zelfstandig wonen, waarbij eenzaamheid een mogelijk probleem is en een sociaal vangnet 
van groot belang is, zouden woonvoorzieningen een zeer gewenste vorm zijn.
De manier waarop de ouderenzorg nu ingericht is kan op termijn niet meer uit,de kosten zijn niet op te brengen. Nieuwe 
woonvormen onderzoeken is stap om in de toukomst hier een oplossing voor te creëren.
wat een mooi idee! aanvullend: - een kans voor circulair bouwen. Hout, leem, prachtige materialen met veel wooncomfort. - 
Licht en warmte door optimaal gebruik te maken van de zon - binnen/buitenruimte: hoe kom je dagelijks buiten als je 
steeds minder mobiel of zelfs bedlegerig wordt? een draaiende buitenveranda met IR warmte? (met een knipoog naar de 
soms prachtige TBC-huisjes van vroeger)
Zelfredzaamheid, maar ggen eenzaamheid, oplossen tekorten, bevordering doorstroom
Wij zijn als Woonhofgroep al meer dan twee jaar bezig om hier in Sellingen een Woonhof te realiseren voor ouderen en 
jongeren en ook gecombineerd met zorg. Hierdoor zouden mensen die dat graag willen in hun eigen omgeving blijven 
wonen. Wij zoeken een projectontwikkelaar en en een investeerder.
Bouwen vanuit en in samenwerking met ouderen woningen of woonvormen realiseren is hard nodig.
Dit is echt een plan dat er voor zorgt dat de provincie leefbaar blijft.
zo houden we mensen op elkaar betrokken en woonachtig op het platteland
bevordert de leefbaarheid voor ouderen, minder eenzaamheid en zorgkosten
Voor ouderen is het ontbreken van betaalbare seniorenwoningen een groot knelpunt. Hierdoor zijn er ook weinig woningen 
voor jongeren beschikbaar. Dit project bevordert de hele woningmarkt.

Voor deze mensen in onze samenleving is zo weinig te kiezen en worden te veel geïsoleerd van de samenleving . Het zou zo 
mooi zijn nieuwbouwprojecten op te kunnen zetten met levensbestendige 1 en twee persoons huizen binnen een woonwijk 
,in de nabijheid van winkels en voorzieningen. waar een diversiteit aan mensen zou kunnen wonen. Te denken aan ouderen 
en mensen met een beperking, samen met andere alleen wonende mensen. ook de afstanden tot zorg blijven zo klein en 
brengen mensen midden in de maatschappij Denk hierbij aan de oude hofjesstructuren.
Geweldig initiatief. Ook in ons dorp zijn we met een werkgroep bezig een soort gelijk idee te realiseren.
ouderen en jongeren kunnen zelfstandig leven en met elkaar. eenzaamheid bestrijden, nabijheid en veiligheid- als er iets is, 
zijn er anderen om te helpen. samen ondernemen, op stap gaan enz.

essentieel dat toekomst bestendige woningen komen waardoor doorstroom woningen van ouderen naar jongeren
Woonvormen voor ouderen zijn er niet of nauwelijks, dus hoog tijd dat hier aandacht (en geld!) voor komt. Ik wil daar 
straks.. wel wonen.
Solidariteit van generaties, actieve ouderen, onderlinge zorg IPV overheidszorg.
Eens met de stelling
Grote behoefte aan nieuwe woonvormen waar alle generaties iets aan hebben, elkaar ontmoeten en elkaars problemen én 
kwaliteiten leren kennen.
Een woonvorm verbind mensen en eenzaamheid zal minder aanwezig zijn in een woonvorm.
Prima om nu woonvoorzieningen te gaan ontwikkelen. In 5Jaar 29% Senior! Laten we deze groep behouden voor het 
groninger samenzijn!
Mogelijkheden voor niet-ouderen om hier in de regio te wonen

Heel mooi als ouderen de kans krijgen in hun huis te blijven met hulp. Of een gezamenlijke woonvorm waarbij een 
verpleegster intern is en mensen elkaar helpen. Vooral voor mensen met weinig of geen familie is dit fantastisch.
Geweldig plan!
oud met oud is toch met zijn allen richting einde. Jong en oud samen werkt twee kanten op stimulerend

Goed om bij te dragen aan het wonen van de toekomst voor ouderen en oudere dit zelf te laten bepalen e te leren van 
ervaringen. En roep deze dan van de hoogste toren zodat heel NL kan zien wat mogelijk is voor ouderen!
Steengoed initiatief. Diversiteit in woonvormen voor ouderen. De ouderen van de komende 20 jaar hebben vormgegeven 
aan de vrijheid van diversiteit in de samenleving. Zo willen wij ook oud worden en wonen.
Ernstig tekort aan woonruimte voor senioren , zeker om gezamenlijk dingen te doen.
Daar wil ik zelf wonen!
Dit is hard nodig want er is een groot tekort aan woonvormen waar ouderen wel willen wonen

120



Er is genoeg energie onder ouderen om deze projecten levensvatbaar te maken. Niet opbergen in een bejaardenhuis, maar 
betrokken en zichtbaar blijven in en voor de maatschappij.
Tegen eenzaamheid Samen

Dit is het beste project dat ik wil steunen. Hier gaat het om de mens, dit zijn wij! Iedereen wordt ouder en zullen we het 
met elkaar en voor elkaar moeten organiseren, zodat we allemaal oud mogen worden waarbij we prettig kunnen blijven 
wonen. Niets is belangrijker dan een fijne woonplek, dat is voor lichaam en geest de meest essentiële basisbehoefte!
Dit helpt tegen verveling en eenzaamheid bij ouderen, ik mis nog dat het ook gemengde woonvormen met jonge en oudere 
mensen zijn
Er zijn te weinig levensloopbestendige huizen en woonvormen voor ouderen.
De ouderen niet wegstoppen in flatwoningen, maar meer levensloopbestendig bouwen. Wij praten en praten en praten er 
al jaren over. Niet praten, maar doen.
Dit betekent dat ouderen in hun eigen omgeving waar zij zo vertrouwd mee zijn te kunnen blijven wonen
Samen kun je leren van elkaars kennis en de valkuilen die je tegen bent gekomen om fijne en bijzondere woonvormen voor 
ouderen te ontwikkelen.
Sluit aan bij behoefte die onder bewoners -oud en jong- leeft. Kennis delen om projecten te versnellen. Intergenerationele 
projecten zorgen voor duurzaam ouder kunnen worden.
Zo belangrijk om hierin te investeren op welke manier dan. Het gaat een grote bijdrage zijn aan het WelZijn en 
Welbevinden.

Omdat het echt fijn is dat jongeren ergens terecht kunnen ,dat is hrd nodig in Stadskanaal ik ben zelf 18 loop maar s over t 
centrum heen en vraag de jeugd hun verhaal 9 van de 10 heeft dingen meegemaakt thuis of op straat
Goed en duurzaam plan met aandacht voor ieders wensen.
Goed project!!
Er moet meer mogelijk zijn tussen zelfstandig wonen of in een verzorgingshuis.
gezond ouder worden, sociale inbinding van ouderen
Momenteel zijn er te weinig geschikte op de toekomst gerichte woningen voor ouderen. Daardoor trekken ze uit de dorpen 
weg en raken daardoor hun sociale contacten kwijt.

Oudere mensen moeten wat mij betreft vroegtijdig met kleine stapjes uit vastgeroeste patronen begeleid worden naar een 
laatste levensfase vol perspectief. Actief blijven, samen leuke dingen doen met anderen zonder dat hen daarbij het gevoel 
bekruipt van plotseling afhankelijk te worden. Doorgaans zijn de hersenen van ouderen niet meer zo flexibel om in een keer 
grote stappen te maken die hun leven overhoopgooit. Dit proces mag wat mij betreft al veel vroeger beginnen. Zeker qua 
voorlichting (wat is er zoal mogelijk, ook qua nalatenschap en in de persoonlijke begeleiding).
Ben zelf betrokken bij de ontwikkeling van een woonproject en we worden bedolven onder de aanmeldingen! Hier is heel 
veel behoefte aan!!
Zeker nu men alle bejaardenhuizen dicht doet, zal voor de ouderen een plaats moeten komen waar ze zich thuis voelen en 
hun ding kunnen doen, zolang ze dit nog kunnen.
Al vanaf 70 jaar gaan mensen denken over: hoedanig houden we het hier nog vol..moeten we nu al naar een 
seniorenwoning met zorg?? Belangrijk om nieuwe woonvormen te ontwikkelen. denk aan OMANIDO!
Het is heel belangrijk dat ook de oudere mens gelukkig is en zich veilig voelt op zijn woonplek, makkelijk contact met 
anderen kan hebben én zich kan terugtrekken op zijn eigen plek.
Meer ruimte voor samen oud worden.
M.i. De perfekte oplossing voor ouderen. Samenleven op oudere leeftijd in een sociaal stimulerende omgeving. Wmo hulp 
geconcentreerder. Bovendien komen grote huizen vrij voor jongeren.

Super goed plan dat de ouderen straks in een veilige, beschermde en prettige leefomgeving kunnen wonen.
Initiatief is vanuit ouderen zelf opgezet; zij zijn de ervaringsdeskundigen
het is belangrijk dat ouderen sociaal, veilig en maatschappelijk verantwoord kunnen wonen.

In Sellingen is een groep bewoners bezig met een woonhof voor jong en oud, met als ontmoeting plek van samenwerking 
een grote binnentuin. Scholen en de leerlingen,direct naast Woonhof, worden betrokken bij het ontwikkelen en onderhoud 
van de groentetuin. De MFA staat naaste woonhof hetgeen een goede interactie geeft.

Elkaar helpen, motiveren en activeren. Er toe doen #zinvolbestaan Mensen in hun waarde laten en een doel hebben. Dit 
alles geeft positieve energie en een langer levensplezier. De zelfredzaamheid positief beïnvloedend.
Deze mooie woonplannen hebben inderdaad visie en ondersteuning nodig
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Binnen de provincie meer aandacht voor woonwensen ouderen en daarbij de woonvormen ontwikkelen. Meer vergrijzing 
in de provincie en er wordt steeds meer opgezet voor ouderen met veel financiële middelen (particuliere 
zorgondernemers). Deze initiatieven zorgen voor binding, activering ouderen en zorg om elkaar.
Innovatieve gedachten
Het is voor iedereen goed kinderen, volwassenen en ouderen. Iedereen helpt elkaar.
Lijkt mij geweldig,samen en toch je eigen stekje,er voor elkaar zijn,de oplossing voor ons ouderen!
Supergoed initiatief Knarrenhof Veendam
Hier zijn veel initiatieven voor, ook bij mij in de buurt, die maar niet van de grond komen. Ik denk dat het goed is als hier 
een helpende hand wordt geboden door een platform met kennis en geld. Is hard nodig, gezien het aantal ouderen in de 
provincie.
Op zoek naar kleinschalige woonvormen waar de mens centraal staat
Een terugtrekkende overheid en meer regie bij de burgers vraagt om initiatieven waarbij ook op hoge leeftijd wonen 
gezellig en geborgen kan zijner
Belangrijk om de vergrijzing tegen te gaan en woonalternatieven te bieden voor eenzame ouderen die geborgenheid en 
gezelligheid zoeken.
Hoef eigenlijk geen argumenten toe te voegen aan dit verhaal. Ook goed voor de volwassen kinderen van ouderen: geen 
spanning en zorgen over je ouders, maar weten dat zij in een door hen gewenste woonvorm wonen en daar een waardige 
en waardevolle oude dag hebben.
Individuele vrijheid en toch samen. Blijven op de plek waar je wortels liggen. En een mooie kans om zorg te geven die 
aansluit bij persoonlijke wensen.
Er is nog te weinig aandacht voor nieuwe woonvormen voor ouderen. Ouderen worden steeds ouder en blijven langer 
actief. Het is belangrijk om daar bij het woningvraagstuk rekening mee te houden.
Eigen initiatief belonen, en zo zorgen voor ruimte voor jongeren
Super fijn als mensen zo op een hun oude dag kunnen wonen.
Ouderen ontbreekt het aan keuze van woonvorm en bovendien is er een tekort aan woonruimte voor ouderen in vrijwel 
iedere gemeente.
Vergrijzing is niet het probleem maar de oplossing. Lees Arjan Postema

Versterking lokale mogelijkheden door regionale aanpak. Combinatie jong-oud versterkt onderlinge betrokkenheid en kan 
daarmee ook eenzaamheid voorkomen. Biedt ouderen meer kans in de eigen omgeving te kunnen blijven.
mooi idee

Ouderen moeten mogelijkheden krijgen om in GEZAMENLIJKE zelfstandigheid in woonvormen te kunnen wonen als elkaar 
sociaal ondersteunen wenselijk is (en daardoor hun veelal grote koopwoning beschikbaar komt voor de woningmarkt).
als je ouder wordt samen dingen doen en contact hebben, héél belangrijk

Als oudere is er niets meer tussen zelfstandig of patiënt, terwijl door de dubbele vergrijzing de mantelzorg steeds ijler 
wordt. Met bovendien een toenemend aantal ouderen zonder kinderen, is dit een mooie oplossing.
Heel hard nodig.
Enorm te kort aan soortgelijke initiatieven voor ouderen. In een kleinschalige woonvorm wil men oud worden, niet in een 
ouderwets verzorgingstehuis.
Stimuleren kleinschalige woonprojecten voor ouderen met mogelijk positief neveneffect dat eenzaamheid onder ouderen 
minder wordt

Ik zou er zelf wel willen wonen ;-). Een dergelijke woon/leefomgeving stimuleert ouderen om ook als vrijwilliger 
maatschappelijk bezig te gaan als 'ervaringsdeskundige'. Zorgt ook voor gezonde doorstroming op woningmarkt.
Er is veel te weinig passende woonruimte voor ouderen die nu in een te groot huis wonen. Een &quot;Knarrenhof&quot; 
zou in vele gevallen een passende oplossing zijn
Essentieel ter voorkoming van eenzaamheid op latere leeftijd, dat ouderen betrokken blijven bij elkaar en de gemeenschap. 
Positief voor de kwaliteit van leven, voorkoming van ziekte en kostenbesparend
Elkaar ondersteunen en helpen voor een goede en leuke oude dag.
Dit project past bij onze toekomstvisie: Samen ouder worden op basis van: Voor elkaar te zijn, in een milieuvriendelijke 
omgeving en in de nabijheid van openbaar vervoer, winkels en cultuur.

Dit onderwerp heeft al jaren lang een achterstand opgelopen. Het wordt eindelijk eens tijd voor verandering.
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Minder hulp van buitenaf (zorgverleners) nodig, omdat de groep gezamenlijk de dingen oppakt. Wat de een niet meer kan, 
wordt door een ander wel gedaan.
woningnood onder jong en oud. ouderen in te grote huizen zonder zorg en aanloop,jongeren geen betaalbare huizen. Tijd 
om dit op te lossen, met levensloopbestendige hofjes, tinyhouses, sociale huur en koop en inbreng van burgers en oog voor 
duurzaamheid
Heel goed idee! Wel zelfstandig wonen maar samen er voor zorgen en elkaar helpen dat dit mogelijk is !

elk dorp zijn woonvormen jong en oud is goud ( een spreuk die nog steeds zeer actueel is) laat gemeenten actief 
meedenken en meewerken ook voor ( kleine) investeerders of woningbouwstichtingen kunnen veel betekenen
In Sellingen is een groep bezig om een woonhof te realiseren voor verticale bewoning. Dus voor diverse leeftijden en 
groepen. Voor woningen in alle categorieën is hier behoefte. Voor starters , gezinnen maar ook voor ouderen die hun huis 
hebben verkocht en kleiner willen gaan wonen en toch in hun vertrouwde dorp willen blijven. Ook evt zorg is op 
loopafstand , evenals supermarkt , postkantoor. Voor het dorp zal realisatie van dit project een enorme opsteker zijn. Ik 
vind dan ook dat dit project alle steun verdient!!
Prima idee voor ouderen.
De kennis en ervaring van ouderen zijn de basis voor een verdere ontplooiing van de jongeren. Van elkaar leren is 
essentieel voor een goede toukomst in Stad en Ommeland !

Nu is er te weinig van deze vorm van wonen. Heel goed idee zodat ouderen zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.
Zeer goed initiatief, en ook belangrijk dat we bezig zijn om goede voorzieningen krijgen voor de mensen. Ik denk dat dit 
soort projecten zeker steun verdienen.

Bejaardenhuizen zijn gesloten. ouderen blijven in hun te grote huis wonen. ze moeten plaatsmaken voor jongeren en 
gezinnen. het is geweldig om als oudere in een woonvorm te wonen. zeer belangrijk in de strijd tegen eenzaamheid.
Langer zelfstandiger wonen. Voorkomt vereenzaming
Prima intitiatief om te onderzoeken en mogelijk te realiseren woonvormen voor ouderen met name in een sterk 
vergrijzende regio. Ieder persoon heeft recht op autonomie en recht om verantwoordelijkheid te kunnen en mogen nemen 
voor zijn of haar eigen leefomstandigheden.

Nodig tijd voor nieuwe woonvormen in de provincie Groningen. De Knarrenhof in Veendam lijkt een geweldige voorloper te 
worden. Men kan nu al op veel enthousiaste mensen rekenen die dit deze woonvorm helemaal zien zitten.
Ook zal dit een prachtige oplossing zijn voor eenzame ouderen. Een combinatie van jong en oud zodat ze elkaar kunnen 
ondersteunen zou ook fijn zijn
Een leefbare oudere dag
Meer woon- en recreatiemogelijkheden voor senioren.
Woonvoorzieningen voor ouderen, inclusief bewegings-therapie, dat is positief

Het zou ons ontzettend goed op weg kunnen helpen. Al jaren praten we hier vrijblijvend over maar daar blijft het bij.

Er gaat iets mis op het gebied van wonen en ouderen door het huidige beleid van de overheid. Op zoek naar nieuwe 
woonvormen kan dit een goede steun in de rug zijn naar de toekomst. Op een dag zijn we allemaal een oudere.
Broodnodig!
Het ontbreekt aan dit soort woningen!

Mensen werken hun hele leven hard, en verdienen het om, wanneer ze op leeftijd zijn, op een fijne plek te wonen!

Ook ouderen hebben behoefte aan ontwikkeling, samen er zijn voor elkaar, nieuwe mensen leren kennen en nieuwe dingen 
leren. Dit project is toegankelijk voor iedereen die &quot;goud voor mekaar&quot; wil zijn.

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Om dit haalbaar te maken, plezierig en verantwoord is het van groot belang om 
nieuwe woonvormen te ontwikkelen en hiermee te experimenteren. Dit, in de hoop, dat ouderen zodoende, vanuit hun 
kracht zoveel mogelijk deel uit kunnen maken van de samenleving en hun kwaliteit van leven vergroot wordt.
Dit project maakt het mogelijk dat senioren daadwerkelijk langer thuis kunnen wonen
Goed initiatief die kan helpen om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Woonvorm met bv. eigen groentetuin kan 
bijdragen aan fitter blijven van ouderen.
Het realiseren van diverse woonvormen die passen bij de behoeften van bewoners is geweldig.
Dit onderwerp vergt zeker aandacht. Er is ook zeker vraag naar nieuwe woonvormen.
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Tussen thuiswonen, de welke vroeg of laat niet meer de gewenste passende setting is en de weg naar het verpleeghuis 
feitelijk geen tussenstations meer kent is een eigen voorziening vanuit particulier initiatief meer dan welkom in die 
tussenfase met deze duurzame oplossing
Iets terughalen van wat vroeger normaal was: bejaardencentra, zorg voor elkaar en professionele zorg; in de eigen 
omgeving
Zeer geschikt voor elke doelgroep
relevant idee met de vergrijzing op het platteland.
Wat is er logischer dan samen werken aan nieuwe, creatieve woonvormen voor ouderen. Deze ondersteuning is nodig om 
dromen te realiseren.
Broodnodig gezien de vergrijzing van de provincie en leegloop van de dorpen. Wil je een leefbaar dorp houden zullen er op 
dit gebied meer acties moeten worden ondernomen.
Prima idee om de ouderen in hun eigen omgeving te laten wonen.
ouderen first, met respect en liefde
Zo zijn ze lekker bezig en in de buiten lucht

Als we ouder worden hebben we soms hulp nodig. Met deze woonvormen wordt het weer meer gebruikelijk om elkaar een 
handje te helpen. Doorbreek het sociaal isolement door er samen voor elkaar te zijn.
Het zou mooi zijn om woonvormen te realiseren en daarmee mogelijk ook de houding van gemeenten en 
woningcoöperaties te beïnvloeden.

In Sellingen zijn een groep bewoners bezig met een woonhof voor jong en oud, met als ontmoeting/samenwerking een 
grote binnen tuin. Scholen ,direct naast Woonhof, worden betrokken bij het ontwikkelen en onderhoud van de groentetuin. 
De MFA staat naaste woonhof hetgeen een goede interactie geeft,
Wat is er nou mooier dan met de nodige basis voorzieningen en zover mogelijk zelfvoorzienend ouder te mogen worden op 
t mooie platte land.
Belangrijk
Zeer goed idee
Zeer goed initiatief
fantastisch om meer samen te doen. ook de financiering zou vanuit de regio ondersteund moeten worden.
Ja
De ouderen ondersteunen, bij het realiseren van woonvormen, om hiermee eenzaamheid te vermijden.

Het geeft ouderen de mogelijkheid om zo lang mogelijk te blijven wonen op de plek of plaats waar ze dat graag willen.
Ook in Muntendam is het slecht gesteld met woonvormen voor ouderen. Een verzorginsgflat en/of betaalbare 
huurwoningen voor ouderen zijn erg welkom. Dit zou een goede aanvulling zijn op het centrumplan waaraan momenteel 
gewerkt wordt!
Prachtig project voor onze ouderen
Kennis centraal en beschikbaar. Initiatieven vanuit de bevolking. Minder afhankelijk van marktwerking.
Ik hoor, en heb zelf, de behoefte om klein te wonen maar niet in een appartement. Veel kleine woningen die goedkoper 
zijn, zodat er grotere woningen beschikbaar komen voor gezinnen.
Vind het een zeer goed project

Zeer goed idee en op deze manier kan een echtpaar ook bij elkaar blijven wonen terwijl ze nu vaak worden gescheiden.
Er zal echt iets moeten gebeuren op het gebied van huisvesting. Als ouderen plaats kunnen maken en uit hun te grote huis 
willen verhuizen naar iets kleiner, met een buiten, niet opgehokt in een flat, dan komen er meer eengezinswoningen vrij. 
Het moet gee
Goed om op de vergrijzing in te spelen. Goed plan!
Zoals deze foto laat zien kun je alles in een vatten m.b.t. tot gezond leven op latere leeftijd. nl. buiten zijn, bewegen,je eigen 
voedselvoorziening regelen en niet te vergeten de sociale contacten.
We worden oud met zijn allen en dan prettig en verzorgd wonen is een mooi perspectief.
Eindelijk goede initiatieven en aandacht voor huisvesting Van ouderen!!
Belangrijk dat er alternatieven worden ontwikkeld en opgestart zodat ouderen niet vastzitten aan de eenheidsworst en 
verouderde manieren van wonen. Ontmoeting, elkaar steunen, energie delen.
minder zorgvoorzieningen / woonzorgcentra , meer eigen regie houden als je oud bent en elkaar ondersteunen in plaats 
van afhankelijkheid van derden.
Voor alle Groningers . En het spreekt me zelf ook aan.
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Ouderen worden vaak weggestopt in mooie stenen gebouwen . het lijkt heel wat maar is het niet beter om met de ouderen 
aan tafel te gaan zitten en vragen wat nou echt de behoefte is. Ouderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving laten leven.
Ouderen nemen in aantal toe, vereenzamen in eigen huis, dus willen graag bij elkaar wonen, op zichzelf, met regie over het 
eigen leven. Top idee!
Dit gaat iedereen aan, want oud worden we allemaal en we willen allemaal goed wonen.
Om dat dit dus vooral tegen eenzaamheid is . Men doet alles samen.En men blijft vitaal door iets te doen zoals op de foto 
werken in de tuin.Maar ook steunt men elkaar.Samen is men namelijk sterk.
Er is een grote gevarieerde behoefte aan zulke projecten

samen actief lichamelijk en geestelijk bezig zijn,is natuurlijk veel beter en leuker dan stil te zitten en de hele dag tv kijken

Het culturele leven in onze provincie is voldoende rijk en behoeft geen extra impuls. Veel belangrijker zijn extra 
investeringen in leefbaarheid, infrastructuur - overal snel internet! - , landschapsbeheer en verduurzaming.
Samenwerking en delen van kennis is van groot belang om dergelijke projecten te doen slagen. En vooral goed luisteren 
naar elkaar.
Goed wonen is een basisbehoefte en een voorwaarde voor levensgeluk. En juist op het vlak van wonen is een grote 
inhaalslag te maken. Laten we koploper van Nederland worden.
Het is belangrijk dat ouderen zolang mogelijk op een respectvolle en waardige manier, en voor zover mogelijk (nog 
enigszins) zelfstandig, kunnen wonen.
Ouderen zijn ook de toekosmt!
Zou mooi zijn als er woonvormen komen waarin ouderen nog een zinvolle dagbesteding kunnen krijgen, om zich zo nog 
nuttig te voelen en gezonder oud te worden.

Momenteel zijn er weinig tussenvormen tussen thuis wonen (soms in een huis dat je niet goed meer aankunt) en het 
verblijven als patiënt in een verpleeghuis. Heel goed als er meer mogelijkheden worden gerealiseerd.
Samen is hier t toverwoord. Om te prikkelen actief te worden en te blijven. Zorgen om-en met elkaar. Boodschappen, ritjes 
naar de dokter of ziekenhuis. Met elkaar meerijden van A naar B
De meeste ouderen willen graag zelfstandig blijven wonen in een veilige woonomgeving. Ook wil men graag in de eigen 
regio blijven.
Is belangrijk om oud en jong te mengen en bezig te houden.
samen met andere ouderen wonen vermindert de eenzaamheid door samen activiteiten te ontplooien.
Nu de vergrijzing optreedt is er gebrek aan woningen voor ouderen, waar zij in contact kunnen komen met andere ouderen 
zodat eenzaamheid minder snel optreedt
Laat ze waardig en met het delen van hun ervaringen mooi oud worden
Zelfstandigheid én onderlinge betrokkenheid!
Om ouderen ook een woonplek te geven, zijn gevarieerde woonvoorzieningen nodig.
Investeren voor behoud, of zelfs het aantrekkelijk maken van de dorpen in Groningen. 
Woongemeenschappen/hofjes/verbouwde boerderij waarin oud(er) en jong(er) samen kunnen wonen.
Kom maar op!!

Kracht geven aan en benutten van ouderen. Praten over woningen is ook praten over zorg, aandacht en benutten van 
aanwezige kwaliteiten en interesses. Over de vitaliteit van stadswijken én dorpen, vergeet die niet en laat ze samenwerken.

Erg belangrijk. Daar moet nu wat aan gebeuren. Doe het dan samen met jongeren. Het thema wonen moet bovenaan.
Zeer goed voor de leegstand, en mooi samenzijn!

Leefbaarheid in kleinere kernen te behouden voor de oudere inwoners, die zo lang als mogelijk zelfstandig moeten/kunnen 
blijven in hun vertrouwde omgeving via levensloopbestendige woningen. Initiatief in Kolham opgezet.
Samen sterk
Er is behoefte aan kleinschalig lokaal wonen voor ouderen. Kleine huizen in groene omgeving. In sociaal verband, maar wel 
met privacy.
De Knarrenhof Veendam spreekt mij erg aan.
Zeer belangrijk om tot op hoge leeftijd te kunnen (blijven) wonen zoals je wilt.
Prachtig plan!
Superleuk! Binnen deze categorie werd ik hier het meest enthousiast van. Met name in krimpgebieden is het verenigen van 
ouderen en elkaar versterken een goed plan.
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Samen wonen, van elkaar leren en voor elkaar zorgen. En niet alleen voor mensen die er geld voor hebben.
Voorziet in een enorme behoefte bij mensen.

Initiatief van de ‘toukomst’... &amp; goed om kennis te bundelen en beschikbaar te maken voor alle Groningers
Speelt in op toekomstbestendig wonen voor oudere; platform ondersteunt initiatieven; kennisgeving; realisatie van 
woonprojecten.
Alternatieve woonvormen voor ouderen die daar behoefte aan hebben dragen bij aan een betere samenleving en zorgen 
voor meer betekenis in het leven.

Als ouderen willen wij zelfstandig blijven wonen,maar wel met voorzieningen dichtbij,en toch in een groene omgeving.Zelf 
nog groente verbouwen,naar buiten kunnen lopen en planten,bloemen en bomen kunnen zien.
Alle initiatieven die er op gericht zijn om oudere mensen gedurende hun hele leven een prettig onderkomen te verschaffen 
moeten ondersteund worden. Vandaar dat ik dit een erg goed initiatief vind!
Thuis oud worden is belangrijk
De behoefte is groot en de kansen in Groningen zijn er - leegstaande panden en ruimte. Neem ook leeftijdsgemengde 
woonvormen mee, zodat generaties elkaar wederzijds kunnen helpen.

Er zijn veel te weinig woningen beschikbaar, zowel voor starters als voor senioren. Dit mag van mij snel veranderen.

Ouderen kunnen elkaar helpen en naar elkaar omkijken, ter voorkoming van isolement en eenzaamheid.. Een woonvorm 
zoals het Knarrenhof waar ieder een eigen woonunit heeft en een gezamenlijke woonruimte.
Het moet zo zijn dat mensen met dementie niet hun waardigheid verliezen dus zolang mogelijk zelfstandig zijn in een 
woonvorm waar op afstand toezicht word verleend aan de dementerende die in zijn eigen woning is en er om heen dingen 
kan doen die ze fijn vinden die ze misschien vroeger ook deden daar worden ze vrolijk van en ze houden hun 
zelfstandigheid voor zover dat mogelijk is het moet zo voelen dat het een gewoon dorp is waar ieder zijn eigen weg gaat 
maar dan wel in een veilige omgeving . Geef ze een tuintje om in te werken geef ze dieren om mee te knuffelen en te 
verzorgen
Geef mensen een stem, invloed en ondersteuning in het realiseren van woonvormen. Dit moet samen, niet opgelegd door 
de markt.
Als we zorgen voor een goede woonvoorziening voor ouderen komt dat de leefbaarheid van het gebied ten goed. Het zorgt 
voor diversiteit en lijkt me op de lange termijn beter voor iedereen!! Er kan een rondom een woonvoorziening voor 
ouderen allerlei andere zaken aan activiteiten komen.
De behoefte is er zeker. Maar of dit de juiste manier is? Bouwprojecten zijn ingewikkeld en vergen veel kennis op zowel 
technisch als juridisch gebied. Daar zijn al veel bedrijven oo de markt.
Zo belangrijk dat iedereen aan het einde van zijn leven ook op een goeie manier kan leven. Ongeacht de gezondheid of 
financiele situatie.
Rekening houdend met vergrijzing en health ageing

Ouderen willen het liefst zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, zonder de last van een te groot huis, met vaak ook nog 
een grote tuin. Wij willen graag doorstromen voor de jongere generatie, maar wel naar een goed alternatief.
Er dient een plan te zijn voor de toekomstige vergrijzing. Wegstoppen in tehuizen is niet de oplossing. Zelfstandigheid en 
sociale verbinding, ook op hogere leeftijd, lijkt mij zeer belangrijk voor welzijn.
Rekening houden met de oudere i.p.v. dat ze ergens moeten wonen hoe een ander dat bedacht heeft. Volgens hun eigen 
ideeën, wensen, gewoonten.

Uitstekend idee. Ouderen worden hierdoor gelukkiger en worden daardoor minder ziek. De eenzaamheid wordt minder. 
Men kan elkaar helpen waar anders misschien zorgmedewerkers voor nodig zijn. Hierdoor minder zorgkosten etc. etc.
Passende woonvormen voor ouderen hoogst noodzakelijk

de overheid heeft zicht op de bevolkingssamenstelling en kan de noodzaak voor dit soort huisvesting beoordelen.
Keuze scheppen voor ouderen
Ik vind het belangrijk,dat iedereen en vooral de ouderen een goede plek hebben om te leven.
Ouderen krijgen kansen, dat houdt hen langer jong en mentaal fit en daar is iedereen bij gebaat.
heel noodzakelijk!
Ik zal het nooit vergeten. Mijn moeder moest naar BlauwBörgje. Uit haar 'veilige' huis naar een kleine kamer met constant 
mensen om haar heen. Met meer keus in woonvormen kan beter worden aangesloten op de behoeften van ouderen. Het 
zal meer Levensgeluk in de laatste dagen van hun leven geven.
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Het zou fijn zijn als mensen niet meer naar een andere Gemeente moeten verhuizen als ze op leeftijd zijn en zorg nodig 
hebben. Ook belangrijk dat oude mensen niet meer uit elkaar hoeven na een lang leven samen. Het sociale contact met 
ouderen en jongeren is zeer belangrijk. Misschien kunnen we werk-leer projecten inschakelen voor bouw of verbouw. (zie 
mijn idee Gemeentehuis Muntendam)

kleinschalig en in de dorpen zorgt ervoor dat de mensen hun sociale netwerken instand blijven. Noaberhulp blijft gewoon.
Proberen om ouder zo lang mogelijk actief te houden in hun eigen woonomgeving in verbinding met anderen . Geeft doel 
in het leven ook als dit op leeftijd is.

- meer aansluiting naar de wensen en achtergrond van bewoners geeft zoveel meer plezier in het leven - meer 
verschillende leeftijden in een woonvoorziening, maakt een voorziening levendig en maakt dat we wat voor elkaar leren 
betekenen en tot begrip - vanuit een meer economische gelijkwaardigheid ergens samen kunnen wonen, verrijkt de groep
langer zelfstandig wonen met steun voor elkaar; bevordert welzijn; minder zorg nodig
Grote behoefte aan dit soort initiatieven. Draagt bij aan gezond leven en verminderen eenzaamheid
Toenemende vergrijzing icm jonge randstedelingen die op zoek zijn naar een fijne woonplek. Thuis werken wordt meer 
mogelijk en dat combineren met natuur is aantrekkelijk. Arbeidsmarktkrapte in de zorg wordt op deze manier deels 
opgelost. Kwaliteit van leven van ouderen zal stijgen.
hier is behoefte aan!
nieuwe vorm voor wonen ouderen ervaring ouderen wordt nuttig ingezet verbindt generaties
specifieke woonwensen voor ouderen. Eenzaamheid tegengaan en elkaar helpen.

Ik juich woonvormen voor ouderen van harte toe. Dit voorkomt eenzaamheid en stimuleert het zorgen voor elkaar.
Belangrijk en broodnodig
uitstekende oplossing voor toekomstige ouderenzorg en vereenzamen
Ik stem voor omdat het belangrijk is te luisteren naar wat ouderen zelf nodig zijn om goed te kunnen blijven wonen. dat 
betekent een gevarieerd aanbod waarschijnlijk. Sleutelwoorden hierin zijn eigen regie en eigen kracht behouden. Liefst in 
eigen dorp en/of wijk.
Belangrijk dat er alternatieve voor verzorgingshuizen komen om veilig en gelukkig oud te worden en zijn!
Er is een groot gebrek aan geschikte woonvormen voor ouderen
Wat een mooi initiatief om te komen tot woonvormen voor ouderen. Er komen steeds meer ouderen en we willen allemaal 
zelfstandig blijven wonen.
Andere huisvesting voor ouderen is nodig.
noodzaak spreekt voor zich
geef kleine groepen met eigen initiatieven de kans en de ruimte (grond) om zelf iets op te zetten.
Het is belangrijk dat ouderen in hun eigen omgeving kunnen blijven. En dat er iets is tussen eigen huis en verpleeghuis in. 
Het kan een mooie invulling zijn van erfgoed en bijvoorbeeld boerderijen.

Dit platform is nodig om op een vernieuwende manier te kijken naar woonvormen en het ook echt van de grond te krijgen
Ouderen willen niet weg uit hun vertrouwde omgeving. Initiatieven in eigen dorp kunnen hiermee eindelijk werkelijkheid 
worden

Behouden van eigen regie en zelfstandigheid.Goed tegen eenzaamheid en psychische problemen zoals vb depressie.

Wonen wordt vanwege allerlei oorzaken steeds lastiger in de toekomst. Ik denk dat sommige ouderen wel zelfstandig 
willen blijven maar toch niet alleen. De tijd dat je bij de kinderen kan wonen wanneer je oud bent, is geweest. Als je al 
kinderen hebt. En een bejaardenflat is ook niet voor iedereen geschikt. Diversiteit in woonopties voor ouderen. Daar is hulp 
bij nodig, want waar moet je beginnen? Daar heb je een vraagbaak voor nodig. Ik ben voor!
Mooi en belangrijk project dat een serieuze kans verdient
Zeer goed voornemen
gepensioneerd en toch een doel dienen om het leven inhoud te geven.
wonen en bezig zijn voor ouderen is goed
Meer woonvormen nodig.
Hoognodig in een tijd van vergrijzing. De dromen zijn inderdaad steengoed.
Biedt mogelijkheden lang zelfstandig te wonen
Het zou fijn zijn, als er nieuwe woonvormen in de provincie Groningen komen, waar de ouderen zich prettig voelen, 
waardoor hun kwaliteit van leven wordt verhoogd. Op dit moment zijn er in de provincie Groningen niet zulke 
woonvormen, het wordt hoog tijd dat deze hier ook komen.
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Mooi idee voor (toekomstige) ouderen die langer 'jong' blijven maar hulp nodig zullen hebben die ze niet meer zomaar van 
de overheid krijgen. Nieuwe bewonersinitiatieven zullen hen kunnen helpen.
Ook ouderen verdienen een plek waar zij zich thuis voelen. Tegenwoordig moet je zo lang mogelijk wegkwijnen in je eigen 
huis of op elkaars lip in een bejaardenhuis na lang op een wachtlijst te staan

Woonhof Sellingen is een project voor oud en jong en zorg behoevend. Dit project zal een goede interactie met de MFA en 
scholen. Er komt een gezamelijke tuin. Ook kan dit een onzet zijn voor het verduurzamen van Sellingen.
Door kleine betaalbare appartementen te bouwen voor ouderen, komen er grotere huizen vrij voor gezinnen of 
woongroepen
Zó horen ouderen sámen te leven, samen oud te worden!
Heel goed initiatief.
Dit zou een geweldig project zijn in Veendam. Veilig en vertrouwd wonen. Wij zien er naar uit.
is hard nodig!

veel betere en meer diverse woonvormen voor ouderen zijn mogelijk en kunnen veel bijdragen aan het welzijn
Nu worden ouderen verplaatst naar verzorgingshuizen buiten hun eigen omgeving of worden door gebrek aan 
voorzieningen in eigen omgeving heel afhankelijk.
Veel mensen willen niet afhankelijk zijn van hoe overheid nog met hen om zal gaan, of hoe de zorg nog overeind staat, 
mochten ze die nodig hebben. Daarom er nu alvast regelen dat je niet afhankelijk wordt, maar dat je je eigen regie zo lang 
mogelijk bewaart.
Hier in het dorp (Haren) blijven ouderen vaak alleen wonen in veel te grote huizen. Ze verpieteren, en ondertussen zijn die 
woningen voor jongeren (met of zonder gezin) onbereikbaar. Het zou mooi zijn als er meer alternatieven voor ouderen 
komen, zoals dit plan.
Deze mensen zorgen voor elkaar, voor de gemeenschap en voor een beter milieu, helemaal top dus
Interessant experiment
enorme vergrijzing en druk op zorgkosten maakt dit nodig. Ook daardoor doorstroommogelijkheden. Vrijkomende 
woningen juist voor jongeren. Groningen als koploper in Nl
Mensen zijn verschillend en willen dan ook verschillend wonen, slaapkamer beneden wensen, Knarrenhof (het wil maar 
niet lukken in Groningen!!), gebruik de ruimte in het Ommeland met goede verbinding stad, werkgelegenheid, kleinschalig, 
doorstroming in huizenmarkt
Ik kan me goed in de argumenten vinden die in dit voorstel zijn aangedragen. Echter alleen dan wanneer er niet alleen geld 
beschikbaar komt voor het platform, maar ook voor de financiering van nieuwe wooninitiatieven. Ik vrees anders dat dit 
plan weinig van de grond komt.
op de gemeenschap gericht, actueel ivm vergrijzing, kan kleinschalig worden gestart.
nieuwe woonvormen belangrijk, niet alleen standaard woningen

Meer woningen voor ouderen Zij moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dan is een woonvorm een goede basis
Spreekt voor zich.
Meer keuze uit verschillende woonvormen voor ouderen
Samen nog een goed leven hebben.
dit is een belangrijke uitdaging voor de toekomst, waarbij Groningen een koploper kan worden
Door het wegvallen van de vroegere verzorgingshuizen is er een “ gat” ontstaan tussen de thuis situatie en het 
verpleeghuis. Passende tussenvormen zijn zeer noodzakelijk en wenselijk. Eigen regie is van belang om zo prettig mogelijk 
oud te worden en de nodige zorg te kunnen ontvangen in een veilige woning.
Gericht op individuele wensen en behoeften. Ruimte voor diversiteit.

Komen er woningen vrij voor Gezinnen en worden er kleinere en dus goedkopere woningen gebouwd voor de oudere.
iS BEHOEFTE AAN, DENK IK DE TOEKOMST, WE HEBBEN DE RUIMTE ERVOOR, LANDELIJK KUNNEN BLIJVEN WONEN MET 
ELKAAR, MANTELZORG MAKKELIJKER
Prachtig initiatief
Huidige verzorgingshuizen zijn een goed voorbeeld hoe jezelf later niet wilt wonen. Kleinere settings met Max 10-20 
bewoners met goede begeleiding en faciliteiten, tuinieren, werkplaats etc.

nu we allemaal ouder woerden wordt het tijd meer energie te steken in goede woonvormen. Daar past bdit helemaal bij
Ouderen moeten steeds langer zelfstandig blijven wonen. Een voorziening waarbij ouderen elkaar kunnen helpen maakt dit 
langer mogelijk, zoals bv een zgn knarrenhof.a
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Goed plan. Kans om meer aan te sluiten op de behoeften van ouderen om te blijven wonen in de eigen woonplaats in een 
omgeving die past bij de persoon.
Een prachtig plan voor een passende woonplek voor ouderen. Zelfstandig wonen en toch samen! Veel mogelijkheden. Zou 
t.z.t. in een grote behoefte kunnen voorzien. Prachtige locatie.

Dit is zeker een goed initiatief omdat er voor de oudere mensen weinig woonvoorzieningen en dergelijke zijn, zeker in 
dorpen waar alle voorzieningen weg zijn en de mensen toch heel graag in hun eigen dorp willen blijven wonen.
Samen langer zelfredzaam
De groep ouderen wordt steeds groter; door de wooncrisis wonen ook te veel ouderen in te grote woningen - vaak tegen 
hun woonwensen in. Erfdelen; elkaar in 't oog houden; samen dingen doen zoals voedsel telen/ tuinieren en misschien zelfs 
ondernemen - geweldig!
er is te weinig betaalbaar aanbod voor jong en oud dus heel snel aan bak om dat te realiseren

Doen! Vooral de resultaatgerichtheid juich ik toe: realiseer ze en begeleid ze en evalueer elke keer wat beter kan
Woonvormen waarbij ouderen, in een omgeving waarbij ze zo lang mogelijk de eigen regie kunnen houden over hun leven, 
is goed voor het welzijn van een ieder. Hierbij kan ook de coöperatieve gedachte van jong tot oud een samenbindend 
element zijn om daarmee een omzien naar elkaar te realiseren. Waarbij van een ieder een inzet gevraagd wordt van zijn 
eigen ik, waarbij samenleven met elkaar de inzet is en blijft.
Uitbreiding van het beperkte aantal woonvormen voor steeds fitter wordende ouderen is nodig. Niet iedereen wil op een 
flat of op een appartement. Mengvormen met jongeren (starters) is daarbij slim. Zo leren partijen van elkaar en houden 
elkaar geestelijk lenig.
Samenleven tot het gaatje op een gezonde en sociale manier. Hou op met mensen in 35m2 te stoppen.
Het is een groot en reëel probleem; dat ieder voor zich niet kan oplossen (overheid, zorg, woningbouw, burgers). Er is 
goede wil vanuit burgerinitiatieven, maar stimulans door extern geld en middelen is nodig. Ouder worden en 
maatoplossingen in wonen gaat ons allemaal aan de komende decennia.
Ouderen hebben toch echt nog wel recht op een goede toekomst!
Dringende noodzaak van inititieven van onderop om woonvormen op te zetten voor iedereen. Woningcorporaties mogen 
alleen voor sociale huur bouwen en projectontwikkelaars voor de koopsector zien geen of onvoldoende markt hiervoor in 
de provincie.
Sociale contacten blijven bestaan ,tegen eenzaamheid ,controle ,gezelligheid,goed initiatief !!!
'En ze leefden nog lang en gelukkig .....'

Door bezuinigingen zijn woonkernen voor ouderen weggehaald uit de kleine dorpen. Veel ouderen zitten eenzaam in een te 
groot huis te wachten op zorg. Dit huis zou beschikbaar kunnen zijn voor woningzoekende gezinnen. Door woningen voor 
ouderen te koppelen door bv het idee van een “knarrenhof”in de dorpskernen blijven ouderen met elkaar en de 
woongemeenschap verbonden en blijft een optimale mantelzorg gewaarborgd.

Er is grote behoefte aan zelfstandig wonen voor ouders in b.v hofjes. Mensen behouden hun zelfstandigheid, maar kunnen 
samen activiteiten doen naar behoefte. Zo wordt eenzaamheid voorkomen en kunnen mensen elkaar ondersteunen. 
Daardoor komen er ook weer veel grote woningen beschikbaar voor gezinnen.
Ontzettend goed initiatief! Hier zitten veel mensen op te wachten!

Er is veel behoefte aan nieuwe woonvormen, maar het blijkt in de praktijk lastig de financiering rond te krijgen.
Met zoveel ouderen is een fijne woonvorm belangrijk. En wordt het steeds belangrijker
Dit gebouw is uitermate geschikt voor deze woonvorm! In het dorp Bierum een mooie aanvulling om leefbaarheid voor alle 
leeftijden te behouden!
Veel ouderen wonen nu in te grote woningen omdat er geen passend alternatief is. Waardevol om ook op hogere leeftijd in 
een fijne passende woning te leven.
Prachtig zulke initiatieven wat ouderen gezamenlijk gezamenlijk kunnen wonen met voldoende zorg.
Steengoed idee
Zorg vooral ook in alle wijken van de Stad voor veel goed toegankelijke openbare werkplaatsen met een uitgebreid 
machinepark. Zorg dat dit vrijwel gratis is.
Goede kwaliteit van wonen is van groot belang en helpt jong en oud in het gebied te blijven. De regelgeving is dusdanig 
ingewikkeld dat professionele ondersteuning voor dergelijke initiatieven van groot belang is.
Bouwlocaties voor ouderen zodat jongeren weer ook een plek kunnen krijgen.
We moeten langer thuis blijven wonen, liefst zo gezond mogelijk.
Samen ouder worden, met en voor elkaar
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Er wordt niet veel gedaan mbt woongemeenschappen voor ouderen. Slecht de Knarrenburg is een goed voorbeeld. Er 
moeten meer woonvormen komen voor ouderen met misschien een combi met jongeren en of alleenstaanden huisvesting.
Levensloopbestendige ecologische woningen met slaap/badkamer op de begane grond. Huizen van max. 75 m2 en 
verbinding met buren en de natuur en niet te ver van voorzieningen en dorpskernen.
Er komen steeds meer actieve ouderen die dat ook willen blijven. Dit Platform is van groot belang voor ouderen maar ook 
voor de hele samenleving, omdat het ouderen een passende ruimte en plaats erin geeft en omdat het de mogelijkheid 
biedt aan ouderen om ertoe te blijven doen.
ben zelf actieve 74 jarige alleenstaande man en zie nieuwe woonvormen voor ouderen wel zitten!
Laat de ouderen van nu en straks nu de regie houden en nemen over hun eigen leven. Met deskundigen bepalen waar zij 
gelukkig van worden. De gelukkige mens leeft misschien niet langer, maar vraagt wel minder zorg. Dus het mes snijdt aan 
twee kanten.
Niets is zo belangrijk als nadenken over de toekomst van onze ouderen, want misschien zijn we dat zelf wel tegen die tijd. 
Behoud van de autonomie in het verouderingsproces is essentieel en draagt bij aan de gezondheid. Een eigen plek, maar 
kunnen bouwen op een sociaal netwerk, je eigen familie dichtbij door hen toegang te bieden binnen de woonvorm - zo 
kunnen vasthouden aan je eigen leven en je eigen verleden in het verouderingsproces - dat is toch wat we allemaal willen 
als we straks oud zijn!
Zo ontzettend belangrijk! Blijven wonen, indien mogelijk, in je eigen omgeving. Daar waar geborgenheid en veiligheid 
voorop staat, waar je jezelf kunt en mag blijven. Samen met mantelzorg en professionals dit realiseren voorziet in een grote 
behoefte. Ik blijf graag op de hoogte.
Prachtig om nieuwe woonvormen voor ouderen te ontwikkelen. Ouderen hebben de toekomst.
Je ontkomt hier gewoonweg niet aan gezien de maatschappelijke ontwikkelingen. Mooi als er concrete ideeen een plan 
kunnen worden. Hard nodig dit project!
Een nieuwe toekomst met krachtige, gezonde ouderen die nog veel te bieden hebben in de maatschappij en tegelijkertijd 
elkaar steunen daar waar nodig.

Ouderen kunnen dit niet alleen...ze hebben een platform nodig...om de krachten te bundelen...qua kennis en financieel
de bevolking van Groningen &quot;vergrijst&quot; in rap tempo. Zorgcentra zijn wachtkamers voor de dood geworden. 
Laat ouderen in hun eigen omgeving, geintegreerd binnen de gemeenschap wonen. De techniek van tegenwoordig kan 
hierbij uitstekend van dienst zijn.
Een overstijgend platform dat zorgt dat initiatieven rondom ouderenzorg een gezamenlijke uitvalsbasis hebben is nodig. 
Oog voor de diversiteit van het vraagstuk en ruimte voor maatwerk is daarbij van wezenlijk belang. Dat lijkt te kunnen in de 
vorm van een platform.
Heel belangrijk onderwerp, dat veel meer maatwerk vereist dan nu het geval is.
Ouderen kunnen op prettiger manier blijven wonen op een manier die bij hen past. Meer doorstroming, komen huizen 
beschikbaar voor jongeren
Goed initiatief tegen de eenzaamheid van ouderen
Mooi initiatief. Ik hoop later ook in een dergelijke woonvorm actief oud te mogen worden. Goed dat er een platvorm komt 
om kennis te delen.

Mensen op de oude leeftijd zoveel mogelijk bij elkaar laten wonen, gezelligheid, afleiding en daardoor minder zorg nodig
Levensbestendig wonen, ouderen kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving, diversiteit in de 
bevolkingssamenstelling
Top, zorg er wel voor dat de woonvorm flexibel is. Dus niet alleen maar voor ouderen. Maar ook bijv. Voor mensen met een 
beperking.
Ik steun dit project om dat ik het heel belangrijk vindt dat het platte land leefbaar blijft voor jong en oud. Onderwijs en 
ouderen worden hierin ook in ibetrokken en daardoor met hun sociale omgeving verbonden blijven . Daar om heeft dit 
project heeft mijn voorkeur. Ook de infrastructuur (Openbaar vervoer) moet goed zijn. Scholen/ ziekenhuizen. Goed te 
bereiken zijn.
Verhoogd de sociale cohesie. Op deze wijze kunnen ouderen langer in hun eigen omgeving blijven wonen.
Is goed tegen vereenzaming en dus goed voor de gezondheid en biedt kansen voor samenwerking
Het is een mooi project om samen in de groente tuin te werken, als je het kunt.
SAMEN voor elkaar zorgen , evt. met professionele hulp. Toch de 'thuis' dingetjes kunnen blijven doen (tuin, dieren). Het 
bestrijd ook eenzaamheid en persoonlijke verwaarlozing.
Moedigt aan tot actief leven met nog een doel voor ogen. Samen ouder worden door elkaar te helpen en te ondersteunen. 
Houd ouderen langer uit de thuiszorg en institutionele zorg zoals verpleeghuizen.
Dit plan gaat echt een verschil kunnen maken voor inwoners van Groningen.
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Mooie nieuwe aanpak!!
Als de politiek al zo lang weigert op iets voor de ouderen in het Noordoosten te doen móéten wij zelf wel de initiatieven 
nemen. Commerciële partijen bouwen alleen maar veel te kleine kippenhokken zonder ruimte tot individuele 
woon/werk/hobby wensen.
misschien ga ik er wel wonen
Hard nodig!!! Er zijn te weinig woningen in heel de. Provincie,
Ze hebben er hard voor gewerkt in het verleden
Goed initiatief. Op een fijne manier zo lang mogelijk zelfstandig in je eigen huis in een goede gezellige veilige en mooie 
omgeving. Dat wil toch (bijna) iedere oudere graag.
Project 18 Argumenten Tegen

ook oudere mede mensen doen er toe er wordt geen rekening met ze gehouden luister maar naarhun mening en nu zitten 
ze in gebouwen die naar hun zin niet mooi zijn of de afstanden veel te ver lopen binnen in een gebouw
Niets
Geen
geen enkel!
Geen
geen
Geen
Niks
maar pas op dat het geld niet vooral naar platformen en adviseurs gaat, ipv naar bestaande vormen (zoals bijvoorbeeld in 
kloosterburen) die het zonder steun toch moeilijk hebben
zijn er wat mij betreft niet
De regering wil bepalen waar we moeten wonen
Geen
Belangrijk is levensloop bestendig te bouwen zodat elke woning voor alle leeftijdsgroepen al dan niet met een beperking 
geschikt is.
Geen

te veel liggen deze projecten vaak te afgelegen, en in een woonvorm in een verzorging structuur. Zo ontneem je de mensen 
hun eigen keuze, zelfstandigheid en wil. Wat leidt tot apathie. Een mens heeft doel en functie nodig om te kunnen leven.
geen
Eenzijdig door zich te richten op 1 leeftijdscategorie
Voorkom dat het een poldermodel wordt waarin niets besloten en gedaan wordt! Zorg voor actie en ga DOEN om zo te 
leren.
De kunst is de kennis goed te delen
Ik mis de combinatie ouderen en jong. Door ouderen buiten de samenleving te plaatsen en niet samen te laten wonen zorg 
je niet voor verbinding
?
Heb ik eigenlijk niet behalve dat er voor de ouderen al genoeg is
Ik mis de samenwerking met onderwijs en onderzoek.
geen
Nu men moet doorwerken tot 67, of 70 zal hier weinig van terecht komen, omdat men dan al vijftig jaar hard werken achter 
de rug heeft.en dus kapot en versleten.
Hier ligt wel een toekomst voor onze inwoners in Groningen
Ik zou niet weten wat.
geen
N
niet
Geen
Onze gemeente durft m.i. niet zo goed 'anders dan anders'. Ik hoop dat ze door goede ervaringen elders en een goed plan 
wél over de streep durven.
geen
nvt
Het moet geen commune 2.0 worden, maar een aan de huidige tijd aangepaste vorm.
geen
Geen
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geen
hier kun je niks op tegen hebben
Eigenlijk geen tegen argumenten
n.v.t.
Geen tegenargument
Geen
Heb ik niet

Hoop op positief beoordeling, mag dan nog maar 54 zijn ben op zoek naar een zelfstandige woongroep voor de toekomst !

Pas op dat dit soort projecten niet snel verwateren omdat ouderen nu eenmaal ouder worden, dan niet meer meedoen
Geen
Dit plan lijkt het zoveelste platform te willen financieren in plaats van het daadwerkelijk realiseren/aanpassen van 
geschikte woonvormen. Ik heb ook mijn vraagtekens bij de leeftijdsscheiding. Is een duurzame samenleving niet een 
waarbij de generaties elkaar in de nabijheid hebben?
Ik heb nog niet het idee dat er al een duidelijk concept is hoe je dit aan kunt pakken. Vooral de financiering is heel moeilijk 
te realiseren.

Zou buiten de eigen in te brengen middelen van de vormgevende groep, zeker met subsidiëring uit de samenleving dan wel 
grotere verbanden (Europa) niet toegespitst moeten worden op een bepaalde overtuiging.

Is dit echt voor heel Groningen of alleen voor de mensen die zelf al initiatiefrijk zijn (en het misschien zonder hulp ook wel 
zouden kunnen?). Hoe zorg je ervoor dat niet alleen de adviseurs hier beter van worden?
Geen
Nee
Het is mij niet helemaal duidelijk of het alleen om ouderen gaat of ook om gemixte woonvormen voor alle leeftijden. De 
gemixte vorm zou ik erg belangrijk vinden.
Als ouderen maar niet opgehokt worden zonder buiten.
Het risico bestaat dat een dergelijke gemeenschap zich gaat afzonderen van de rest van de gemeenschap. Een dorpje op 
zich zelf.
Financiering is moeilijk dus, maar of het op deze manier kan moet nog blijken.
Niet een.
Geen
zou het niet weten
De kunst is om generaties met elkaar te verbinden. Nieuwe woonvormen komen pas tot hun recht als de relatie wordt 
gelegd met de omgeving en alle generaties.
Ik vraag me af hoe er gewaarborgd wordt dat het geld ook echt goed gebruikt gaat worden.
Het ¨samen¨ zou voor sommige mensen te benauwend kunnen klinken, als het verliezen van privacy en steeds bijelkaar op 
de lip (moeten0 zitten
Planvorming kan soms oneindig lang duren.
De woongemeenschappen mogen niet uitsluitend betrokken worden door jonge tweeverdieners. De woningen moeten 
betaalbaar blijven voor iedereen. Er moet een goede mix zijn tussen oud/jong.
financieel lastig te realiseren
-
Zet ons niet in een appartementen complex.
Mensen met dementie horen niet opgesloten te worden. Ze hebben hun vrijheid hard nodig dat kan niet in een 
verpleeghuis met afdelingen die afgesloten zijn.
Een combinatie van wonen, werken en zorg heeft enkel kans van slagen als investeerders, zorgverzekeraars en overheid 
allemaal de neuzen dezelfde kant op krijgen. Financiering is daarnaast een erg kwetsbaar punt.

Mogelijk kost dit veel geld en wat levert het op? Is investeren in (het behoud van) de jeugd niet belangrijker? Door 
bloeiende economie komt er meer geld vrij voor de ouderen, zodat zij ook een prettiger leven hebben.
Er is jarenlang gepleit om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen, waardoor de bejaardenhuizen verdwenen en 
omgevormd werden naar verzorgingstehuizen. De woonvormen zoals in het project zijn interessant, maar bieden weinig 
perspectief voor de toekomst van de provincie. De doelgroep heeft wellicht zelf ook voldoende middelen om dergelijke 
initiatieven te ondersteunen, mits er draagvlak is.
Geen
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ik ben bang voor wensdromen.

spreekt jongeren wellicht niet aan wat gebeurt als een oudere niet meer mee kan doen? is in de stad moeilijk te realiseren
Geen.
is er al niet her en der wat kennis?
Geen
Geen
Zijn er voldoende handen aan het bed? En is daar budget voor?
er is een groot gat ontstaan door het wegbezuinigen van verzorgingshuizen en bejaardenhuizen. Het zou beter zijn als er 
weer een sociale regering komt die in deze projecten gaat bijdragen.
Gevaar van sociale controle
Geen
Geen!
Geen
onzeker is of deze ondersteuning ook echt gaat leiden tot daadwerkelijke resultaten. Blijft nog vaag wat er met de 
ondersteuning gaat gebeuren; dit mag meer konkreet worden gemaakt
Er moet natuurlijk veel meer op de woningmarkt veranderen. Maar dit is een goede start.
Bij voorkeur landelijk aanpakken maar dit is een mooie test van het concept

''wij richten een platform op'', wie zijn wij? Ondergetekende is voorzitter van het grootse ouderennetwerk van Nl van dit 
moment en voorbeeldproject voor diverse ministers en kamerleden (knarrenhof). Graag dan dat ik als Grunneger mee kan 
kijken of het zuiver is en of het praktisch is en niet voorbehouden aan 1 of een paar initiatieven maar breed weggezet.
...
Financiering mogelijk afhankelijk van landelijke overheid
Nvt
Geen
Geen
GEEN
Prachtig initiatief
Geen argumenten tegen
Ik mis de samenwerking met andere groepen (en die heb je nodig op den duur als je ouder wordt)
Hoe houd je de neuzen in een redelijk dezelfde richting? Hoe waarborg je de zorg? Hoe zorg je ervoor dat het structureel 
overeind blijft?
Overheid, projectontwikkelaars en woningcorporaties zouden dit initiatief moeten nemen,; zij hebben de financien en 
know how om te gaan bouwen en kunnen vervolgens de doelgrope betrekken bij de realisatie.
Geen
Geen
Geen
....
Geen
In het begin vraagt het veel tijdsinvestering.
Voor alle Groningers, maar alleen voor ouderen.. Betrek dit plan ook op jonge starters! Waarom geen mix?
Vaag plan
Breng goed de behoefte in kaart vd oudere en maak een pakket van 3 opties waarin geheel prive naar dichtbij samen 
uitgangspunt kan zijn.

Het is nog vrij abstract. Met alleen een platform is het probleem nog niet opgelost. Het is altijd maar afwachten of het 
uiteindelijk ontwikkelde platform aansluit bij de specifieke wensen en of het in de praktijk zodanig uitpakt als verwacht.
Duidelijke overkoepelende visie op de woonvorm zelf ontbreekt hier nog. Maak duidelijk dat het gaat om een gezonde en 
betekenisvolle oude dag.
Geen
Geen
Argumenten tegen
Mijn vrouw woont al meer dan twee jaar in verpleeghuis, en ik bezoek haar elke dag, en doe daarna al mijn huiswerk nog, 
en haar was . dan heb ik geen tijd meer om in een tuin te werken.
Geen
Gaan gemeenten en provincies vanuit gebiedsontwikkeling ook mee werken? En hoe zorg je daarvoor?
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Geen

De mensen die dit NU nodig hebben en zich inzetten voor dit initiatief zijn al te oud geworden als dit project gerealiseerd is.
heerlijk in de buitenlucht en rust
Project 19 Argumenten Voor

Kunst in alle disciplines geven glans aan het leven, creatief bezig zijn verhoogd het welzijn en activeert op een fijne manier. 
Ik maak en speel muziektheater voor ouderen in verpleeginstellingen somatiek en P.G. ik merk elke dag dat het onze 
bewoners opfleurt en op een feestelijke gezellige manier even uit de dagelijkse realiteit haalt. Muziek gecombineerd met 
reminiscentie en theater is een waardevolle combinatie een short cut naar het lande termijngeheugen en geeft grip en 
herkenning . Het kan actief en passief beleefd worden .

Dit is een fantastisch idee voor een project. Naast het verbeteren van de kwaliteit van leven voor ziekenhuispersoneel en 
patiënten, kan het ook wat geld besparen, aangezien het verminderen van stress ertoe zal leiden dat patiënten minder 
dagen in de zorg nodig hebben en minder stress bij het personeel betekent minder vrije dagen vanwege ziekte.
Ik werk in een ziekenhuis en kan de meerwaarde voor zo een project wel zien. De Corona crisis heeft ons ook laten zien, hoe 
belangrijk het is de stress level laag te houden, zo een initiatief kan daarbij helpen. Wel interessant erover na te denken hoe 
wij dat dan ook kunnen online doen.
De samenwerking tussen verschillende disciplines en partijen.
kunst kan dingen zeggen die in woorden niet te vangen zijn. met je handen werken opent nieuwe mogelijkheden in je 
hoofd. en juist ind e zorg kan dit een bijdrage leveren
Tijdens een lang verblijf in een buitenlands ziekenhuis waar veel aandacht was voor ‘arts in medicine’ heb ik het belang 
hiervan ervaren. Het feit dat t project met locale kunstenaars, die zich daarmee waarschijnlijk goed kan inleven in ‘de 
Groninger’ lijkt mij ook een van de success factors
Problemen mede-veroorzaakt door stress vormen een steeds groter issue in onze samenleving. Zeker nu in de Corona 
lockdown periode. Dit is een mooie initiatief dat zichzelf al bewezen heeft in andere landen. Hoog tijd om dat ook hier te 
introduceren.

maakt de zorg menselijker en betrekt verzorgers en verzorgenden meer op elkaar los van de zorgbehoefte Kunst-creativiteit 
is een geweldige manier om contact te leggen en je te uiten waar het met woorden niet lukt
Goede zaak, simpel te organiseren.
Geweldig idee!
Kunst is betekenisvol, ook in de zorg.
goed
Kunst verbindt en opent

Onderzoek bewijst de meerwaarde van dans, muziek, zingen ed. In het westen zijn er prachtige projecten. Dat kan hier ook.
Activiteiten voor nieuwe ouderen, niet alleen oubolligheid. Kan goed samen met nummer 3 en 45.
Creativiteit brengt inzicht, uitzicht en vrijheid, en dat is onmisbaar in alle vormen van zorg.
Bezigheidstherapie in de zorg is zeker positief
Kunst biedt een vorm voor gevoelens en gedachten, kunst heelt, verbindt, biedt nieuwe perspectieven op de werkelijkheid, 
helpt betekenis te vinden etc.
Kunst in de zorg kan het leven van ouderen prettiger en zinvoller maken. Hun vaak uitzichtloze bestaan krijgt weer een 
beetje glans! Ook zorgmedewerkers profiteren daarvan.
Het beoogde resultaat van integratie van creativiteit, kunst en zorg is goed.
een prikkelend leuk idee.
Uit ervaring weet ik: als ik een kwast pak, vergeet ik wat me bezig hield. Er is alleen het materiaal, de kleur, het effect. Falen 
mag, je kan er altijd overheen. En wat is dat eigenlijk, fouten maken... Wat zou het mooi zijn dat ouderen, dement of niet, 
aan de slag kunnen met dat, wat er op dat moment is. Kleur, klank. tekst, ga maar door. Met of zonder zorgverleners. Ik ben 
voor!
Prachtige samenwerking
Kunst verbindt mensen en herinneringen en zorgt ervoor dat de dagelijkse zorgen om zorg of ongemakken even vergeten 
worden.

Ik zou graag Muziek therapie willen zien voor mensen met ASS thuis.. Of aan bed bij zieke mensen.. Zoals de stichting van 
Jaap en Aafke van Zweden aanbieden. Dit project oa starten vanuit de muziek en dans school in Veendam. Mensen 
opleiden / omscholen tot muziek therapeut.. Ik wil daar graag bij helpen om dit te organiseren.
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Zich uitdrukken dmv creatieve middelen geeft een mens ruimere mogelijkheden om zich uit te drukken. Juist voor hen die 
dat minder makkelijk kunnen.
Uniek om kunst op deze manier bij de zorg te betrekken.
Het belang van culturele betrokkenheid bij gezondheid en welzijn wordt vaak over het hoofd gezien door zowel het grote 
publiek als het professionele veld. Kunst en cultuur verandert het leven van individuen en de samenleving en kan een 
krachtige bijdrage leveren aan gezondheid en welzijn.
Goed initiatief, goede kans van slagen, door de successen in andere landen.
Test
Alles komt samen in dit project. Heel bijzonder.
goed onderzoek interdisciplinair, verbindend open houding en toegankelijk voor verschillende doelgroepen expertise en 
kennis is aanwezig in Groningen haalbaar in uitvoering
creativiteit en 'leren kijken' zijn zeer waardevolle kwaliteiten in de zorg! Mooi als dit op allerlei manieren kan worden 
geoefend en geleerd, en kunst is hier een prachtige vorm voor.
Uit mijn ervaring binnen de zorg weet ik dat kunst maken samen met mensen met een beperking goed werkt. Kunstenaars 
kunnen zo een actieve bijdrage hebben in de zorg.
Ik vind dit een prachtig idee omdat - het is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten - het een concrete plek biedt waar 
patienten en zorgmedewerkers even uit de waan van de dag kunnen stappen, - waar ze kunnen op een creatieve en een 
voor hen passende manier kunnen reflecteren - en waar ze elkaar als persoon (en niet in hun rol van bijvoorbeeld patient of 
verpleger) ontmoeten - Ik kan me voorstellen dat dit ook een opstap kan zijn voor creatieve uitingen buiten de 
zorginstellingen
welzijn, menselijkheid, warme zorg, verbinding
Verruimt de blik, kan mensen in vervoering brengen
Verbindend
Schilderkunst, muziek en andere creatieve uitingen vormen een verrijking voor de geest. Zieken, daklozen, zwakkeren 
komen hier spontaan nauwelijks mee in aanraking. Terwijl het wel belangrijk is. Hiervoor is ook begrip en implementatie bij 
zorgmedewerkers nodig.
leuk idee, biedt veel toegevoegde waarde
Vernieuwend, out of the box

De waarde van kunst in al haar vormen wordt zwaar onderschat in de tegenwoordige maatschappij en zeer zeker in de zorg. 
Vooral wanneer er fysiek of mentaal problemen zijn is het zo geweldig je te leren uiten in kunstvormen. oud-muziekjuf
Prachtig project waarin de patiënt weer mens wordt. Broodnodig in de huidige gezondheidscrisis!

The stimulation of creativity, imagination, and inspiration can only be positive for all in a healthcare setting. Healthcare is a 
service we all use and need, and encouraging flourishing in a situation most associated with negativity will be beneficial to 
everyone and reduce the burden for patients, family/friends of patients, and staff.

Mooie kans om in de zorg meer gelegenheid te bieden voor werken aan creativiteit inverschillende vormen. Dit plan werkt 
verbindend, geeft sociale contacten en een reden om op te staan. Goed voor het welzijn. Verschillende doelgroepen krijgen 
mogelikheden de ruimten en mogelijkheden te gebruiken en samen te werken.
Kunst inspireert, roept emoties op, stimuleert, nodigt uit en geeft 'leven' in vaak steriele omgevingen.
Dit is een fantastisch initiatief. Deze samenwerking verbetert niet alleen de kwaliteit van de patiëntenzorg, het belooft ook 
een verrijking van de artistieke cultuur van Groningen.
Ouderen uit de passiviteit halen.

Vrij logisch gevolg dat ontspanning en tijd uit de primaire taken leiden tot minder stress. Grotere aanpak heeft grotere kans 
van slagen. Daarnaast mooie mogelijkheid voor de kunst om zich op een (semi) permanente manier te profileren.
Dit is precies het soort project dat enorme maatschappelijke meerwaarde heeft, maar waar de rest van het NPG niet over 
gaat. Infrastructuur en economie daar zorgt de staat voor, maar zorg voor elkaar is uiteindelijk waar de kwaliteit van leven 
en leefbaarheid van de regio veel beter van wordt. En vreemd genoeg is die zorg voor elkaar, juist in gezondheidsinstanties, 
steeds moeilijker geworden--het moest steeds efficiënter en doelmatiger immers. Het zijn juist activiteiten zoals in dit 
project die daar verandering in brengen.
Kunst in alle vormen geeft ontspanning en verbind mensen met elkaar. Kunst tovert op vele gezichten een lach. Daarom 
ben ik voor om kunst dichterbij de mensen te brengen ook in zorginstellingen.
Verbeteren van de kwaliteit in de zorg, betere arbeidsomstandigheden, meer bekendheid met kunst
Zo positief ondersteunend voor je state of mind!
Goed idee.
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Project 19 Argumenten Tegen
geen

De focus op formele zorginstellingen belangrijk om ook burgerinitiatieven als een Odensehuis te betrekken.
maar, opnieuw, laten we er dan voor zorgen dat het meeste geld naar de begeleiders en de kunstenaars en de ruimtes gaat, 
en niet al te veel blijft plakken bij de adviseurs en bedenkers
het is een relevant initiatief maar niet om te bekostigen uit deze middelen; dit is niet Groningen specifiek, geldt in de zorg 
in heel Nederland. Laat de overheid/ziektekostenverzekeraars dat maar bekostigen
Geen
Geen
maar de zorgmedewerkers hebben het al zo druk, moeten al zoveel

Veel van de stress in de zorg en het schijnbare gemis aan creatieve activiteiten komt voort uit beperkingen in de zorg-
regelgeving en -financieringen, niet omdat de zorgmedewerkers hier onvoldoende mee zouden willen of kunnen doen. In 
dit projectinitiatief zie ik onvoldoende terug van een integrale aanpak waarbij aan de werkelijke bron van het probleem 
gesleuteld wordt. Simpelweg kunst uitgieten over een overbelast zorgstelsel dat hier geen ruimte voor heeft, werkt niet. 
Zorgen dat die ruimte weer ontstaat zal vanzelf voor creatieve uitingen zorgen. Een heel andere route dus om er te komen.
Argumenten tegen
-
Geen
Voor de patiënten vast leuk, maar ik kan me niet voorstellen dat het zorgpersoneel hiermee ontstresst wordt. Ben bang dat 
het een (extra) verplichting wordt omdat het ' anders niet door kan gaan voor de patiënten' of een vrijetijds activiteit 
wordt.
Hoe gaat dit in de praktijk uitpakken als er meer vraag is dan aanbod.
Test
Geen
Laat dergelijke projecten maar financieren door de verzekeraars en de zorginstellingen, immers, het zou voor hun een 
aantrekkelijke besparing opleveren.
risico's om te hoog in te zetten.
Ik heb geen argumenten tegen dit plan.
Geen
hoe borg je duurzame exploitatie?
Een onzinnig project. Zonde van het geld.
liever meer handen ah bed
None that I can see.
Geen.
Geen.
Ik zie niet in hoe dit de problematiek voor huisvesting van jongeren of ouderen oplost..
Zijn veel Groningers te nuchter voor, denk ik .
Voornaamste probleem zit in de beleidsvorming verwacht ik. Tijd moet vrijgemaakt worden, anders blijft het een project 
voor personeel die tijd over heeft en toch al minder stress ervaart.

Ik vind het een gemiste kans dat het project enkel over zorginstellingen gaat. Wat mij betreft mag het grootser. Zoek 
aansluiting bij de zorgcoöperaties en bij Groninger dorpen, investeer in de culturele activiteiten in dorpen en wijken: zo 
ontstaan groepen die eenzaamheid bestrijden, sociale netwerken van zorg die mensen op de been houden (en dus uit de 
zorg). Neem bijvoorbeeld de activiteiten in de &quot;oude bieb&quot; in Lewenborg. Een derde daarvan zou met name in 
Oost Groningen, in aardbevingsgebied en krimpregio's een enorme impuls zijn voor plekken waar sommigen zich door God 
vergeten voelen.
Maar dit hoort standaard in de zorg. Binnen het reguliere budget. Minder privaat en meer publiek dus.
Project 20 Argumenten Voor
zo moeten we leren leven
Groningen beschikt over de ruimte en locaties. Duurzamer als dit initiatief wordt het niet!
Dit project spreekt mij o.a. enorm aan omdat ik mij al jaren erger aan plastic verpakkingen om groente, vlees(vervangers), 
aardappelen, pasta etc. terwijl dit niet noodzakelijk is. Duurzaam, milieubewust en saamhorigheid is wat de wereld nodig 
heeft!
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Mensen willen anders wonen. Maar wat is mogelijk, hoe kom je aan informatie. Maar ook laten zien hoe dit er in de praktijk 
uitziet. Zoals de tiny houses in Hardegarijp in Friesland. Elke nieuwe woonwijk zou een straat moeten hebben waar ook 
deze woongemeenschappen een plek hebben.
In elk dorp zou een straat of wijk moeten zijn waar mensen zelfvoorzienend kunnen wonen. In de vorm die bij hun past. Kijk 
maar naar Hurdegaryp waar een tiny house straatje is.
lokale zelfvoorzienendheid - hoera en steun voor dergelijke initiatieven zeker en een plek waar basiskennis te verzamelen 
is, ook heel goed
ontsluit kennis en draagt bij aan nieuwe woonvormen.

Informeren is prima, maar volgens mij is de kennis er al, dus gewoon gaan doen. Zie ook andere project voor woonvormen
goed voor mens, milieu en gemeenschapszin
mensen willen graag zelf hun leven-met elkaar-inrichten. machthebbers vaak moeilijk te bereiken, daarom een nabij 
informatie- en deskundigheidspunt dat kan helpen
Het voedsel lokaal produceren met de mensen schept ook een onderlinge sociale band. En je hoeft het voedsel niet van ver 
te transporteren.
Veel mensen willen dit wel, maar weten de weg niet of kennen de mogelijkheden onvoldoende
Heel bijzonder en waardevol plan
Verduurzaming, stimulerend, ondersteunend aan de inwoners van de provincie
Ookal lukt het niet meteen om zelfvoorzienend te zijn, het is goed om alle benodigde informatie En advies op één plek te 
kunnen krijgen.
Goed tegen de leegloop van de provincie.
Een herontdekking dat we onderdeel van de natuur zijn en daar zorgvuldig mee om moeten gaan.
Jaaaa zeker, dat kan, als de energiemaatschappijen maar niet tegen gaan werken.wij zijn al druk bezig met zelfvoorzienend 
te worden.tgaat langzaam wanneer je het alleen moet doen zonder subsidies.
zelfvoorzienend wonen is leuk
Dit verdient het om gestimuleerd te worden omdat veel mensen hier van dromen maar hindernissen zien om het uit te 
voeren
Veel behoefte aan
goed meer circulair prima initiatief minder afhankelijk verbindend
Het proberen meer dan waard! Terug naar kleinschaligheid.
duurzaam en kleiner voetafdruk, kleiner wonen
Geef ruimte om te bouwen, zeker in de zogenaamde krimpregio's. Stadskanaal is zo'n voorbeeld, hier kan vrijwel niks 
terwijl er zeer veel vraag om te mogen bouwen
Goed plan
Zelfvoorzienende woongemeenschappen zijn te begroeten
Dit IS de toukomst voor een duurzame en leefbare samenleving
Het wordt steeds belangrijker om zelfvoorzienender gaan leven, zeker als het aankomt op energie. Als we de EU drempels 
willen halen zullen ook wij in Groningen steeds meer groene energie gaan gebruiken en daar past een initiatief zoals dit 
mooi bij.
Liever zelfvoorzienende gemeenschappen dan het stedelijke landschap van nu. Ik zie graag alternatieve woonvormen 
ontstaan waar de natuur en de woonomgeving beter geïntegreerd worden.
Coöperaties is ok.
Dit zou de leegloop op het Groninger platteland kunnen stoppen, haal meer pioniers naar Groningen. Goede idee om een 
platform op te zetten die kennis deelt, mensen op weg helpt, zelfs financieel.

Het is een prachtig plan om de mens meer bewust te maken waar en hoe ons voedsel geproduceerd word en om de mens 
de kans te geven om zijn eigen voedsel te produceren en zo bewust om te gaan met onze planeet
Interessant en leuk!
Idealisme van het zuiverste water
terug naar de basis, fijn en klein wonen, 1 met elkaar voor hetzelfde doel
Er is vast vraag naar advies
mensen die hier stappen in willen maken, lopen vaak aan tegen een gebrek aan informatie of heel veel verschillende 
meningen. Het idee dat je daar in geholpen wordt, kan echt een grote hulp zijn. Ik had het graag gehad toen ik mijn huis 
gasloos maakte.
Duurzame manieren van wonen zoals waar in dit project ondersteuning voor wordt geboden zijn met de groeiende druk die 
we als mensen uitoefenen op de aarde zeker nodig voor de toekomst!
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mooi toekomstideaal maar zou eigenlijk veel breder moeten, lees iedereen moet meer terug naar de natuur met kleine 
voetafdruk
Ouderen meer laten doen wat ze gewend zijn of waren. maak gebruik van de ruimte die we nog hebben . geld mag hierin 
geen rol spelen . Er is al veel te veel op de ouderen gekort.
Duurzaamheid en een kleine ecologische voetafdruk
Pionierend, experimenterend, mooie doelstellingen

toestaan dat particulieren een windmolen mogen neerzetten zoals al veel boeren nu hebben, of een amerikaanse met 
metalen wieken of een molen met houten wieken, normale hoogte en niet storend in het landschap
Mensen hun eigen gebruik voorschotelen helpt ze bewuster te maken. En kleine zelfstandige gemeenschappen zorgen 
ervoor dat hernieuwbare bronnen beter ingzet kunnen worden. Lokaal oplsag speelt hierbij de belangrijkste rol. 
Toenemend elektriciteitsverbruik is niet te verdelen over het huidige net
Mooi, duurzaam en toekomstgericht samen wonen en zelfvoorzienend leven
Samen wonen, zorgen en duurzaamheid.
ik steun lokale projecten voor verhoging van de leefbaarheid en zelfvoorzienend wonen.
Een platform/netwerk voor hulp is zeer welkom. Volledig zelfvoorzienend is een mooi streven, maar het belangrijkste het 
uitproberen van zoveel mogelijk concepten met verschillende generaties, die elkaar helpen, en de koppeling van wonen en 
werken op locatie. Dus ook voldoende hectares voor eigen voedselproductie en natuur en recreatie, 
handwerk,kinderopvang etc.

Zelf ervaren hoe het is je eigen voedsel te verbouwen. Voorbeeld voor anderen hoe je kunt wonen, voedsel verbouwen, je 
eigen energie opwekken. Probeer het zo breed mogelijk toegankelijk te maken, bijvoorbeeld voor het hele dorp.
Heel mooi om te laten zien hoe het kan. Door corona en de hang naar puur wonen en eten zou dit een mooie aanvulling zijn 
voor groningen. Ook in onze pionierspositie (groningen groen).
Zelfvoorzienend leven gaan nu veel mensen in het buitenland doen omdat er hier teveel regels zijn, dus top als er meer 
plekken komen in Nederland!

Diversiteit in bevolking vraagt diversiteit in woonvormen. Zou de overheid moeten stimuleren en ondersteunen.
bewustwording, milieu educatie, verbinding met elkaar en de natuurlijke omgeving, integratie van diverse groepen 
mensen, voorlichting
past goed in deze tijd
leuk idee
leven vanuit de basis en het overtollige uitbannen. dat wat belangrijk is eerst.
zelfredzaamheid wordt steeds belangrijker voor veel mensen die nu afhankelijk zijn van een systeem dat mensen 
afhankelijk maakt van geld, mooi als daar een alternatief voor gevonden kan worden. Op bepaalde plekken wordt daar al 
mee geexperimenteerd.
Belangrijk om eigen regie te kunnen houden
goed om met zelfvoorzienende woonvormen te experimenteren.
Maakt alternatieve woonvormen toegankelijker
geen
heeft toekomst
Koppelen aan woonvormen voor ouderen
We zullen terug moeten naar leven met kleinere ecologische voetafdruk.
Wonen op een kleinere ecologische footprint is voor de toekomst beter.
Heel goed. Alternatieve woonvormen staan sterk in de belangstelling maar worden in Nederland te veel door regelgeving in 
de weg gezeten. Groningen kan daar ruimte voor bieden.
Voor steeds mee mensen is dit een positieve manier van leven. Gericht op verandering en duurzaamheid.
Maakt woongemeenschappen minder afhankelijk van de op winstgericht voedselindustrie die zich totaal niet bekommert 
om volksgezondheid. Samen sterk en krachtig zijn. Gebundelde kennis en ervaring.
Project 20 Argumenten Tegen
maar initiatieven kunnen wel gewoon van elkaar leren en bij elkaar op bezoek. zo'n overkoepelende club die ondersteunt 
voelt als een bureaucratietje, ook al is het zo natuurlijk niet bedoeld
Door z'n opzet staat het mogelijk ver af van 'gewone burgers', je moet wel wat in je mars hebben voor je hier aanklopt. Mijn 
ideaalplaatje is dat dit initiatief wordt gekoppeld aan project 18 en visa versa..
Geen
Onzeker hoe op lange termijn gestalte krijgt
Ik mis de samenwerking met andere stakeholders die de kennis en expertise in huis hebben.
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Bij subsidies moet je je weer aan bepaalde regels houden, dus beter is om alles zelf te doen
Zijn al genoeg andere mogelijkheden die dit bieden
een platform en rondrijdend tiny huisje realiseert geen zelfvoorzienende woonvormen
Nu teveel vrijbuitersbestaan en samen regelen. liever wat georganiseerder, dat tinyhouses mogen blijven , dat minder 
houtgestookt en water centraal gezuiverd en goede wegen aangelegd
Geen
maar laat dat aan de enthousiastelingen over die daar graag in willen deelnemen
Afhankelijk zijn van een eigen voedselvoorziening lijkt me wel complex aangezien we nu in een wereld leven waar de 
meeste mensen “met de seizoenen meeleven” niet meer gewend zijn.

Het mobiele tiny house lijkt mij niet relevant voor het daadwerkelijk realiseren van de zelfvoorzienende 
woongemeenschappen. Dit initiatief moet geen 'adviesplatform' worden, maar daadwerkelijk oplossingen bieden.
Dit kun je niet voor mensen organiseren maar zullen ze helemaal zelf moeten doen.
Weinig concreet, is het hardop dromen of? Verdient voordeel van de twijfel.

Het soort mensen dat zelfvoorzienend wil wonen is ongetwijfeld initiatiefrijk genoeg om aan informatie te komen. Omdat 
zelfvoorzienend nauwelijks realistisch is en zeker niet voor alle Groningers zou ik hier geen geld in willen steken.
ben bang dat het zo wordt cq blijft dat de een hard werkt en de ander de kantjes er bij af loopt.
Hoe zit het met de sociale huur omtrent Tiny Housing?
Dit leest als een project voor de happy few en staat veraf van de wensen en behoeften van de ouderen, de minima en 
huurders.
&quot;Moderne techniek&quot; is vrij nietszeggend. Belangrijk aspect van het verhaal dat wel beter uitgelegd moet 
worden.
Laten we eerst collectief weer waarderen wat we nu hebben: in kleine stapjes leren te herwaarderen en verduurzamen, van 
weggooien naar repareren en van verre vakanties naar mooie tochten in eigen regio. Als dat lukt, dan zijn we klaar om op 
klompen de spaghetti uit eigen kas te plukken.
Geen
ik mis link met bestaande organisaties en initiatieven. Wiel opnieuw uitvinden...?

Ik lees bij heel veel plannen: een platform, advies, bij elkaar brengen, ondersteuning bij.. Waar zijn de concrete projecten? 
Ik voorzie dat het geld opgaat aan goed bedoelde snipperadviesplatforms met websites, betaalde adviesprofessionals en 
vrijwilligers. Maar dat er amper iets gerealiseerd gaat worden. Stamp gewoon een stuk of wat alternatieve woonvormen uit 
de grond verspreid over de provincie. Besteed het geld aan het realiseren van die woonvormen: aan mensen die die 
projecten gaan trekken van idee tot realisatie, aan stenen, en meubels etc. Niet aan advies.
teveel controle?
Alle kennis staat al op internet. Dit project is zonde van het geld.
ik vind het vaag, er zijn al landelijke clubs die dit doen
Zelfvoorziening is niet een zorg onder de jongeren. Zij willen gewoon een huis hebben, dat voldoet aan basiseisen en waar 
ze eventueel een gezin kunnen starten.
Vaak kwetsbaar: financieel wn vanwege onderlinge verhoudingen
Afhankelijkheid van internet
Slecht plan. Jaren 70 communes. Mensen die een leefgemeenschap willen opzetten betalen de at zelf maar. Bij de Bhagwan 
financierden de leden het ook zelf. Te beperkt voor een heel klein publiek. Levert geen werkgelegenheid op. Financiering 
van hobbyisme.
het wordt niet duidelijk waar men precies geld voor nodig heeft: alleen voor de aanschaf van het tiny house? of ook voor 
andere dingen?
Geen.
Geen.
Hoe gaat dit project zorgen voor meer woningen voor jongeren?
Mensen die dit willen, gaan zelf wel op zoek.
Ik vind het een mooi plan, maar de coöperatie kan m.i zelf ook zelfvoorzienend zijn.
Geen
Project 21 Argumenten Voor
Voor 100%
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Heeft waarschijnlijk een positief effect, omdat het een redelijk concreet plan is, vaarwegen nu niet altijd goed begaanbaar 
zijn en Groningen niet bekend is bij watersporters en -recreanten. Het is mooi om op deze manier het historische landschap 
te optimaliseren voor toerisme en zo de economie en werkgelegenheid te verbeteren.
Meer vaarwegen geschikt maken voor waterrecreanten trekt veel toerisme aan met als gevolg meer jobs voor de regio. 
Goningen is te mooi om niet mee te showen
Huidig vaarwater schiet te kort. We hebben zoveel meer te bieden voor de waterrecreant. Zodat we vanaf het water nog 
meer kunnen genieten van onze mooie provincie.
Omdat je Groningen van een andere kant kunt bekijken
Het vele water in de provincie is een kans voor vaarrecreatie. Waar in de jaren 60 dempen en afdammen centraal stond 
kunnen we nu deze maren, vaarten, diepen en kanalen weer gebruiken!
Van Groningen een echte waterprovincie maken, mits duurzaam en met respect voor de natuur, heeft voordelen voor de 
natuur, voor recreatie, voor de inwoners en ondernemers. Topidee!
Prachtig. Een boost voor de economie en Groningen.
goed voor flora en fauna, en waarschijnlijk ook voor de waterkwaliteit
Meer toerisme op het water leidt hopelijk tot meer toeristen in de dorpen wat kansen biedt voor nieuwe en huidige 
ondernemers.
Goed voor werkgelegenheid, maar vooral om onze omgeving mooier te maken en goed voor het toerisme
Prachtige provincie. Ontsluiten en herstel van oude vaarwegen. B.v. oude Winschoterdiep met z'n Hoogholtjes. Neem 
voorbeeld aan stad Utrecht met het openen maken van gedempte grachten.

Ik vind dit het project met de meeste potentie en de grootste potentiële (positieve) impact op lokale economie. Er zijn veel 
partijen die hiervan profiteren, niet in de laatste plaats nieuwe toeristen. Vaarrecreatie in Groningen blijft achter op met 
name Friesland, het wordt tijd dat daar verandering in komt. Groningen vanaf het water is uniek
Betere leefbaarheid door verruiming recreatie mogelijkheden en toeristische uitstraling in de dorpen.
Dit biedt zoveel mogelijkheden voor het aantrekkelijk maken van het gebied. Zowel recreatief als wonen. Goede water huis 
houding Naar de toekomst toe en ontsluiten van het gebied.
Maak veel meer vaarwegen kanalen, rivieren, Groninger maren goed bevaarbaar. Verbindt deze vaarwegen met elkaar en 
verhoog de (vaste) bruggen
waterwegen vormen ook een contactmogelijkheid. voor bewoners en anderen. sportief, recreatief, genieten en natuurlijk 
de fauna en flora. ook vervoer kan via water, is niet vervuilend

Groningen op de kaart zetten voor inkomsten uit toerisme. goede fietspaden langs het winschoterdiep tussen Nw.schans 
en Groningen langs het hoornsediep/noord willemskanaal tussen Groningen en Assen langs het reitdiep tussen Groningen 
en Lauwersoog. Alles met aantrekkelijke uitstapjes in aangrenzende dorpen.
Het promoot de culturele waarde en toerisme van de regio
Het werkt zeer mee aan het verbinden van toeristische gebieden in Groningen. Zal een aanzuigende werking hebben op het 
toerisme. Het verbinden van onderscheidende landschappen.
Groningen heeft al jaren te maken met sociaal economische achterstand. Dit zal komende jaren toenemen aangezien er 
steeds minder banen zijn in de lagere opleidingscategorie. Door te investeren in toerisme kan hier iets aan gedaan worden. 
Infra is hierbij erg belangrijk.
Groningen is zo mooi en dat mag je aan de hele wereld laten zien Er zijn zoveel waterwegen die met weinig middelen weer 
toegankelijk gemaakt kunnen worden zoals vroeger Diepgang en brughoogte is daarbij van belang En goed voor de 
werkgelegenheid in het noorden
open vaarwegen bevorderen toerisme!
De gezelligheid moet weer terug.
Groningen heeft zoveel potentie: we kunnen veel meer uit het water halen.
Zeer belangrijke trekpleister voor de provincie, Zalig vertoeven op het water met een prachtig decor.
Door de verandering van het klimaat is dit nodig maar ik vind het ook horen bij de Groningse identiteit.

De waterwegen in ere hersteld. De letterlijke verbinding tussen heden en verleden kan zorgen voor duurzaam toerisme.
Persoonlijk belang en betrokkenheid. We hebben een bootje en zijn het liefst elke vakantie ermee onderweg. Groningen 
kan wel het tweede Friesland worden, wat de waterwegen betreft!

het openhouden, onderhouden en verbeteren van onze vaarwateren is niet alleen goed voor de groningers zelf, maar word 
dan ook een trekpleister voor touristen die ons mooie groninger landschap vanaf het water kunnen beleven
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Een goede vaarrecreatie (goede vaarwegen, brug/sluisbediening) is een ontspannen manier om de provincie Groningen te 
herontdekken. En dat zal zeker een hele grote impuls zijn voor heel veel ondernemers. Graaf bijv. het Oude Winschoterdiep 
door Hoogezand-Sappemeer maar weer open.
Bruisend maken van de provincie, gebruimakend van bestaande waterwegen.
Goed voor toerisme en Groningers zelf. Wat is er nou mooier dan sporten op het water?
Ik heb de laatste Tocht om de Noord destijds geschaatst. Dan zie je al dat lage bruggen, duikers en dammen ons vaarwater 
belemmeren. Nu met de bodemdaling is het helemaal belangrijk dat vaarwater op elkaar wordt aangesloten en dat 
obstakels verdwijnen.
De ervaring leert dat gebieden met veel water veel aantrekkingskracht uitoefenen. Water geeft rust, reinigt en bevordert de 
leefbaarheid.
Dit heeft kans van slagen en biedt meerwaarde voor Groningen. Mits goed wordt samengewerkt met gemeenten, 
waterschappen en de belangenorganisaties van o.s. watersport
Een goede,natte infrastructuur moet de basis zijn, als dat op orde is kunnen we gaan &quot;bouwen&quot;
Dit moet de basis zijn, als dit op orde is dan kunnen we verder bouwen
Lijkt me een goed plan vooral voor &quot;vaar toeristme&quot;. Ook goed voor de Groningse economoie

Vaarwegen versterken (à la Friesland) leidt tot meer toerisme in Groningen en versterkt zo de werkgelegenheid. Goed plan!
Goed plan
Toerisme is goed voor het op de kaart zetten en de economie van Groningen. Als inwoner van Sappemeer zou ik graag ons 
kanaal ( gedeeltelijk) in ere hersteld zien, zodat er van de nieuwe haven langs onze Aletta Jacobs HBS gevaren en 
gerecreeerd kan worden, en hierdoor weer een levendig dorp ontstaat.
Het verbindt de kracht van het Groninger cultuurgoed met kansen voor ondernemers door vaarwegen te verbinden met 
bestaande toeristische infrastructuur. (1+1=3) Onze vaarwegen bieden kansen om nieuwe gebieden te ontsluiten op het 
Hoge land en kunnen een katalysator vormen voor nieuwe duurzame initiatieven. Wanneer goed gefaciliteerd is varen een 
vorm van duurzaam toerisme.
Groningen is schitterend vanaf het water. Hier moeten we meer mee doen. Friesland heeft naam op dit terrein, maar in 
Groningen is meer mogelijk dan men denkt. Grote economische kans
Mooie manier om toerisme te stimuleren zonder dat we overlopen worden. Laten zien dat Groningen meer is dan alleen de 
stad.
Zet Groningen op de kaart voor een nieuwe doelgroep. Goed voor toerisme.
Draagt op basis van huidige structuur bij aan ontwikkeling platteland verbindingen
Voor vele Duitsers is Friesland te ver weg. Groningen wordt sted meer een goed alternatief.
Groningen is prachtig en heeft ook mooie waterwegen en meren het zpou mooi maar ook goed zijn voor meer verbinden te 
zorgen dit creëert toerisme en werkgelegenheid en goed te combineren mer voorstel 24. Ik ben zelf mede schrijver nota de 
Natte Stad van D66
herontdekken en herwaarderen van waterwegen als ruggengraat van het groningse landschap en de groningse economie 
op moderne en duurzame leest. Top
Net als wandelen en fietsen levert varen een andere beleving op qua voortbewegen. En kun je meer genieten van het water 
en het land en alles wat daarbij hoort.
Biedt hele mooie kansen voor deze provincie.
Ik mis het Westerkwartier
Prachtig initiatief. Historie levend maken, maar zeker ook een boost voor het toerisme zowel op het water als voor de 
fietser en wandelaar. Versterking van de economie!
Als watersporter (motorboot) ben ik een groot voorstander om de schatten van de provincie toegankelijker te maken voor 
het (watersport)toerisme.
Water zal een steeds belangrijker rol gaan spelen nu het steeds warmer gaat worden. Recreëren op het water dus ook. Dit 
biedt mooie kansen als het de topstukken van het Groninger erfgoed met elkaar verbonden worden. Varend erfgoed kan 
het karakter van de provincie versterken.
Van immense - niet te onderschatten - betekenis voor de hele provincie (en het 'andere' Noorden). Niet alleen voor degene 
die aan/bij water woont, de varende recreant, maar ook voor de visuele beleving door wandelaars en fietsers. Dé impuls 
voor de Groninger economische leefbaarheid. Van mij mag - als nodig - daar al het Toukomstgeld naartoe (en ik heb 
watervrees ;-))

Wie aan water woont, heeft al gauw een bootje voor de deur. Ideaal om het landschap anders te verkennen. Toen er nog 
veel moeras was in Groningen, was het normaal om je via het water te verplaatsen; wegen waren vaak slecht en 's winters 
onbegaanbaar. Kijk met andere ogen naar Groninger landschap en geniet van de rust en ruimte op het water!
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waterwegen vormen de slagadres van het groninger cultuurlandschap. We hebben in Bedum gezien dat het bijna fout ging. 
Maar in het verleden is het regelmatig fout gegaan. Bevaarbaarheid is van groot belang.
Het zal de bereikbaarheid verhogen en zeker het toerisme bevorderen.

toename toeristen door verhoogde kwaliteit van leefbaarheid. Inspringen op de rust en ruimte van de Groninger natuur.
Heel belangrijk dat iedereen nog meer kan genieten van al dat moois.

Alle waardevolle recreatieve, sportieve, innovatieve en historisch pronkjewailen worden hier samengebracht en maken 
Groningen tot de mooiste provincie van Nederland. Geweldig om te fietsen, wandelen, varen, recreëren,ontdekken, 
sporten, wonen en uitgaan. Hier komt alles samen. Werkgelegenheid, Ondernemerschap en Leefbaarheid. &quot;VAN 
LAUWERZEE TOT DOLLARD TOU&quot; waar wij trots op zijn, klinkt door in dit project.
Water wordt een zeer belangrijk produkt (berging, verdroging), en als vaarwegen belangrijk voor toerisme
Recreatie en inspanning zijn goed voor een mens
Hier liggen al jaren kansen voor de provincie. Een relatief onbekende kant beter toegankelijk maken. Rijk aan historie. 
Verbind de maren en pleeg onderhoud. Wat een kans.

Groningen heeft een rijk maritiem verleden. Vaar- en waterrecreatie zit inons DNA. Onze vaarwegen hebben wij echter 
verwaarloosd en ontoegankelijker gemaakt. Voorzieningen zijn ontoerekend. Een vaarwater waar niet wordt gevaren is een 
dood vaarwater en draagtniet bij aan de kwaliteitsbeleving van de leef en woonomgeving
Groningen heeft dit in het dichtbije verleden vergeten, terwijl wat langer geleden het echt een vaar - provincie was. Ook 
voor korte boottochtjes is onze provincie zeer geschikt.

Masterplan is nodig om gebruiksmogelijkheden van het landschap voor zowel inwoners als toeristen te verbeteren.
Genieten van Grun vanaf het water .
Aansprekend plan om de schoonheid en rijke historie van het landschap meer zichtbaar en be leefbaar te maken. Zo wordt 
identiteit en leefbaarheid versterkt en de trots op het rijke Groninger landschap uitgedragen en benut voor recreatieve 
ontwikkeling. Tip: verbindt dit met het diepen en maren project.
Heel mooi om Groningen ook als watersport provincie op de kaart te zetten. Met name ook door de vertragingen bij 
verschillende kunstwerken kan hier toe bijdragen, let daarbij op de door gaat hoogte
Vele mooie routes gevaren met de kajak, maar ook veel obstakels tegen gekomen die voor verbetering in aanmerking 
komen
Toerisme bevorderen is echt welkom in Groningen. Is technisch heel goed uitvoerbaar.
Echt noodzakelijk voor de ontwikkeling van vaarrecreatie in Groningen. En goed realiseerbaar.
Varen is een fantastische manier van recreëren en het prachtige Groninger landschap te verkennen.
Het project is van wezenlijk belang voor de toeristische en economische ontwikkeling van de provincie.
Fantastisch project!

Water is een belangrijk onderdeel van ons landschap en onze cultuurhistorie. Versterken van de waterwegen versterkt het 
landschap, zeker als het ook bijdraagt aan een beter/natuurvriendelijker beheer van oevers en omgeving
Cultuurlandschap en economie worden beide uit het slop gehaald.
Dit plan biedt veel kansen voor de Provincie Groningen. Er zitten zeer creatieve en iconische deelprojecten in dit 
overallplan, die heel mooi op te hangen zijn aan het Groninger (Uithuizermeeden) icoon Johan van Veen, de bedenker van 
onder andere de Deltawerken en de geestelijke vader van de Eemshaven. Hij wordt de grootste waterstaatsingenieur van 
de afgelopen eeuw genoemd.
Verrijkend voor natuurbeleving om waterwegen verbindingen te realiseren erg leuk oa mbt kanoën(routes) dus voor 
toerisme.
Het zal het toerisme versterken en daarmee ook de economie.
Zijn teveel waterwegen in slechte staat en ontoegankelijk gemaakt geen beweegbare bruggen bijv zou mooi zijn voor de 
recreatie en toerisme in de provincie
Watertoerisme biedt grote mogelijkheden voor de Provincie. Veel Duitsers rijden Groningen voorbij op weg naar Friesland 
om daar te varen. De kunst is om een deel daarvan in Groningen te houden.
Provincie Groningen is prachtig! Ook vanaf het water. Dit verdient extra aandacht.
De mooie history weer tot leven brengen en een andere kijk op de natuir bieden
Groningen ontdekken vanaf het water is goed voor het wonen in de provincie. En voor de ontwikkeling van meeR toerisme 
in de provincie.
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De magnesiumzoutmijnbouwer Nedmag veroorzaakt ten westen van Veendam de diepste bodemdaling van Nederland. Het 
Waterschap voorziet zeer natte voeten voor de inwoners van het gebied. Laten we het Borgercompagniesterdiep richting 
Sappemeer weer open graven en verbinden met Winschoterdiep en Zuidlaardermeer.
vervoer over water is het voordeligste
Het zal de omgeving een enorme positieve boost geven voor de leefbaarheid van mens en dier.
er zijn in de afgelopen jaren al veel te veel mooie vaarwegen afgesloten voor schepen.
Goede vaarverbinding goed voor toerisme en ontspanning.
Behoud kwaliteiten van het landschap
Is al lang gekoesterd plan, goed voor corona-proof recreatie. Denk ook aan kanoroutes!!! Vooral ontsluiten en doorsteken 
van wat er al is.
Vanaf het water beleef je Groningen weer heel anders dan lopend of fietsend. Daarnaast kom je dan ook op heel andere 
plaatsen.

Door het realiseren van nieuwe (oude) vaarwegen geef je niet alleen een impuls aan toerisme en recreatie maar maak je 
ook verbinding met klimaatdoelstellingen (waterberging/droogte). Vaarverbindingen Sappemeer - Hoogezand - Veendam - 
zuidlaardermeer welkom. Tevens ontsluiting realiseren scheepswerf Wolthuis
Fietsend, wandelend en varend geniet je rustig van de Groninger landschappen. En soms op de schaats!
Meer ruimte voor recreatie op het water.

We hebben een sloepje en genieten enorm van bijvoorbeeld Reitdiep. Groningen (Stad) kent absoluut ook zijn beperkingen 
qua doorvaarmogelijkheden en verbindingen. Economisch en cultuurhistorisch een enorme kans.
prima idee voor de toukomst
Voorbeeld van project dat Groningen onderscheidend kan maken.
Maak van Groningen een Watersport provincie. Verhoog bruggen, onderhoudt de Veenvaart, verbindt Oldamtmeer voor 
grotere pleziervaartuigen. Leg vrije aankegplekken aan .... Kijk hoe Friesland ervan profiteert. Toerisme in eigen land... 
toerisme in eigen Provincie... &lt;U+1D0A&gt;&lt;U+1D1C&gt;&lt;U+026A&gt;s&lt;U+1D1B&gt; 
&lt;U+0274&gt;&lt;U+1D1C&gt;!
Ik zou het prachtig vinden om ,net als in Friesland, in Groningen van dorp naar dorp te kunnen varen!
Absolute noodzaak historische vaarwegen te behouden, ambassadeurs van onze geschiedenis.
Groningen is net zo mooi als Friesland vanaf het water. Hier groot investeren verbind Duitsland via Groningen met 
Friesland.
Leefbaarheid en woonleefomgeving herontwikkelen om Groningen voor landschap, milieu en toerisme nog mooier te 
maken.
Zonder aantasting van de omgeving een steun in de rug voor ondernemers in het toerisme
Groningen aantrekkelijker maken voor rustzoekende toeristen en meer woongenot voor meer Groningers
Absoluut doen!! Cultuurhistorie, recreatie, geschiedenis, natuur.
Medelijden blijkt Groningen niet te helpen. Uit verwondering en genot ontstaat liefde: wie er over het water rondgaat ziet 
Groningen vanuit de mooiste hoeken. Mensen van elders gaan van Groningen houden. Water is zacht én stoer en 
aardbeving-bestendig.
Goed voor het aanzien van de provincie.
Belangrijk. Zit veel potentie in idee.
Meer mooie vaar mogelijkheden en groningen mooier en boot toegankelijker maken zodat we beter aansluiten op 
vaarprovincie Friesland.
Mooi middel om het wonen en toerisme interessanter te maken.
Hoera voor het Groninger landschap.
Gewoon een goed idee.
De natuur is de toekomst, water is de pijpleiding van al het (goede) leven
De leefbaarheid en toerisme in eigen regio stimuleren.
Moet eigenlijk binnen normaal provinciaal beleid uitgevoerd worden
Voor de ontwikkeling van ons vaargebied een mooie gelegenheid om meer recreanten naar onze provincie te krijgen. 
Goede stimulering en mogelijkheden voor ontwikkeling voor de recreatie
Genieten van ons mooie Groningerland vanaf het water, heerlijk. Zou mooi zijn als alle oude watergangen weer in ere 
zouden worden hersteld!
Maritiem in Groningen terug. Vele decennia hebben wij onze vaarwegen en bruggen verwaarloosd. De vele 
zelfbedieningsbruggen maken onze vaarwegen ongastvrij en nodigen niet uit deze `te bevaren
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De combinatie waterwegen en fiets/wandelpaden is onweerstaanbaar omdat mensen met een mindere beursinhoud ook 
kunnen genieten van bootjes en het water. Onderweg terrasje zoveel mogelijk buiten is coronaproof.
stimuleren water recreatie en daarin gekoppelde lokale economie
Leuk om meer kanomogelijkheden te hebben!

- Groningen onderscheidt zich van andere provincies, door vele vaarwegen. Dit wordt hiermee bruikbaar en zichtbaar 
gemaakt - toeristisch zeer aantrekkelijk - versterkt lokale economie - geschiedenis en trots op Groningerland
De vaarwegen in de provincie Groningen hebben een grote aantrekkingskracht op toeristen, het verbindt alle trekpleisters 
met elkaar. Wandelaars en fietsers vinden de rust langs het water waar vaartoerisme de kanalen levendig houdt. De 
middenstand vaart er wel bij!
Koppelkansen voor leefbaarheid en economie

Water geeft leven. Tezamen met mooie vaar-, fiets- en wanderroutes gaat dit echt de provincie mooier maken.
Goed idee, klinkt heel logisch allemaal. Het lijkt mij heel leuk als het uitgevoerd wordt en het echt een verandering teweeg 
brengt.
Is het ook mogelijk om dit masterplan uit te breiden met de overige projecten in deze categorie? project 22, 23 passen daar 
direct in. Project 24,25 en 26 indirect. Het zou elkaar heel goed aanvullen. 1 masterplan waarin de kracht van het Groninger 
Landschap op alle aspecten wordt benaderd en versterkt.
Groninger landschap behouden.
Een provincie waarin toerisme hoog staat, biedt ook kansen voor de woningmarkt, werkgelegenheid in allerlei sectoren en 
nog veel meer. In combinatie met project nr. 27, het toevoegen van biodiversiteit én het verbinden van de cultuursector 
biedt dit project best veel mogelijkheden.
We willen in ons dorp al lang aanlegplaatsen! Verbinding via de gemoedelijke waterwegen sfeer!
Vaarrecreatie heeft veel potentie in Groningen Goed voor het toerisme en economie
Jaaa want dan kun je veel meer doorvaren!

ingevuld. Dit Integratie van vaarwegen is een hele goedkope manier om leven en geld in de Groningse brouwerij te krijgen. 
Zoals gezegd is er veel klaar, met duur geld gerealisserd en onderhouden 3 grote meren, prachtige oude turfkanalen en om 
de kanalen heen ontwikkelde 100 oude stedelijke lint bebouwing, uniek in de EU. Knoop die zaken aan elkaar met 
vaarwegen met enige diepgang en een economisch structureel achterstands probleem wordt op een mooie, goedkope, 
werk opleverende en toekomstbestenidige manier opgelost. Viva Aqua Grunnen.
Een breed plan voor de hele provincie, recreatie, toerisme en economie hebben hier baat bij. Er kan echt een hele 
verbeterslag worden gemaakt tov bijv, Friesland.
Het is prachtig op het water! Het Groningse land is zo mooi vanaf het water.... Je krijgt een heel ander beeld. En de rust 
onderweg is zo innemend.
Er is veel water in Groningen maar door te verbinden in water, bijvoorbeeld leekstermeer is samenwerking stad en regio 
nog beter. Het versterkt het toerisme!
waterwegen in combi met fiets en wandelen is sterk!

verbindt verleden heden en toekomst richt zich op leefomgeving, dat missen veel Groningers nu biedt nieuwe kansen
Goed om meer water te realiseren.
Het water heeft ons zoveel te bieden. Hiermee brengen we onze eigen historie in beeld. In Groningen valt zoveel te beleven 
langs en op het water!
Kansen voor tourisme in Groningen

Dit is volgens mij een plan wat al heel lang leeft en wat voor heel veel toeristische kansen zal leiden voor onze provincie.
Goed voor inwoners en om toeristen te trekken
Goede vaarwateren en verbindingen zijn echt een toevoeging voor de leefomgeving. Veel mensen wonen graag aan het 
water en het levert mooie kleinschalige werkgelegenheid op in toerisme en recreatie sector.
Langs vaarwegen ontstaat altijd reuring, het nodigt uit tot investeringen die vooral lokaal landen, kleinschalige bedrijfjes op 
gebied van toerisme en recreatie waar vaak lokale werkgelegenheid uit voortkomt. Als we nu ergens mooi willen wonen, is 
daar vrijwel altijd de wens 'aan het water'.
zorg voor cultuurlandschap
Vaar zelf al vanaf 2005 op de maren. Zo kom je op plaatsen waar je normaal niet komt. Misschien ook samenwerking 
mogelijk met de Friese Marrekrite, hoe zij aantrekkelijke aanlegplaatsen creëren.
Inzetten op mooiste van NL, water. Trekt toeristen aan en dus werkgelegenheid.
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Begaanbare waterwegen zijn erg belangrijk in Groningen als we de toerisme willen aanwakkeren.

De provincie Groningen kan veel meer een water recreatie provincie worden. Er zijn al prachtige meren en kanalen, maar 
de aantrekkingskracht kan nog groter worden gemaakt door meer vaarrondjes te creëren en meer voorzieningen langs de 
wal. Bijv. vanaf Meedhuizen naar Delfzijl loopt het vaarwater dood bij het Eemskanaal. Het op die locatie realiseren van een 
sluisje zorgt ervoor dat er een doorgaande vaarroute/rondje komt richting Appingedam, Groningen of naar het Schildmeer.
Toegangelijke waterwegen zijn zeer belangrijk in Groningen als we de toerisme willen aanjagen

Groningen net zo aantrekkelijk maken voor watertoerisme als dat Friesland is. Een tocht om de Noord via het water!
Een goed plan wat maar eenmalig geld vraagt. Toerisme een een betrekkelijk schone economische motor.
Zie Friesland: water is een mooie manier van verbinden en recreeren. Bovendien hebben we al veel water en kunnen we 
aansluiten bij de buren (Friesland)
Verbinding, kansen voor toerisme en hogere bruggen.
speerpunt voor veel gemeenten is recreatie en toerisme. Dit heeft ecter veel achterstand in ontwikkeling. Dit plan gaat veel 
toevoegen aan de doorontwikkeling hiervan. Het is hard nodig om de recreatieve plaatsen met elkaar te verbinden. Dit 
versterkt het enorm.
Ijzersterk idee, goed omschreven en gemotiveerd.
Een goed plan, voor zowel inwoners en toeristen.
An sich goed om Groningen meer op de kaart te zetten
oneindige mogelijkheden in en om het water, zowel geschiedenis, natuur, recreatie, werkgelegenheid, 
economie....beleving.en niet alleen in het water maar zeker ook voor het achterland...

Steeds meer mensen gaan op vakantie in eigen land. Laten we nu de vaarwegen in Groningen bereikbaar houden

Dit is al veel te lang een ondergeschoven kindje geweest en moet absoluut een keer fatsoenlijk opgepakt worden! In het 
verleden zijn er &quot;tijdelijk&quot; duikers geplaats waar eerst bruggen waren. Dat tijdelijk is soms al meer dan 50 jaar!
Met een bootje naar stadspark is altijd al een goed idee geweest.
Maakt het landschap een stuk aantrekkelijker!
mooie fiets en wandelpaden
Bevorderend voor de watersport/pleziervaart in de Groninger Provincie.
Een masterplan is hard nodig. Decennia lang hebben wij de vaarwegen en voorzieningen voor vaar en waterrecreatie 
verwaarloosd.
langs de assen van het water kan de culturele / toeristische aantrekkelijkheid van Groningen goed ontwikkelt worden. 
Langs deze assen is veel cultuur historische kwaliteit - gebouwen / landschappen-.
Ik heb nu alweer zin om te suppen
Wat is er nou lekkerder dan met je boot of kano door Groningen te varen?
goed voor de werk gelegenheid
levert wat op voor de lange termijn
Het zou zeker mooi zijn als alles te doen zou zijn per boot. Wat daarbij ook belangrijk is, is meer natuurlijk zwemwater. Op 
deze manier kunnen we ook meer gezinnen lokken naar onze provincie.
Momenteel zijn er een aantal routes die eenvoudigweg doodlopen en daardoor niet de aandacht krijgen en de toeristische 
aanloop hebben die hey verdient Bijv het Slochterdiep naar Slochteren. Als dit een rondvaart zou kunnen worden zou dit de 
lokale economie een boost kunnen geven.
Voor inwoners en toeristen. En wanneer er meer toeristen komen komt dit ten goede aan alles, werkgelegenheid, 
bedrijvigheid. Mijn gasten wilden laatst kanoën in Woudbloem, maar waren verbaast over de slecht onderhouden 
aanlegsteigers. Zo jammer. Hier is zo ontzettend veel te winnen. Door alleen al groot onderhoud, info borden. En 
fietsroute's worden enorm gewaardeert door onze gasten. Hoe meer mooie route's hoe langere gasten in onze mooie 
provincie blijven.
Bevordering van duurzaam toerisme

Biedt kansen voor werkgelegenheid en we kunnen genieten van de prachtige omgeving in onze Provincie vanaf het water.
Maakt van Groningen een waterprovincie en dat is zowel s zomers - bootjes als 's winters - schaatsen - leuk
Toerisme is goed voor de economie
Helwerdermaar weer bevaarbaar maken, we kunnen al weer een paar jaar deze prachtige route niet varen. Boterdiep in 
Uithuizen is nu een eindpunt geworden.
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Groningen is in potentie een geweldige vaarprovincie, maar een aantal knelpunten maakt ons minder aantrekkelijk voor 
vaartoeristen. Daarnaast zijn we vergeten om aan de rest van Nederland (en Duitsland) te vertellen hoe mooi je bij ons kunt 
varen. Daar moet verandering in komen!
Water is de laatste echte natuur in Groningen en moet goed verzorgd worden. Dit plan biedt veel kansen voor natuur, 
leefbaarheid en toerisme.
Vaartoeristen willen al jarenlang graag naar Groningen maar de slechte bereikbaarheid van onze vaarwegen weerhoudt de 
pleziervaarder ervan een vaartocht door de provincie te maken. Denk aan het gedoe met de sleutels, de vele (te) lage 
bruggen en weinig aanmeer mogelijkheden onderweg. Belangrijk is het ook om te vermelden, hoe spijtig ook, de vaak norse 
houding van sluis- en brug personeel. Vaak bedoelen ze het niet zo maar komt het door de erg spraakzame Groningse 
instelling. Voor het bevorderen van het vaartoerisme in onze prachtige provincie, mag hier best wat aandacht aan worden 
besteedt.
Herontdekking van Groningse waterwegen en Groningse identiteit Kan een boost geven voor toerisme Een overstijgende 
blik naar alle waterwegen en de onderlinge verbondheid zorgt dat het totale plaatje klopt. Kan in de toekomst op 
voortgeborduurd worden.
Vaarwegen zijn inderdaad verwaarloosd, en verdienen herwaardering.
Fietsen en wandelen geeft stimulans aan bewegen in de eigen omgeving. bewegen is goed voor een mens, geeft positieve 
energie en geeft mogelijkheden anderen te ontmoeten.
mooie manier om Groningen op een andere manier te beleven

Groningen is qua vaarwegen in potentie aantrekkelijker dan Friesland: het land is er veel mooier om doorheen te varen, het 
is er rustig, met goede uitval naar wad en dollard. Watersport heeft een aanzuigende werking op toerisme
Watersport is in NO en Noord Groningen nog steeds een ondergeschoven kindje. Maar de Maren en diepen vaarbaar met 
bruggen ipv duikers en verbindt deze op strategische locaties om kris kras varen mogelijk te maken. Water trekt, water is en 
geeft plezier , water verbreed de mogelijkheden voor toerisme
Gedegen werk
Bevorderen van toerisme en werkgelegenheid, meer mensen kunnen genieten van het mooie van onze stad en onze 
ommelanden
geweldig initiatief om onze provincie meer zichtbaar te maken. Open te stellen voor toerisme. Er is nog veel winst te 
behalen in het maken van vaarroutes en ontsluitend van prachtige gebieden en dorpjes.
Misschien wel mooier dan friesland, alleen weten we dat nog niet....
Ja! Ongelooflijk dat dit nooit in het beleid is opgenomen en dat we ons erfgoed hebben verkwanseld en het belang van de 
boeren boven het algemeen belang hebben gesteld. Uiteraard vind ik dat boerenbedrijven belangrijk zijn, maar de 
belangen zijn niet eerlijk afgewogen. Nu is het tijd dat in ere te herstellen.
Werkgelegenheid Verhoging leefbaarheid
Uplifting bevingsgebied
Tijd voor herstel van oude waarden.
Dit project is zeer belangrijk om de watersport op de kaart te zetten voor de provincie Groningen. Nu Friesland steeds 
drukker wordt is het in Groningen prima toeven. Ook een belangrijk project voor ondernemers in de watersport, maar ook 
winkels en horeca aan het vaarwater.
Uiteraard is deze vorm van recreatie al jaren aanwezig en belangrijk voor de Provincie! NIet voor niks zijn in de jaren 1970-
1980 miljoenen geinvesteerd in het schoon maken van o.a. Het Pekelder Hoofddiep!
Project 21 Argumenten Tegen
Duizenden banen is overdreven. Dit project werkt alleen als het op de lange termijn onderhouden wordt.
Geen
voegt niets toe, de waterwegen worden te weinig gebruikt
Let op kwaliteit overnachtingsplaatsen. Wanneer de routes op orde zijn is het ook noodzakelijk dat er voldoende 
overnachtingsplaatsen (jachthavens) zijn om de toestroom aan te kunnen.
Op zich leuk, maar dan staan we de hele tijd voor de rug te wachten....
Zolang het duurzaam gebeurt, géén.
Geen
Geen
voor je gebruik kunt maken van vaarwegen heb je een boot nodig. Veel inwoners uit de provincie hebben deze financiele 
middelen niet
Vaag plan.
Weinig concreet en onduidelijk waar het geld vandaan komt om deze banen te creëren en te behouden.
Nvt
Nvt
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Niet alleen vaarwegen behoeven onderhoud en uitbreiding in Groningen maar zéker ook de wandel- en fietspaden. Wordt 
dat wel voldoende meegenomen in dit plan?

ik zie niet hoe de leefbaarheid voor Groningers verbetert door uitbreiden vaarwater. willen we zoveel toeristen trekken?
Geen
Geen
Alleen geschikt voor motorboten, zeilers zullen blijven kiezen voor Friesland. Drukte in de stad (bruggen).
Geen
Er is meer nodig dan alleen voorzieningen, het gaat ook om de economische en sociale infrastructuur er om heen. Hiervoor 
kunne goede ideeën uit andere toukomstprojecten worden geleend
Die heb ik niet.
Het Groninger land is relatief hoog tov het wateroppervlak, waardoor je veelal tegen de wal aankijkt.
Instanties moeten met elkaar gaan samenwerken en een brug slaan tussen hun afgebakende taken en het gezamenlijk 
belang van de Groningers. STADSKANAAL
geen

Verhoudingsgewijs zeer hoge aanleg- en beheerskosten ten opzichte van het aantal mensen dat er gebruik van maakt of 
kan maken. Er is een reden voor dat veel waterwegen niet meer in gebruik zijn - simpelweg omdat ze niet meer productief 
zijn en de onderhoudskosten niet opwegen tegen de baten. Er zijn geen turfschepen of trekvaartuigen meer.
Zolang het maar niet zo druk wordt als in Friesland
Heb beperkte verwachtingen van de uitgaven van de toeristen (zie bijv. Annerveenschekanaal).
Is wel een project voor de lange adem vrees ik.
Absoluut geen
Investeringen in ZuidDrenthe en Oost Groningen hebben nauwelijks effect gehad op waterrecreatie. Maw: is er wel vraag 
naar? Hoe zorg je ervoor dat niet alleen waterrecreanten profiteren, maar iedereen die van het landschap wil komen 
genieten?
Waarom nu pas?
Geen
/
Argumenten tegen dit plan kan ik niet bedenken!
Het toegankelijker maken van middelen om op het water te recreëren kan verbeterd worden.
geen
Heel duuuuurrrrr. Beperkt rendement.
Geen
geen
Vergeet de verbindingen niet met b.v. 22 en 23.
Wil je echt de kwaliteit van de vaarverbindingen verbeteren denk dan ook aan een goede ( centrale) en gelijke bediening 
van sluizen en bruggen in de provincie ( mogelijk automatisering bediening en/of centrale personele afspraken ) en maak 
daar op provinciaal niveau afspraken over en pak dit vanuit de provincie op. Dit mis ik nu in het idee. Hoeft misschien niet 
eens veel te kosten..
Geen.
-
Is het nodig om hier npg geld voor in te zetten moet dit niet uit reguliere begrotingen?
Argumenten tegen
Hoe zit het met de leefbaarheid voor de planten en dieren?
- trekt toeristen; huidige rust is ook fijn.

Zelfs in Friesland zouden ze misschien wel eens jaloers kunnen worden op wat de provincie Groningen te bieden heeft :-).
Versnippering omdat het té groot is.
Er zijn al heel veel plannen. Wat zorgt ervoor dat dit dit masterplan ook daadwerkelijk zorgt dat er resultaten zullen zijn. 
Gaat het geld op aan plannenmakers of gaat er ook wat gebeuren?
Geen

Ik zou het NIET weten anders dan dat er financiering en overheids souplesse vereist is, vooral op scheidsvlakken provincie / 
gemeente / landelijk. Dat zijn overheidsproblemen (wel mooie plannen kunnen laten maken maar ze maar niet binnen 
budget kunnen uitvoeren) en die gelden NIET specifiek de revitalisering van toeristische en commerciele binnenvaart.
Geen
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Ontsluiting van gebieden voor toeristen, gaat vaak ten koste van de natuur en de rust die de natuur nodig heeft. Ook wordt 
vaak veel afval in het water achtergelaten. Wees zuinig op dit soort gebieden! Er is al genoeg mogelijkheid voor 
vaarrecreatie.
moet toeristen ook aanspreken de vraag of wij meer toeristen willen, eerst zorgen voor betere omstandigheden bewoners 
aardbevingsgebied
Jammer dat het niet de hele regio betreft en dat er eerst nog een masterplan moet komen. Ik zoek meer naar 
uitvoeringsprojecten.
Geen.
moeten bootjesmensen overal naar toe kunnen? waar blijft de stilte
Ik mis het plan om ook huidige vaarverbindingen met elkaar te verbinden, zoals het ontsluiten van het Oldambtmeer met 
het Schildmeer.
Geen
Ruimte voor niet gemotoriseerd vaartuigen? Niet duidelijk Vervuiling boten.
-
Wat meer aandacht voor low budget toerisme zou niet misstaan
Duizenden banen niet realistisch, zo mooi zijn de Groningen kanalen niet (vind ik als kanovaarder)
Kunnen er eigenlijk niet zijn.
Ongedierte zwemt
geen

- werk dit verder uit van sec investeringen in de fysieke omgeving tot culturele / toeristische arrangementen langs deze 
wateren - investeer niet alleen in de infrastructuur en beleving van het water VANAF het water maar ook vanaf de wal. 
Meer wandel- en fietsroutes langs het water geven ook enorm veel belevingskwaliteit
Wordt het mooier dan het blauwe water in ‘t Hemelriekje?

In Westerwolde en de Kanaalstreek zijn vaarwegen verbeterd, maar de toeristen blijven tot op heden nog weg
Ken ik niet!
Aanpassing van bruggen en andere infrastructuur is heel duur en tijdrovend. Focus op de snelle winsten;
Toukomst budget lijkt me te beperkt voor grote infra projecten. Dit moet de provincie trekken.
Kanosport is iets onderbelicht.
Argumenten tegen
geen
Argumenten tegen
De pijlers 1 en 2 behoren gewoon tot het normale beheer en onderhouds regimen (en kosten) van het Waterschap, de 
Provincie of een gemeente. Zonde om daar dit geld voor te gebruiken.
Project 22 Argumenten Voor
Geen argumenten voor...
behoud nieuwstatenzijl zoals het nu is!

Het lijkt een uniek en interessant project. Als dit veel nieuwe kennis en een uniek natuurgebied oplevert, is dat mooi. De 
aanslibbing/ophoging van het land en het uitslijten van de geul lijkt ook economisch uit te kunnen.
Van leven met de rug naar de Dollard naar een robuuste gebiedsontwikkeling die van Bad Nieuweschans een poort naar de 
wadden van het Oldambt maakt. Verder een kans op een verbinding tussen Blauwestad en Hongerige Wolf dat wordt 
wakker gekust als oude visserijhaven.
Een geweldige en unieke kans op een ecologische verbetering van formaat tegen - voor zover thans te overzien- relatief 
geringe inspanning en kosten. Natuur- en landschapsherstel, trekpleister voor duurzaam toerisme, winst voor de vogels die 
het van deze biotoop moeten hebben. Heel mooi!
Ontwikkeling van oorspronkelijke natuur, kansen voor inclusieve landbouw.
- Intensieve landbouw moet plaats gaan maken voor circulaire landbouw en natuur - nieuw ingepolderd land in oost 
groningen kent nauwelijks variatie en dus weinig kans voor biodiversiteit. Dit plan zorgt voor een prachtige overgang en 
lessen voor nieuwe landbouw! Doen
Brakke natuur en trekvissen hebben het zwaar
Geen
Robuust en toekomstbestendig. Grote impact voor verschillende ‘functies’: naast biodiversiteit- en natuurherstel ook 
bijdrage aan leefbaarheid en veiligheid, landbouwtransitie, recreatie en toerisme, kennisontwikkeling, internationale 
samenwerking en daarmee ook aan (regionale) economie
prachtig
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Geen
Essentieel om de door de mens gebouwde barrières tussen zoet en zout te heropenen.
integraal versterkend inspirerend biodiversiteit
Building with nature, uitgaan van de kracht en kwaliteiten die natuur kan bieden
Klimaatverandering, verzilting en toenemende zorgkosten vragen om nieuwe landinrichting. Dit is een pracht voorbeeld 
hoe we in de 21e eeuw met water, bodem en landschap om moeten gaan. Internationaal relevant (alle delta gebieden 
kampen met dezelfde problemen).
Geen
Een veelzijdig project met echt een blik op de Toukomst. Herstel van natuur, inspelen op klimaatverandering, toerisme, 
werkgelegenheid enz.
Goed idee, heel belangrijk dat dit hersteld wordt
Meer ruimte voor natuur. Zou mooi zijn als we, naast het Lauwersmeergebied, nog een uniek natuurgebied in Groningen 
krijgen.
Hard nodig voor natuur en landschap.
Mooie kans voor de verbetering van biodiversiteit en transitie van de landbouw. Wellicht kan bosbouw er in worden 
meegenomen. Nederland moet overschalen van beton- naar houtbouw.
Getijdenwerking richting het binnenland is zeer goed voor de biodiversiteit. In Nederland waarin alles gecontroleerd wordt, 
zal een &quot;ongecontroleerde&quot; stroom van zeewater richting het binnenland veel voordelen bieden. Denk aan 
slibafzettingen, moerasgebieden, enz.
Wel haalbaar is: een kleiner project op het land van een geinteresseerde akkerbouwer (d.w.z. niet in de vorm van 
onteigening, waar plan 22 nu naartoe lijkt te gaan) in de stijl van Polder Breebaart ergens langs de dijk, iets dat niet in 
verbinding met de Westerwoldse Aa staat zodat deze zoet blijft. Beter is om daarnaast ook in te zetten op ‘zoete’, 
natuurinclusieve landbouw in het ruimere gebied.
Herstel van wat goed was.
Elke verbinding in het Groninger land is van belang. De provincie heeft misschien wel een van de matigste infrastructuren 
van NL, dus zijn dit soort verbindingen - infra met toegevoegde waarde - van grote waarde.
herstel van de balans met kansen voor natuur, landbouw en toerisme

Dit project biedt vele kansen zowel voor landbouw als natuur. Diversiteit van leven een belangrijke schakel in de toekomst.
Kennis, kunde en kracht in één project verenigd.
Natuur, cultuur, historie, landbouw, recreatie

Het project mikt op ecologisch herstel zowel binnendijks in en rond de Westerwoldse Aa, als ook buitendijks In de Dollard. 
Een integraal plan rond Nieuwe Statenzijl, de plek die hiervoor bij uitstek geschikt is. Zachter maken van de zoet-zout 
overgang. Het land weer laten meegroeien met de zee, met vruchtbaar slib. De Eems minder troebel. Klaar voor een 
toekomstbestendige natuur èn landbouw. Zwem, reis mee. Met fint, zeeforel en kluut, zonder barrières van Aa naar Zee!
Herstel van de natuur, biodiversiteit.
Met een stijgende zeespiegel is het belangrijk nu te starten met zoet / zout overgangen.
Lijkt me een goed plan tav de ecologie van de provincie
Geen: dit moet je niet willen. Zout water buiten de dijk houden. Experimenten met dit soort overgangen tussen zoet en 
zout horen buiten de dijk.
Belangrijk voor het herstel van biodiversiteit en natuur in Groningen juist op een interessante plek waar zout en zoet elkaar 
ontmoeten.
Behoud wat we hebben!
Scherpe grenzen vervangen door gradienten
Het is een interessant project dat wezenlijke problemen adresseert.

Vrijwel overal in Nederland zijn de verbindingen tussen beken/rivieren en zee afgesloten. Met dramatische terugval van 
visstanden en vogels tot gevolg. Herstel van dit beekdal betekent herstel van leven en landschap. De zee niet meer zien als 
bedreiging maar als kans, de zee weer vruchtbaar land te laten afzetten en het leven hier weer terug te brengen. Iets van 
het oude landschap en de oude glorie van Groningen zal herstellen!
De aarde kan zoveel meer zelf dan dat wij als mensen nu toelaten. Zo'n sluis lijkt inderdaad een fijne menselijke oplossing, 
maar een uitgebalanceerd eco systeem heeft absoluut mijn voorkeur.

Win - win - win - win: zowel de natuur (biodiversiteit!), cultuurhistorie (voortzetting herstel beekdallandschap), ecologie 
(oplossing voor bodemdaling, opslibbing, zeespiegelstijging), landbouw (ontwikkelen 'brakke gewassen') als bevolking 
(bewoners &amp; toeristen) profiteren. Gelaagd en duurzaam, dus doen!
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Niets

Het project mikt op ecologisch herstel zowel binnendijks in en rond de Westerwoldse Aa, als ook buitendijks In de Dollard. 
Een integraal plan rond Nieuwe Statenzijl, de plek die hiervoor bij uitstek geschikt is. Zachter maken van de zoet-zout 
overgang. Het land weer laten meegroeien met de zee, met vruchtbaar slib. De Eems minder troebel. Klaar voor een 
toekomstbestendige natuur èn landbouw. Zwem, reis mee. Met fint, zeeforel en kluut, zonder barrières van Aa naar Zee!
Durf en landmark in een.
Geweldig voor biodiversiteit!
Mooi gebied wordt door dit plan alleen maar sterker en toegankelijker voor publiek. De winnaar is de natuur en recreatie in 
dit plan.
anticipatie op klimaatverandering geweldige boost voor natuur
Verrassend idee met oog voor de toekomst!
Die zijn er niet de natuur past zich aan kijk maar hoeveel wild je aantreft op een industrie terrein
Prachtig om klimaatbestendige landbouw te kunnen ontwikkelen
Vooral de zilte landbouw spreekt mij aan
Geen

Interessant idee en goed onderbouwd. Helemaal mooi als dit aansluit bij de plannen uit project 50. Met name door de 
landbouwtransitie, waarbij we als agrarische provincie een rolmodel voor Nederland kunnen zijn. Van megastallen (waarin 
dieren als producten worden gezien en behandeld) terug naar lokale en regionale productie. Datzelfde geldt voor de 
enorme hoeveelheden graan en aardappels die vooral voor de export zijn bedoeld en waardoor wij als inwoners op de 
tweede plaats komen. Achterhaald model als gevolg van WO II heb ik begrepen (Sicco Mansholt).
Ook letterlijk een plan dat de grenzen opzoekt. Mooi plan dat meerdere doelen bij elkaar brengt.
Eindelijk een integrale oplossing voor het al jaren voortdurende slib probleem in de Dollard, het gebrek aan economische 
kansen in Oost Groningen, bodemdaling en biodiversiteit. Met innovatieve oplossingen zoals kansen voor zilte landbouw en 
grensoverschrijdende problemen.
De tijd is er rijp voor.
Gaat ook verzilting van oude Dollardpolders tegen. Verzakking a.g.v. inklinking kan door eb en vloed werking worden 
teruggedrongen. Experiment en onderzoek meer dan waard.
Langzamerhand moet de landbouw leren gewassen op brakke grond te telen

Het sluizencomplex bij punt van Reide is wel gebouwd maar nooit operationeel geworden. Dit is een grote zegen geweest 
voor de ontwikkeling van dit wonderschoon gebied. Met het opheffen van de harde blokkade bij Nieuw Statenzijl krijgt het 
achterland een natuurlijke aansluiting op de Dollard, Eems en Waddenzee (wereld erfgoed)

Prachtig inspirerend voorstel! Een icoon project met een fundamentele aanpak van de opgaven. Mooi perspectief ook voor 
het ontstaan van een zeer waardevol natuurgebied met internationale aantrekkingskracht. Dat kan misschien aan de hand 
van referentie gebieden nog beter worden gepresenteerd. Belangrijk is ook en vooral de economische betekenis en kansen 
voor de agrarische en andere (ook nieuwe) ondernemers uit te werken vanuit perspectief van de bewoners.
superproject voor mens en natuur

Het project mikt op ecologisch herstel zowel binnendijks in en rond de Westerwoldse Aa, als ook buitendijks In de Dollard. 
Een integraal plan rond Nieuwe Statenzijl, de plek die hiervoor bij uitstek geschikt is. Zachter maken van de zoet-zout 
overgang. Het land weer laten meegroeien met de zee, met vruchtbaar slib. De Eems minder troebel. Klaar voor een 
toekomstbestendige natuur èn landbouw. Zwem, reis mee. Met fint, zeeforel en kluut, zonder barrières van Aa naar Zee!

Het project mikt op ecologisch herstel zowel binnendijks in en rond de Westerwoldse Aa, als ook buitendijks In de Dollard. 
Een integraal plan rond Nieuwe Statenzijl, de plek die hiervoor bij uitstek geschikt is. Zachter maken van de zoet-zout 
overgang. Het land weer laten meegroeien met de zee, met vruchtbaar slib. De Eems minder troebel. Klaar voor een 
toekomstbestendige natuur èn landbouw. Zwem, reis mee. Met fint, zeeforel en kluut, zonder barrières van Aa naar Zee!

Goede uitwerking van het oorspronkelijke landschap . Goed voor de biodiversiteit en een bestendigere toekomst
Goed voor aanjagen van biodiversiteit en behouden van historische natuur.
Mooi plan. Past helemaal bij de Wadden en verbindt het oude land met de zee.
Afblijven van Nieuwe Statenzijl s.v.p.!!
Geen
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Het doet me denken aan plekken in het buitenland waar ik de invloed van de zee heb gezien. Super voor de vogels, voor de 
biodiversiteit, voor het landschap.
Het herstellen van een zoet en zout water verbinding biedt enorme kansen voor de toekomst: veel economische 
mogelijkheden in een vitale natuur!
Geen
Zijn er niet!
Natuurherstel op de,e schaal is verder alleen bij de Oder mogelijk. Unieke mogelijkheid.
Super project voor heel Noorden
Een meer open verbinding tussen zee en beekdal is ecologisch en landschappelijk erg waardevol en kan een boost geven 
aan groen toerisme in de regio
Een uniek project. De argumenten spreken voor zich.
Zijn er beslist niet!
Fantastische kans voor natuurontwikkeling en vismigratie.

Idioot plan. Die ene ster is nog te veel. Dit is een plan dat niet past bij Nederland. Wellicht in Engeland of Denemarken, 
maar hier willen we droge voeten houden en goede gevarieerde gewassen telen om de wereld te voeden. Ik ben blij dat er 
vele leukere en betere plannen op deze website staan die ook beter zijn voor de economie en het milieu.
Geen
Dit wordt een heel mooi gebied en verrijking voor de natuur.
Klinkt zinvol en goed.
herstel biodiversiteit is oor mij hoofdargument en het herstellen van het normale waterpeil
We zijn een strak bedijkt land waar geen ruimte is voor de brakke natuur waaraan onze delta zo rijk zou kunnen zijn (en 
ooit was).
herstel van verloren natuur. Top.

Het enige open estuarium van Nederland! Een unieke kans om hier topnatuur van te maken. De Waddenzee is ons 
belangrijkste natuurgebied en het gaat niet goed met dit gebied. Het natuurnetwerk Nederland verbind het mooie Dal van 
de Ruiten Aa niet met de benedenloop. Combinaties met natuurlijke klimaatbuffers want in deze regio is een matig 
overstromingsrisico. De natuur staat onder druk, er behoefte aan meer natuur. Kans op Europese topnatuur!
Biodiversiteit, beekdal, moeras gebied, meer natuurgebied in combinatie met zilte landbouw.
Meer natuur, meer biodiversiteit
ik kan in de begeleidende beschrijving geen enkel nadeel vinden ,doen!!!

Het culturele leven in onze provincie is voldoende rijk en behoeft geen extra impuls. Veel belangrijker zijn extra 
investeringen in leefbaarheid, infrastructuur - overal snel internet! - , landschapsbeheer en verduurzaming.
Onderscheidend. Oost-Groningen heeft nieuwe impulsen nodig, Dit is een mooie kapstok om de krimp te vergezellen met 
een mooie en leefbare omgeving.
Dit is een plan waar de wereld wat mee opschiet, niet alleen de mensen.
Innovatief project, wat wij aan de kust nodigen hebben voor behoud van biodiversiteit en antwoord op 
klimaatveranderingen
We hebben meer en robuuste natuur nodig
Duurzaam, ‘natuurzaam’; aandacht voor historische en natuurwaarden;

Prachtig om de natuur van Groningen te versterken en de diversitatie te vergroten. Inderdaad een project van 
internationale allure dat ook op termijn toerisme zal versterken. Echt een project voor de langere termijn.
De natuur terugbrengen zoals het ooit geweest is, en daarna geen onnodige bemoeienis meer
Goed initiatief.
Ik hoop heel, heel erg dat ik de verwezenlijking hiervan mag meemaken. Een project zoals bij Holwerd, ook 'Gruttoland' 
(donateur). Het zal op veel weerstand stuiten, maar DOEN!!!!
Eindelijk die treurige bagger uit Eems en Dollard.
Top plan, dit wordt een prachtig gebied! Fijn voor fauna en recreatie
Belangrijke impuls voor een regio die vrij laag is qua kansen.
Versterking van de natuurlijke waarden en biodiversiteit is op zich positief, maar kan ook simpeler en minder ingrijpend 
voor de omgeving en bewoners.
Herstel zoet-zout gradient lukt bijna nergens, terwijl het op veel (beleids-)agenda's staat. Hier liggen volop kansen om het 
wèl te doen.
Geweldig voor de Waddenzee
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De voordelen zijn zeer veelzijdig: ecologie en waterveiligheid staan daarbij voorop. Succes herstel zoet-zout overgang 
relatief zeker en eenvoudig (er is voldoende kennis en er kan relatief eenvoudig worden bijgestuurd) (er zijn geen grote 
kosten / ingrepen aan verbonden). resultaat is robuust landschap. Er zijn relatief kleine nadelen: voor zover mij bekend 
geen grote belangen die benadeeld worden door uitvoering van dit project.
Goed over nagedacht. Zilte landbouw heeft zeker toekomst.
Uit het oogpunt van natuur en milieu een mooi en lovenswaardig idee. Herstel van de schakel tussen zoet en zout biedt 
uitgelezen mogelijkheden voor vergroting van de biodiversiteit, en neemt blokkades weg voor de migratie van vissoorten 
als paling en spiering.
Voor de biodiversiteit leuk, maar ...
Geen argumenten voor.
Het past perfect bij de relevante ontwikkelingen en uitdagingen. Het is mee- bewegen ipv star dijken verhogen. En het 
levert een fantastisch stuk natuur op. Doen!
Mooi project dat natuur, historie en ondernemerschap verbindt en herstelt oude stromen.

Klinkt heel aan sprekend. Is 't waarschijnlijk ook. Realisatie moet evenwel in nauw overleg met de betrokken bewoners en 
met name met de agrariërs plaatsvinden. Draagvlak is voor projecten van dit soort de belangrijkste factor.
n.v.t.
Meer natuur, ruimte genoeg!
Alle argumenten die in tekst staan!
Een integraal project dat alle facetten bekijkt en de natuur in de volle breedte herstelt.
Een mooi doel. Zeker als je kijkt naar soortenverrijking zowel bij plant als dier.
Geen idee!
Wel haalbaar is: een kleiner project op het land van een geinteresseerde akkerbouwer (d.w.z. niet in de vorm van 
onteigening, waar plan 22 nu naartoe lijkt te gaan) in de stijl van Polder Breebaart ergens langs de dijk, iets dat niet in 
verbinding met de Westerwoldse Aa staat zodat deze zoet blijft. Beter is om daarnaast ook in te zetten op ‘zoete’, 
natuurinclusieve landbouw in het ruimere gebied.

We moeten sowieso iets met de problemen die hier spele. qua CO2 uitstoot en qua waterveiligheid. Het is slim om van deze 
problemen een kans te maken en zo dit gebied veel mooier en beter voor de natuur te maken.
Omdat overal de ecologie achteruit holt en door dit soort initiatieven we weer iets kunnen doen aan het herstel. Wat 
uiteindelijk ons alle ten goede komt.
Prachtig om dit gebied te ontwikkelen. Geeft de natuur ruimte!
Goed voor de natuur, mensen, de provincie.
Dit is een verplichting vanuit onze nalatenschap naar de volgende generaties
Mooie combinatie van natuur winst en landbouw winst en prachtig landschap
Dit project kan in aanmerking komen voor Europese subsidie.
Toename biodiversiteit; anticiperen op zeespiegelstijging
Ook goed voor vismigratie.

Het bijzondere aan dit project is de verbinding tussen zoet en zout, natuur en landbouw, rust en recreatie, flora en fauna.
Ambitieus project voor een betere en gezondere leefomgeving!
Uitdagend, overstijgend en vernieuwend!
origineel, zit ook niemand in de weg

Meer biodiversiteit Meer vismigratie Meer Natuurontwikkeling Draagt bij aan de leefbaarheid van Groningen
Een zoet-zoutovergang zou zorgen voor meer biodiversiteit in het gebied.
De gedachte van het project is erg goed, dit is precies wat voor zowel klimaatadaptatie, landbouw als natuur noodzakelijk 
is. De locatie kan beter....zie tegen

Het project mikt op ecologisch herstel zowel binnendijks in en rond de Westerwoldse Aa, als ook buitendijks In de Dollard. 
Een integraal plan rond Nieuwe Statenzijl, de plek die hiervoor bij uitstek geschikt is. Zachter maken van de zoet-zout 
overgang. Het land weer laten meegroeien met de zee, met vruchtbaar slib. De Eems minder troebel. Klaar voor een 
toekomstbestendige natuur èn landbouw. Zwem, reis mee. Met fint, zeeforel en kluut, zonder barrières van Aa naar Zee!
Goed voor de natuur en goed voor het toerisme!!
Groei in ecologie!
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1. Verbetering kwaliteit Eems-Dollard, tegengaan van dichtslibben van het estuarium. 2. Punt 1 zal leiden tot verbetering 
van de lokale economie, en daarmee bijdragen aan de haven/industrie van Delfzijl. 3. Meer groene beleving en recreatie in 
de omgeving. 4. Toename biodiversiteit in gemeente Oldambt.
Nederland heeft maar weinig echte natuur, de Waddenzee is uniek in de wereld en moet behouden worden. Dat op deze 
manier de natuur wat meer ruimte krijgt lijkt me niet meer dan logisch. Top idee!
Meer biodiversiteit Meer natuur Prachtig project
Mooi vergezicht.
Terug naar de natuur. Zij weet zelf het beste hoe het moet. Dit project geeft haar de ruimte die ze nodig heeft en we 
kunnen er internationaal van leren! De zee is niet een vijand die moet worden buitengesloten.
Een plek die het verdient eindelijk eens vanaf de groene kant bekeken te worden. Een opsteker en voorbeeld voor de 
betekeniseconomie. Laat maar binnen stromen.
Mooi om de natuur terug te brengen en inzichtelijk te maken van hoe het ooit was
Mooi herstel van natuurgebieden. Eb en vloed zoals het was. En interessant verblijfsgebied tegelijk.
Zijn er niet

Wat een fantastisch idee!! Oldambt staat vooral met de rug naar de Dollard. Dit unieke natuurgebied moet een een veel 
grotere rol spelen in Het hoofd en hart van oost Groningen. Dit project gaat daar voor zorgen. En daar komt natuurlijk bij de 
enorme verbetering van natuur, landschap en biodiversiteit. Dit project heeft alles in zich!!
Gave visie, vernieuwend.
Kan geen bedenken.

Prima idee om de natuur meer ruimte te geven. De Dollard is op sterven na dood als er niet snel wat veranderd.
herstel van natuurlijke overgang in landschap en water

Het ontbreekt ons Waddengebied aan goede zoet-zoutovergangen voor vismigratie, voor vogels van brakke wateren. Bij 
Holwerd zet Vogelbescherming de eerste stappen, deze bij de Dollard is een mooie tweede, nu het Lauwersmeer nog open!
Dit is een iconisch Internationaal project dat groningen duurzaam en weerbaar maakt op een plek die daar uitermate voor 
geschikt is
Ruimte genoeg, natuur te kort!
Innovatie ten behoeve van onze natuur vind ik zeer belangrijk en reuze interessant!

Meer ruimte voor natuur en oorspronkelijk landschap met de ontbrekenden biotopen die er van oorsprong horen. Straks 
genieten van de vogels en nieuwe natuur. Het biedt tevens kansen om andere gewassen te verbouwen.

Uitstekend idee om de natuur toekomstbestendig te maken. Goed voor de biodiversiteit, flora en fauna. Aantrekkelijk voor 
natuurliefhebbers. En goed voor de economie. Dat is ook mooi meegenomen. Dus alleen maar pluspunten.
dit plan biedt oplossingen voor de waterproblematiek en is goed voor biodiversiteit en het creeren van een nog 
aantrekkelijker Groninger Landschap
Ruimte voor nieuwe oude natuurwaarden
Geen.
voor de natuur een heel goed plan en kan meer diversiteit in vogels en andere dieren opleveren
Dit klinkt als een project met louter voordelen.
Aandacht voor de natuur juich ik toe. Natuurinclusieve landbouw juich ik ook toe.
Belangrijk voor mens en natuur om het Groningse landschap te versterken.
geen
Het is een mooi integraal plan voor een robuuste ecologische verbindingszone waarin de opgaven en kansen mbt. ecologie, 
cultuurhistorie, landbouw en toerisme/recreatie, wonen, scheepvaart én waterveiligheid samenkomen en worden benut 
om het gebied te versterken.
Ik zie ze niet.

Aanvulling op de bestaande natuurontwikkelingen, mits er rekening wordt gehouden met de bewoners van Nieuw Satenzijl
Toerisme en meer water voor de Duitse haven

veel effect op natuur en met respect voor het oorspronkelijke landschap. Voor beide onderdelen daardoor meerwaarde
Logische stap in de verbetering van de biodiversiteit.
Geen enkel
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De biodiversiteit is enorm gedaald, dit project is een mooie manier om dat tegen te gaan en daarnaast een mooie kans om 
op een andere manier naar landbouw te kijken.
Goed voor de biodiversiteit. Herstellen wat we zelf kapotgemaakt hebben.
Heel goed idee, de dijken zijn te dicht en een zachte overgang tussen zout en zoet zou een enorme boost voor de natuur en 
daarme toerisme kunnen zijn.
Als kanovaarder en natuurliefhebber, weet ik als geen ander hoe belangrijk een dynamische overgang van zoet naar zout 
een onschatbare meerwaarde heeft voor de biodiversiteit van ons waddengebied.
Natuurlijk aanslibben herontdekt! Belangrijke ontwikkeling va nieuwe natuur én landbouw.
natuur om ons heen is belangrijk voor ons gevoel van welbevinden

Een geweldig plan met grote bijdrage aan natuur en biodiversiteit. Kans om de verarmde Dollard weer een impuls te geven. 
Realistisch en uitvoerbaar. Sluit aan bij het hele achterland en heeft voordelen voor fietsers en wandelaars.

Herstel van een landschap dat verloren is gegaan. Zal veel biodiversiteit brengen en aanzien Groningen vergroten.
Grotere biodiversiteit, mooi dat dit samen met onze oosterburen wordt opgezet en uitgevoerd, toename van toerisme en 
werkgelegenheid, andere landbouwvormen
prachtig project om de biodiversiteit te vergroten!
Ja! Een kansrijk project met heel veel voordelen.
Het zal een ander stuk natuur opleveren. De vraag is: Wil je dat?

Natuurherstel in een wereldwijd uniek gebied, biedt grote kansen voor duurzaam toerisme en voor idem landbouw
Zeer mooi idee om de bodem en de natuur te verrijken in combinatie met een toeristische attractie.
Natuur en biodiversiteit
Werken mét i.p.v. tegen de natuur. Door slim samenwerken met de natuur meer biodiversiteit.
Zie boven

Van bodemdaling door gaswinning naar bodemstijging door het water en het slib binnen te laten. Uitbreiden van het eems 
estuarium geeft verder een groot positief spill over effect in het hele estuarium dat een N2000 herstel opgave heeft
Natuurgebied weer in ere herstellen is van cruciaal belang
Mooi!
Vrije migratie van dieren- en plantensoorten Goed recreatie en toerimr, hier loopt nog in achter Goed voor woonomgeving 
Aanwinst voor het behoud van het landschap en de natuurwaarden
Project 22 Argumenten Tegen
Bewoners niet betrokken, zoals wel vaker het geval!
Sluizen en dijken worden afgeschilderd als totaal niet duurzaam, maar dat is overdreven. Omdat het project zo groot is, is 
het moeilijk te realiseren. Gratis klinkt leuk, maar waarschijnlijk vergt het alsnog veel onderhoud, bijvoorbeeld ook om het 
veilig te houden.

Dit zou net zo'n fiasco worden als de slibbak breebaartpolder. Waarbij er om de zoveel jaar weer een baggerbedrijf 
opgetrommeld kan worden. Het levert Elitair gepeupel op welk voor hoge bedragen een loveseat huurt om vervolgens 
vogels te spotten. Dorpen en gehuchten moeten wijken en de normale man is niet meer welkom zonder de juiste 
begeleiding van de bekende natuurorganisaties. En klein stukje natuur wat &quot;gedoogt&quot; word in het zo bevolkte 
Nederland. Hypocriet of onbezonnen,..... zullen we het de natuur zelf maar eens vragen?
Slecht voor de landbouw, door verzilting. Teloorgang van een prachtig stuk landschap. Dit geld kan beter besteed worden 
aan de Groningers die veel schade lijden en hebben geleden door de aardbevingen.
Zeer slecht plan Ons landschap is mooi zoals het is. Verkwansel het niet!!!!

De grootste uitdaging zal de omvang van het project zijn in combinatie met de grote(re) groep belanghebbenden
maar dan toch graag met de mensen die daar in de buurt wonen
Dit project gaat ten koste van de belendende bebouwing
Er staat kort iets over toerisme, maar wordt dit ook breder meegenomen in het project?
geef een bescheiden bijdrage om dit mede mogelijk te maken. Zorg dat de nadruk van dit Toukomt geld gaat naar projecten 
die het leven, de alledaagse biodiversiteit overal om ons heen en de gezondheid van groningers centraal stellen. zo hard 
nodig!
Op zich leuk, maar het rekt ook wel heel veel steekvliegen aan
Gevolgen inwoners / negatief; Verstoring huidige inrichting; Vermenging zoet/zout kan ook anders.
Het gaat om een beperkt stukje Groningen en niet om Groningen als geheel (indirect uiteraard wel).
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Waar zijn Drieborg, Nieuwe Statenzijl, Nieuw Beerta? Te groot gebied, te weinig bescherming tegen de zee. Meer zoet-brak-
zout verbinding kan op minder radikale manier. Hoeveel zilte landbouwgrond kan Nederland eigenlijk aan? Die ontstaat op 
veel meer plekken, zelfs zonder ingrijpen.
Dit moet gewoon zo blijven en dat schijtvolk moet gewoon daar blijven en niet met ons bemoeien ze hebben het al zwaar 
genoeg met elkaar daar opvreters
Kapitaalvernietiging: de afgelopen jaren is met miljoenen aan belastinggeld het waterbergings/natuur/recreatieproject 
langs de Westerwoldse Aa tot stand gekomen.

Ongecontroleerd zijn we wat kwijt geraakt in het Nederland van nu. Alles moet vastgelegd worden en de natuur mag tot 
een bepaalde grens komen. Dit heeft een denk- en cultuuromslag nodig van de Nederlanders.

Als bewoner van de beoogde locatie spreek ik graag met het burgerpanel. Plan + kaartje zijn misleidend t.a.v. bestaande 
situatie w.b. bewoners, cultuurhistorie etc. Vooraf is nagelaten draagvlak te creeren door indieners. Toukomst geld is 
bedoeld voor de Groningers, niet voor een veel te grootschalig project met jarenlang gegraaf (+ CO2 uitstoot). De noodzaak 
van dit plan moet eerst aangetoond. Waarom hier verzilting van de rivier veroorzaken (voor o.a. proeftuin zilte landbouw) 
terwijl dat veel beter op plekken in NL kan waar verzilting echt al een probleem is.
Laat ons als bewoners met rust en verzin geen sprookjes
Wij verdienen hier onze boterham en willen in de toekomst dit blijven doen op een normale, eerlijke manier. Wij zien de 
voordelen voor de landbouw niet in dit plan.

dit is duidelijk een traject van de lange adem. Voor draagvlak is het belangrijk om het in kleine stappen op te delen.
Geen
Geen
Laten de bestaande initiatieven eerst maar eens hun nut bewijzen
Kosten onzinnig project
Onze voorouders draaien zich om in hun graf. Verkwanselen van curtureel erfgoed. De dollardpolders moeten we 
behouden.
Zout water buiten de dijk houden. Zoet water is schaars en dient niet ten prooi te vallen aan binnendijks plannen. Overgang 
tussen zoet en zout is er nu al: de Dollars! Tevens geen landbouwgrond vergiftigen met zout. Optimale productie en zout 
gaan niet samen.
Goede landbouwgrond behouden, miljoenen project voor steeds belangrijker zoetwatervoorziening bijna afgerond, zout 
water problemen elders In de provincie voldoende,
Niet aantasten wat volop in leven is, geen menselijke-dwaze-plannen bemoeienis!!!!!!!
Cultiveren is een goed ding , maar niet op dit unieke plekje . Laat hier Gods water of Gods akker lopen en geef de natuur 
terug aan de bron.
Geen
Het is zeer de vraag of het voldoende doordacht en haalbaar is. (Voetnoot: sloop van huizen in Nw-Statenzijl dient 
vermeden te worden: dat buurtschap verdient een beschermd dorpsgezicht te worden.)

Zorg ervoor dat je het plan niet ín de gekanaliseerde Westerwoldse Aa uitvoert, maar ergens er buiten, in verband met slib 
en de waterhuishoudkundige functie en geringe ecologische waarde van de benedenloop van het kanaal...
Geen tegenargumenten.

Ambitieus plan, dat een lange looptijd kent en een aantal lastige hobbels: opkopen/uitkopen landbouwgrond van een groot 
aantal boerenbedrijven. Is daar geld genoeg voor? Hoeveel goodwill is er bij direct betrokken partijen?
En wat doen we bij springtij? Alle polders en Drieborg onder waterboarden lopen??!!!!!
niks
Geen
zonnepanelen akkers niet fraai voor landschap veel van mijn vragen worden beantwoord in voorstel een aantal blijven over 
Is er ook nagedacht om energie op te wekken? (zoet zout)
Nooit doen de vruchtbaarste grond op de wereld ga je hier voor gebruiken je kleinkinderen zullen jullie vervloeken vanwege 
dat ze honger hebben
Gaat tenkoste van de woningen die daar staan.
Het is prachtig zoals het nu is,deze zomer er weer van genoten,ook van Drieborg en al die boerderijen zonde van dat 
gebied,zonde van het geld,handen af van dat stukje mooi Groningen!!!
Nederland is te klein voor grootschalige projecten, waarbij de natuur weer zijn gang zou kunnen gaan.
Geen goed plan voor de bewoning van nieuwe statenzijl Beter geen recreatie ontwikkelen
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In en rond Nieuwe Statenzijl is absoluut geen draagvlak voor dit plan. Een Randstedelijk plan dat niet van tevoren is 
afgestemd met de bewoners (die er wel degelijk wonen). Het is een prachtig gebied zoals het nu is. Kunstmatige wijzigingen 
betekent vernielen ipv vernieuwen.
Veel onjuistheden in het rapport. En bovendien door een bedrijf uit de Randstad gemaakt. Dat moet Groningen zelf 
kunnen!
Geen voor zover ik, als eenvoudige inwoner kan beoordelen.
Zal nog wat water door de zee gaan, voordat dit gerealiseerd kan worden.
De landbouw zal wel weer dwars gaan liggen.

Groningers willen ook met een noord-wester storm droge voeten behouden. En op zilte klei groeit niet zo veel.
De natuur heeft zich hier aangepast, gesetteld, daar moet je niet gaan veranderen. Wij mensen bemoeien ons teveel met 
de natuur, dat moet je niet doen. Natuur weet zelf wel hoe het wil en kan leven!!
Geen zout water aan de binnenkant van de dijk !!!!!!!!!!!!!!!
maar dat moet dan niet in een natuurgebied, dat mag &quot;bijvangst&quot; zijn
geen enkele
Plan kan voor tegenstellingen zorgen onder bewoners. Het kan worden ervaren als een plan dat top-down wordt gedropt. 
Daarom belangrijk ook aansluiting te zoeken bij locale initiatieven en sleutelfiguren en het te koppelen aan een helder 
economisch perspectief voor het hele gebied.
Heeft een grote impact op het gebied, maar de urgentie is duidelijk
Hectisch wellicht voor velen niet sexy genoeg
Is er voldoende animo bij de landbouw om de omschakeling naar zilte teelten te maken?
Het achterliggende idee is goed, maar het feit dat er nu al negatief in de media wordt bericht (Nieuwe Statenzijl) is een 
teken aan de wand. Het doet waarschijnlijk geen recht aan dit plan, maar er had beter gekeken moeten worden naar de 
regio als woon-, werk- en leefgebied (dorpen en buurtschappen). Jammer, dit plan verdient beter, maar niet zoals het in 
deze vorm en op deze manier wordt gepresenteerd.
Het plan is niet samen met de bewoners opgesteld. Landbouw en zout gaat niet samen. Nieuw statenzijl is in deze 
hoedanigheid uniek. Het is en moet een zijl blijven.
Wij komen graag in het ongerepte stukje Groningen nieuw statenzijl, de rust en schoonheid van dat gebied is 
onbeschrijfelijk bijzonder en mag niet verloren gaan.
Het levert niets op voor Noord Nederland, kost banen. kopie van project Holwerd aan zee.
Slecht plan! Zowel voor de goede landbouwgrond waar je door de verzilting niets meer op kan verbouwen. Er dreigt al een 
tekort aan zoet water, dan ga je zo’n prachtige plek toch niet verzilten.
Project moet Delta Wet resistent zijn, maar als dat lukt dan grote voorbeeldfunctie internationaal mogelijk.
Zal een zeer kostbaar en langdurig proces worden met grote faalkans. Het is wel erg drastisch en gaat waarschijnlijk ten 
koste van een aantal cultuurhistorische waarden (en landbouwgrond).
Het is onbegrijpelijk waarom men zo’n prachtige plek als Nieuw Statenzijl en de omringende landerijen onder water wil 
gaan zetten. Zout water is schadelijk voor de gewassen. Ook is het nu toch wel duidelijk dat men in de afgelopen droge 
jaren bang is om een tekort aan zoet water ( drinkwater) te krijgen. En dan ga je zoiets in zo’n mooi toeristisch gebied 
creëeren? Belachelijk plan!!

Problemen bij regenachtige perioden om te spuien op de Dollard. Vroeger hebben vele mensen met de hand de polders 
aangelegd. De wereld kijkt naar NL en de aanpak van hoe goed we het hier doen qua landbouw en dan ga je dat vernielen? 
Kijk naar het artikel van Maarten Jansma over verzilting. En niet een uniek plan want zie Hedwigepolder in Zeeland.
Vernieling van landschap, zowel huidige natuur, huidige bebouwing, sluizen, huidige landbouw en pas aangelegd fietspad. 
Niet gekeken naar problemen met zilte grond. Spuien niet mogelijk meer dus met een dikke storm nog meer schade en 
overstromingen.
Worden de sluizen afgebroken? wordt niet uitgelegd hoe dit werkt.
TEGEN .Geen sluizen en geen dijken betekent natte voeten en erger voor de mensen die er wonen. Op een brak moeras kan 
men niet leven, dus betekent dit plan ,dat de bevolking verdreven wordt.
Tegen verzouting van land
Die komen wel van de mensen, die tegen verhoging waterpeil zijn.
ik kan ze niet bedenken
Land teruggeven aan water is niet altijd de beste keuze. De Dollard was oorspronkelijk ook land namelijk.
zie boven
Handen af van de mooiste plek van Groningen! Dit mag je de Groningers niet ook nog afnemen!
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Geen duidelijkheid over de doorvaart en de plek is nu goed toegankelijk, er wonen mensen en zie geen voordeel voor de 
mensen die hier wonen en werken, op een andere plek ,bijvoorbeeld oude sluis doorvaart is misschien een betere optie, 
doorvaart via finsterwolde zou wel een goed plan zijn
Gaat ten dele ten koste van mooi cultuurlandschap
Geen
Geen
Absoluut niets op tegen.
Eigenlijk geen argumenten tegen!
Nieuwe Statenzijl en omstreken is bijzonder, uniek en geliefd. Er wordt voorbijgegaan aan landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden. Enorme gevolgen voor de bewoners. Is gedacht aan onteigening, schadeloosstelling, 
herhuisvesting, juridische procedures en kosten daarvan? Het klopt waterbouwkundig niet en is niet veilig: dijkverhogingen 
zijn noodzakelijk. Water uit de rivier kan niet goed worden afgevoerd. Het waterschap wil juist een krachtiger gemaal bij 
NieuweStatenzijl. Een architectenbureau uit de Randstad maakt met een megalomaan plan winst met geld bestemd voor 
de Groningers.
Met slecht weer water overlast gewoon zo laten mooi rustig en natuurlijk plek.
Project vraagt nog veel uitwerking, doorrekening en participatie.
Projectbeschrijving geeft mij nog niet veel inzicht wat de plannen precies zijn

Het plan zoals het hier staat laat een aantal aspecten in het vage. Zo is niet duidelijk wat de voordelen voor de landbouw 
zijn, en welke nu al bestaande natuurwaarden - broedgebied voor akkervogels, met de grauwe kiekendief als absolute 
topsoort - verloren zullen gaan als dit plan wordt uitgevoerd. Tenslotte is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de 
bewoners (denk daarbij ook aan overlast door de werkzaamheden). Het grote manco is dat dit plan nauwelijks van tevoren 
is besproken met de bewoners. Dat geeft nu veel onrust en weerstand, en dat is een gemiste kans om draagvlak te creëren.
Waar is Nieuw Statenzijl in dit plan?? Het lijkt wel weggevaagd. Wat vinden de bewoners ervan?

Laat Groningen Groningen blijven. Te veel en te vaak wordt het bestaande landschap en de bebouwing verrommeld en 
&quot;herschapen&quot; i.p.v. herstellen. Om dit in het relevante gebied van plan 22 (Het Oldambt) tegen te gaan is de St. 
Landschap Oldambt in 2009 opgericht en heeft de prachtige DVD &quot; Wiede Leegte mit Daipte&quot; uitgegeven. Bekijk 
alle delen a.u.b. via Google want een film zegt meer dan max. 100 woorden. Veel kijkplezier gewenst !
Het project heeft geen directe opbrengsten en biedt voor de landbouw geen kansen. Landbouw en zout gaan niet samen. 
De zilte landbouw is zeer beperkt (markt en teeltmogelijkheden). Daarnaast worden de zoetwaterbuffer en 
beregeningsmogelijkheden in het gebied minder. Het betreft het verkwanselen van cultureel erfgoed en is geen 
internationaal project. In het verleden heeft Duitsland geen medewerking aan dergelijke projecten willen verlenen. Dit 
gebied heeft minder bodemdaling dan de rest van de provincie. Men wil veilig in dit gebied blijven wonen zonder een open 
verbinding met de zee.
Vraagt lange adem en veel overleg.
Op zich goed idee om meer natuurlijke zoet zout overgangen te maken en groter komberging voor de Dollars te maken. 
Maar zeer slecht idee om het historisch mooie Nieuw Statenzijl daarvoor op te offeren. Gebruik hiervoor overbodig 
landbouwgrond en laat Nieuw Statenzijl bestaan zoals het is.

Mijn probleem is de veiligheid. Er wordt een kort stuk dijk verwijderd, waarna het noodzakelijk wordt een heel veel langer 
stuk dijk op Deltahoogte opnieuw te bouwen. En dan zal er toch een nieuwe sluis moeten komen!
-
Is geen overleg geweest met de bewoners en eigenaren van het gebied. Getuigd niet van respect.
Vraag is of dit gebied nog past in de huidige structuur van het gebied.
Zo zonde om een stukje cultuur en prachtige natuur verloren te laten gaan. Van de zotte!

Als bewoner van de beoogde locatie spreek ik graag met het burgerpanel. Plan + kaartje zijn misleidend t.a.v. bestaande 
situatie w.b. bewoners, landbouwers, cultuurhistorie. Vooraf is nagelaten draagvlak te creeren door indieners. Toukomst 
geld is bedoeld voor de Groningers, niet voor een veel te grootschalig project met jarenlang gegraaf (+ CO2 uitstoot). De 
noodzaak van dit plan moet eerst aangetoond. Waarom hier verzilting van de rivier veroorzaken (voor o.a. proeftuin zilte 
landbouw) terwijl dat veel beter op plekken in NL kan waar verzilting echt al een probleem is.
Goed als er geld vanuit andere fondsen en de waterschappen voor wordt gebruikt, in plaats van een cultureel budget 
waarmee ook veel kleine initiatieven mogelijk worden gemaakt.
Er wonen daar mensen. In huizen. Dit plan doet net alsof dat niet zo is
Voor deze nalatenschap zou de overheid zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Immers is onder diens besluiten in het 
verleden, de huidige situatie ontstaan.
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Behalve biodiversiteit levert dit plan weinig op voor de toekomst van de hele provincie. Het biedt slechts op kleine schaal 
mogelijkheden voor toerisme en alternatieve landbouw, maar verder niet zo veel. Meerdere kleine projecten door de hele 
provincie (zoals project nr. 27) spreiden de mogelijkheden en de kansen voor alle sectoren.
In tegenstrijd met landbouw belangen

Ik en het achterland willen graag droge voeten houden. Dit plan is complete kolder en bovendien zouden de bewoners 
moeten verdwijnen. Daarnaast is helemaal niet aangetoond dat dit werkt en zijn de risico’s enorm groot.
Dit project kan niet goed vorm krijgen op deze plek. De Westerwoldse Aa zou direct dezelfde problemen krijgen als de 
Duitse Eemsrivier. Dit komt omdat in de Dollardkom veel teveel slib zit. Dit project kan met exact dezelfde beschrijving 
uitgevoerd worden maar dan in het laag gelegen gebied tussen Delfzijl en Termunten. Vanuit provincie, regionale partners 
en Rijk zijn we dit ook aan het verkennen.
Ik vond het ook belangrijk dat deze overgang gebruikt gaat worden voor een zout/zoet water centrale voor opwekking van 
energie i.p.v. kenenergie
Tegen. Dit prachtige gebied verdient het om zo te houden
Onduidelijk wat dit betekent voor de mensen die er wonen.
Ik denk dat dit een tè ingrijpend plan is om zo even te beoordelen. Ik mis een verhaal over de gevolgen van de leefbaarheid 
in dit gebied. Er zijn meer, mogelijk minder ingrijpende acties te bedenken om het meer natuurvriendelijk te maken. 
Kortom, te kort door de bocht en weinig uitgewerkt. Wat zijn bv de gevolgen voor wonen, bereikbaarheid, natuur wanneer 
je een stijgende zeespiegel incalculeert?
Het is een luxe project. Moeten we dat nu wel willen van onze zuurverdiende belastingcenten.

Zoals het nu is is het prachtig , we kunnen het geld wel beter besteden aan de andere projecten.zijn van die prestige 
projecten van oud politici die Ichzich nog even willen profileren. De Groningers zelf hebben niets aan dit project.
NIET alleen natuur, combineer dit ook met extensieve recreatie, campings etc.
Het is goed zoals het is, wij moeten ons wel beschermen tegen het water op een mechanische wijze, bij springtij straks de 
sloten overstroomd.
Degene die dit heeft bedacht moet wel heel ver van de werkelijkheid af staan. Onze buitendijken zijn de laatste jaren 
verhoogd en er is daar een grotere sluis gekomen. Dat is niet zonder reden gebeurd. Wat biodiversiteit betreft, misschien is 
het goed eerst eens op locatie te komen kijken hoe het er nu uitziet. En kom dan ook het liefst tijdens een springtij. In dat 
geval is het extra duidelijk dat dit voorstel echt te zot voor woorden is. In 100 woorden valt niet eens samen te vatten hoe 
slecht dit voorstel is.
De sluis staat er niet voor niets. De dijken zijn niet voor niets verhoogd. Als dit plan doorgaat, gaat men in het achterland 
verzuipen. Onzalig plan.
Rekening houden met de veiligheid en de bewoners en eigenaren van de streek
-
zoals langzamerhand gebruikelijk in dit gebied ; geen overleg met bewoners.
-
Het gebied verliest z’n charme. Verlies van landbouw grond Kans op wateroverlast Last van toerisme Geen mogelijkheden 
om gewassen optimaal te verbouwen

niet helemaal duidelijk wat het Groningen zelf oplevert - zou Duitsland bovendien niet ook een deel moeten financieren?
Voorouders enorm veel ellende meegemaakt met overstromingen. Zuinig zijn op onze goede landbouwgrond en op zoet 
water i.v.m. steeds meer droogte!

I love the unspoiled nature of Nieuwe Statenzijl, including the wide farmer's fields that surround it where you can taste the 
typically Dutch history..this plan seems to ignore that history and it would in my opinion be a big mistake.
Het project is heel abstract en globaal. Hoe is er aandacht voor de boeren? Hoe is er aandacht voor de bewoners van het 
gebied. Hoe is er aandacht voor de bestaande en behouden cultuurhistorie? Nij Stoat'nziel is een plek om zuinig op te zijn, 
wordt dit niet te ondoordacht op de schop genomen?

Tegen naimodse dingen dei nooit wist bin. Mooi natuurgebied en de sluizen zijn geplaatst voor bescherming tegen water.
dollard laten worden als natuur geen ingreep
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Het is een rammelend verkoopverhaal. De Dollars is al brak. Dit is geen &quot;enorm sluizencomplex&quot;. Er zullen 
nieuwe sluizen nodig zijn. Als er nou iets duurzaam is, dan is dat &quot;verhoging en versterking van dijken en 
sluizen.&quot; In dit plan zullen veel langere, en gewoon, zoals overal, hogere dijken moeten worden aangelegd rond het 
moeras. Kluten kunnen over dijken lopen en vliegen. De zee laat je niet &quot;gratis en voor niks&quot; binnen om het 
land op te hogen. WTF! Dit is een peperduur plan. Je moet meer dijken ophogen, niet minder. Als ik het lees springen de 
tranen in m'n ogen. Misleidend prutswerk.
Verzilting, aantasting van de huidige waterwerkingen, meer verplichtingen door creatie kwetsbare ecologie

Idioot, ondoordacht plan waarover met bewoners niets is overlegd, wat het bijzondere karakter van Statenzijl zal vernielen. 
De huidige bewoners en boeren lijken niet te bestaan. Hoezo burgerinitiatief? Weg ermee, zo spoedig mogelijk!
laat Nieuw Statenzijl met rust ajb! het moet geen Groninger &quot;Holwerd aan Zee&quot; project worden.
Geen
Ik vind het plan te vaag

-Nieuwe Statenzijl komt als geliefde plek van de Groningers op het kaartje en in het plan niet voor en daar maken we ons 
zorgen over - het gebied dreigt via toukomst te worden heringericht o.i.v. architectenbureau uit de Randstad - het leidt tot 
toenemende verzilting wat nu al een groot probleem is door heel Nederland - leidt tot dichtslibbing van de rivier waardoor 
waterafvoer en dus de veiligheid in gevaar komt - het slib van de Dollard is vervuild en niet geschikt als landbouwgrond -
men suggereert ten onrechte dat we hierdoor zonder sluis en dijkverhoging kunnen -het plan heeft een megaloma
Waarom niet in het Lauwersmeer? Hoe zit het met het lokale draagvlak? Hoe worden bewoners meegenomen in het 
proces?

Vrije migratie is ook minder grootschalig te realiseren, dat gebeurt al op veel plekken. De probleemstelling is derhalve zwak, 
en dit voorstel wekt de indruk dat er vanuit een oplossing is gedacht. Dit voelt aan als een megalomaan project met een 
hoog hobby gehalte, dat de wind mee lijkt te krijgen omdat er mogelijk geld voor is, dat van andere projecten wordt 
weggesluid. Nieuwstatenzijl als landbouw omgeving kent veel monoculturen over grote oppervlakken. Daar kan groenere 
landbouw worden ingezet met strokenteelt en houtwallen waar de natuurlijke plaagdieren bestrijders in kunnen huizen.
Financiën in Groningen beter uitgeven aan welzijn, kunst en cultuursector ipv bizarre geldverslindende vernietigende 
ideeën te lanceren
geen
Wij hebben als Groningers eeuwenlang geknokt om vruchtbare grond op de zee te veroveren. Nu lijkt het erop dat een 
bureau uit de Randstad dit met één pennenstreek wil uitvagen. Zout water binnenlaten om vruchtbare slib te krijgen? Sinds 
wanneer groeit er een normale vegetatie in zilte grond? Wat te denken van het streekje Nieuw Statenzijl. Wat gebeurt 
daarmee? Eerst wordt Blauwe Stad onder water gezet en dan dit project. Heeft dit alles iets te maken met de 
aardbevingsproblematiek?
- het leidt tot toenemende verzilting wat nu al een groot probleem is door heel Nederland - leidt tot dichtslibbing van de 
rivier waardoor veiligheid in het nauw komt en geen water meer kunnen lozen
Slecht plan denk hierbij aan dijk verhogingen. En dan een natuurlijke overgang? deze zal een veel hoger waterniveau 
veroorzaken. Wat te denken van springtij. Daarnaast is het wadden slib vervuild. Dat wil je toch niet terug. Verzilting geeft 
ook problemen. Veel vissoorten en planten kunnen er dan niet meer leven. Het plan geeft mij als bewoner gewoon geen 
veilig gevoel.
Geen.
Geen
Verstevig het integrale karakter van het project door een koppeling te leggen met toerisme en cultureel erfgoed. Daar is het 
verhaal nog wat smal.
nvt
En waar mogen de bewoners van nieuwe statenzijl hun plek hebben? Die zijn van de kaart geveegd....
Project 23 Argumenten Voor
Meer natuur en biodiversiteit klinkt mooi. De toegankelijkheid verbeteren is nuttig om toerisme te bevorderen en om 
bewoners meer te laten genieten.
Heel mooi gebied
Uniek landschap. Zeldzaam en dus kostbaar. Zeer zorgvuldig mee omgaan. Op eerste gezicht lijkt dit in dt plan het geval te 
zijn.
Het mooie van dit project: het combineert natuurhistorische waarden met toegankelijkheid voor een breed publiek. 
Middag-Humsterland en het stroomgebied van het Reitdiep vormen een uniek en kostbaar gebied dat bescherming en een 
ontwikkeling verdient die het karakter versterkt.
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Mooiste gebied van Groningen op de kaart.
zo’n prachtig gebied moet gekoesterd worden! Ook toegankelijkheid voor (fiets)toerisme is van belang.
Uniek gebied waarin de voorbije eeuwen duidelijk nog leesbaar zijn. Bewaar dit voor het nageslacht en geniet inmiddels 
van deze cultuur, natuur en bovenal ruimte en stilte.
Geen
Alle transitie thema’s van water, voedsel en energie komen hier samen. Het is de Oeral regio van Groningen. Vlakbij 
kenniscentrum Zernike.
Het gronings landschap moet behouden blijven voor de leefbaarheid van de bewoners van dit gebied, sta achter de 
plannen voor de toekomst
Prachtig plan om een waardevol gebied nog mooier te maken

Vasthouden water is essentieel gezien de laatste droge zomers en beleid om water weg te werken. Mooi toukomst 
bestendig project, waarin aan alle facetten (ook aandacht voor beleving en duurzamere landbouw) lijkt te zijn gedacht

integraal de uitdagingen van deze tijd: biodiversiteit, water, cultuurlandschap, inspirerende natuurinclusieve landbouw een 
zetje geven om werkelijkheid te worden voor boeren die dat willen, verbinden boeren, burgers en landschap door 
beleefbaar te maken. (fietsen, aktiviteiten). En dat zo dichtbij de stad!
Kies voor het mooie fietspad van Groningen naar Zoutkamp langs de boorden van het Reitdiep!

Sluit mooi aan bij de aanpak van de Gebiedscoöperaties. Ik zou zeggen: versterk die. Je hebt hiervoor zowel boeren als 
burgers, ondernemers, onderwijs en overheid nodig. Die verbinding kan iets heel moois opleveren.
Deze route laat de geschiedenis van Groningen zo mooi zien! Een mooie en veilige (e-bike) fietsroute naar Zoutkamp is er 
eigenlijk nog niet. Historische Routes (boerderijen) als erfgoed beschermen? Landbouw en natuur beter laten samen gaan? 
Het zou zo mooi zijn als dit gebied daarvoor een proeftuin wordt, voor hoe die samenhang het landschap en de beleving 
daarvan kan verbeteren!

Naast behoud maak het ook aantrekkelijker voor bezoekers door meer aanlegmogelijkheden (zoals Fryske Gea dat doet).
te vaak worden oude dingen gewoon vernietigd. zei Paulus niet: beschouw alle dingen en behoud het goede. dat is hier het 
geval. waarde is zeker niet alleen economisch!!
Prachtige, stille en kostbare omgeving. Op deze manier komt het nog beter uit de verf.
Het gebied is toe aan verandering, het is te steriel. Dus dit zou een geweldige ontwikkeling zijn, alleen al om het te 
onderzoeken.

Het Reitdiepgebied is een pareltje in onze provincie. Uit deze 'groente strook' is meer te halen dan we nu doen. Vooral op 
gebied van toerisme en (verantwoorde) recreatie. Ik ben voor een impuls in de schitterende gebied.
Klimaatverandering zorgt voor extremer weer, waardoor waterberging veel belangrijker wordt dan het huidige systeem van 
waterafvoer - daar kan dit plan goed op inspelen. Stimuleert huidige toerisme, zoals Pieterpad, dat met kleinschaligere 
landbouw het gebied aantrekkelijker kan maken.
Een gebied vol verborgen parels, vele kleinschalige initiatieven en prachtig oud cultuurlandschap. Hoe mooi zou dit zijn om 
dit gebied echt te gaan ontdekken. Verbonden gebied met de stad. Ooit toen de ecologische hoofdstructuur er nog was en 
vanaf de stad hierheen liep werd het geroemd in plannen. Tijd om de draad en verbinding weer op te pakken. Met de 
Paddepoelsterbrug als poort vanaf de stad.

Dit gebied verdient het om ontdekt te worden. Het eeuwenoude Middag Humsterland en de Marne met de oude 
Hunzeloop het Reitdiep als eveneens oude levensader voor de stad. Het oude landschap verbonden via het Lauwersmeer 
met het Wad. Een stukje cultuur-historische gebiedsontwikkeling dat zeker meer aandacht verdient

Heel erg waardevol. Cultuur, natuur en landschap vloeien uniek samen in dit gebied. Verbinding tussen Ommeland en Stad.
Het Reitdiepdal is net als de Drentsche Aa van nationale Allure. Het Nationaal Park Reitdiep verdient maximale bescherming 
tegen met name de landbouw. Op veel plekken is verbetering mogelijk. Op de lange termijn een toeristisch attractie van 
formaat.
Elke verbinding in het Groninger land is van belang. De provincie heeft misschien wel een van de matigste infrastructuren 
van NL, dus zijn dit soort verbindingen - infra met toegevoegde waarde - van grote waarde.
Goed voor toerisme in de regio rondom het reitdiepgebied, erg onbekend stukje groningen. Goed voor de natuur en 
biodiversiteit in een regio die toch wel ingepolderd is. Daarnaast zou het openingen bieden voor een vergroot nationaal 
natuurpark
Verbinding tussen stad en ommeland, genieten van de natuur, goed voor toerisme, veilige fietsroute
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Het Reitdiep hoort tot de verbinding van vele gebieden die langs het Reitdiep lopen. Zoals landbouw, water, biodiversiteit 
en niet te vergeten in deze tijd de toerisme.
Prachtig gebied. Behoeft geen toelichting gewoon voelen en beleven
Zeer slecht voor de landbouw
Prachtig toch, heeft iedereen wat aan
Even van de weinige oeroude cultuurlandschappen in Europa. Zeer belangrijk!
Duurzaam project. Makes Groningen great again!
Goed dat het gebied beschermd wordt.

Een goede fietsverbinding door dit mooie Groninger landschap zal goed inspelen op het massale gebruik van elektrische 
fietsen. Een trend die nog altijd sterk groeiende is over eigenlijk alle leeftijdsgroepen. Het zal de toerisme in het hele gebied 
stimuleren maar ook een positief effect hebben op de auto last. Op de vele smalle Groninger weggetjes is dat een absolute 
plus. De verbinding doorkruist een gebied met weinig fietspaden en smalle wegen. Door de route slim te koppelen kunnen 
grote delen van dit gebied veilig worden ontsloten. Zo kunnen bewoners veilig op weg. #leefbaarheid

Dit oude cultuurlandschap moet beter ontsloten worden voor fietsers en wandelaars. Laat de oude contouren van Middag 
Humsterland weer zichtbaar worden. Maak ook dit deel van Groningen geschikt als waterbuffer.
Sluit aan bij nr 21. Maar wel iedereen meenemen in de besluitvorming.
Ik ben voor herstel van natuur en verandering van het klimaat.

Langzaam herstel van de oude waterlopen en landschapskenmerken welke kenmerkend zijn voor dit gedeelte van 
Groningen is prachtig en een enorme kans om de randzaken zoals; landbouw en toerisme hier op af te stemmen. Vooral om 
oude waterlopen weer waterberging te laten zijn om de extremere wordende weersuitbarstingen op te vangen.
Verrassend landschap met prachtige dorpen onderweg
Er wordt meer gefietst
Mooi project waarin zowel de cultuurhistorie als natuur een belangrijke rol krijgen.
Zou mooi zijn om samen te werken met de club die bezig is het Middag Humsterland te laten verkiezen tot Unesco 
werelderfgoed. In het kader van natuurbehoud.
Een goed toekomstperspectief voor een eeuwenoud landschap wat verdient om beschermd te worden en de mogelijkheid 
wordt geboden het landschap met een helikopter-simulator, innovatief en CO2-vrij te verkennen en waarderen. De 
aanwezigheid van educatieve elementen, zoals de keuze om de eilanden Middag en Humsterland (met/zonder dijken) met 
VR-techniek zichtbaar te maken waarbij eb en vloed van wad tot stad met bewegende beelden kan worden beleefd. Maar 
ook het gevoel “zelf te vliegen” waarbij niet alleen cultuurhistorische objecten maar ook veerpontjes e.d. van dichtbij 
kunnen worden bekeken.
Het mooie Reitdiep gebied nog aantrekkelijker maken. Daarnaast werken aan verkeersveiligheid door aanleg fietspaden en 
droogte voorkomen door aanleg waterberging
werelderfGOUD
Zelfde goede basisgedachte als bij project 42 Belevenisregio Duurswold
- behoud uniek cultuur landschap; - link innovatieve landbouw/ biodiversiteit; - boost toerisme; - combinaties behoud 
wierdendorpen en routes.
Het weidelandschap dat er nu uitziet als een als een dood biljartlaken moet verdwijnen. Geef de natuur een kans dit 
landschap tot leven te wekken.
Uitbreiding van het fietsknooppunten netwerk ben ik voor
Het beschermen van natuur gebieden is heel belangrijk en eventueel uitbreiden indien mogelijk en plaatsmaken voor 
verantwoord tourisme heel belangrijk!!
Nationaal landschap Middag Humsterland meer body geven; o.m. natuur inclusieve landbouw en ecologische 
verbindingszone
mooi gebied om te ontdekken de rust en de ruimte
Prima idee
Top project
Prachtig initiatief voor een prachtige route
Uniek cultuurlandschap dat nog goed in tact is. Mooie harmonie tussen dorpen en landschap. Cultuur en natuur. Dit project 
zorgt voor verbinding tussen verschillende soms op het oog contrasterende belangen met een gemeenschappelijk doel: 
mooier maken van het landschap.

Voegt waardevolle elementen toe aan de ontwikkeling en beheer van een te &quot;koesteren&quot; oude getijdenrivier.
Waterberging in de oude waterlopen is een erg slecht plan.
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Groningen moet meer aan toerisme denken en doen, dit is één van de mogelijkheden
Onze parel
Ik verwijs naar de reeds gegeven beschrijving

Een plan dat recht doet aan de schoonheid en historie van dit prachtige gebied. Landschap, klimaat en biodiversiteit en 
economische ontwikkeling gaan hier samen op. Erg belangrijk is de uitwerking van de verbinding met de stad Groningen. 
Trek bewoners en toeristen vanuit de stad het natuur- en cultuurrijke Groninger land in! Natuurlijk is ook de verbinding met 
de Hunze en Drentsche A belangrijk. Het houdt niet op bij Stad!
Groot verbindingsproject. Niet als project voor toeristen, maar voor regionale bewoners! Geen versnippering naar kleine 
lokale projecten.
Goed voor mens en natuur. Goed uitvoerbaar. Aantrekkelijk Groningen.
Groningen heeft meer toegankelijke natuurpadem nodig en het is goed voor de biodiversiteit.
krachtig idee met sterke historische ankers, die aandacht vraagt voor hedendaagse problematiek, afname biodiversiteit. 
Ook mooie verbinding van Stad met Wad.

Heel belangrijk project dat helpt het oeroude cultuurlandschap (ouder dan Rome!) te bewaren en te ervaren.
Heerlijk want dan ga ik met pensioen.

Behoud cultuurlandschap en biodiversiteit worden eindelijk verenigd. Dat kan niet zonder heel goed met de boeren het 
nieuwe verhaal van een toekomstbestendig agrarisch bedrijf binnen dat landschap vorm te geven. Dat vereist durf, 
vernieuwingszin en vooral stug doorzetten. Een stevige schouder van Toukomst maakt deze nieuwe realiteit letterijk 
haalbaar. Haalbaar in de meest brede zin. En ja natuurlijk ook met onderwijsinstituten, burgers en buitenlui. Het doel blijft 
vitale dorpen en toekomst bestendige agrarische bedrijven in een eeuwenoud cultuurlandschap.
Het bedoelde landschap is absoluut het bewaren waard. Versterken van de natuurwaarden in het stroomgebied van het 
Reitdiep maakt het landschap vast nog aantrekkelijker
Een belangrijk en historisch landschap op deze manier terug brengen naar oorspronkelijkere staat en daarbij ook de 
agrarische en toeristische sector betrekken, is een prachtig initiatief
Dat zou prachtig zijn.
Geweldig gebied. Met veel historie. En ik woon er midden in.
25 jaar geleden de bacterie bruinrot in waardplant bitterzoet in kommerzijlsterriet geconstateerd.in stroomgebied van de 
Rijn bitterzoet uitroeien.dmv verordening.
Geen

Kostbaar erfgoed dat wordt bedreigd (industriële landbouw, bodemverlaging en mijnbouwschade), maar waar ook veel 
goed gaat (grote inzet vrijwilligers, investeringen in herstel cultuurhistorische waarden, aandacht overheid)

Een mooi streven om het landschap te beschermen en behouden. Vanuit musea verkennen d.m.v. helikopter-view en van 
daaruit het landschap te beleven. Paddepoelsterbrug vormt een belangrijke schakel tussen stad en wad.
combineren met van Aa naar Zee
Zeer veelzijdig plan voor aantrekkelijk wonen, werken, recreëren in een zeer waardevol landschap.
Het oudste cultuurlandschap van Europa. Wat een unieke waarde. Natuurlijk moet je dat promoten.
water behouden is een noodzaak geworden om de biodiversiteit mogelijk te maken.
Dit project cultiveert kenmerkende elementen van ons mooie Groningen landschap, en maakt ze zichtbaar voor een breed 
publiek
Mooie aanwinst voor dit toeristische gedeelte van gemeente het hogeland met een mooie aansluiting op het bestaande 
fietsroute van TOP lauwersmeer

’t Wad tot stad Reitdiepsnoer, het water verbindt. Een fietspad als belevingsroute dat loopt langs de boorden van het 
Reitdiep van Groningen naar Zoutkamp en stad en wad verbindt. Het bestaande fietspad langs het Reitdiep van Groningen 
tot Garnwerd doortrekken naar Zoutkamp, waardoor er een koppeling tot stand komt met het “Rondje Lauwersmeer”. Het 
fietstoerisme is flink in ontwikkeling. Naast de gewone fiets doet de E-bike steeds meer zijn intrede. De voordelen van de 
fiets zijn alom bekend. Denk aan het aspect van gezond bewegen en de milieu voordelen.

Meer aandacht voor Middag Humsterland zorgt dat er meer te zien/beleven is en bevordert toerisme in de regio.

Het culturele leven in onze provincie is voldoende rijk en behoeft geen extra impuls. Veel belangrijker zijn extra 
investeringen in leefbaarheid, infrastructuur - overal snel internet! - , landschapsbeheer en verduurzaming.
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Het Reitdiepdal is een cultuurlandschap van wereldclasse, absoluut uniek in Groningen, Nederland en Europa. Dit gebied 
moet bewaart worden, samen met de bewoners
Vooral gericht op het verbeteren van de natuur. Haak voor de toeristische component aan bij de regiomarketing organisatie 
Waddenland.
Optimale prestatie van ‘Groningen’ als Stad &amp; Provincie
Reitdiep. Ooit de poort naar zee vanuit de Stad. Zou weer doorgetrokken moeten worden naar het Wad. Getijden tot in de 
stad. Kruising met v Starkenborgkanaal probleem. Maar toch....
Dit project wordt in Groningen dé proeftuin voor een klimaatvriendelijke inzet van landbouwers en veeboeren. Begin bij 
multinational Koepon / Ursus. Dat voorbeeld zullen andere boeren volgen.
Dit zijn de parels van de provincie, nationaal landschap, nationaal park e werelderfgoed. Daar mag de spotlight op geplaatst 
worden!
Het geheel spreekt mij erg aan. Behoud/versterking cultuurlandschap Bevorderen wandel- en fietspaden Oog voor 
natuurlijke landbouw
Belangrijk om te blijven investeren in het prachtige natuur-/cultuur landschap rond het Reitdiep
Meer biodiversiteit. Meer beter. Weidevogels kunnen ook wel wat hulp gebruiken.
Gewoon een goed idee.
Het behoud van dit cultuurlandschap staat onder druk. Natuurinclusieve landbouw met oog voor de uniciteit van het 
gebied helpt om te behouden (zie project 9). Er kan een wisselwerking tot stand komen met allerlei sectoren van 
landbouw/veeteelt tot toerisme, etc., zoals in beschrijving gesuggereerd.
Geweldige historie en vertelt verhaal van Groningen. Kwaliteit van bezoek aan provincie wordt versterkt voor bewoners van 
belang voor recreatieve voorzieningen.
Het Middag Humsterland is een schitterend oud cultuurlandschap. Goed idee om dit landschap te accentueren dmv meer 
natuurontwikkeling.

Het Reitdiepgebied is een van de prachtigste parels van de provincie en het oudste cultuurlandschap van Wet Europa. Dit 
project verenigt alle relevante doelstellingen om het landschap te behouden en waar nodig te versterken, voor 
biodiversiteit, duurzame landbouw etc. Ik zie veel raakvlaken met enkele andere projecten. Het maakt Groningen nog 
mooier, versterkt natuur en landschap, de leefbaarheid en de economie.

Het belangrijk dat we zorgvuldig met dit gebied omgaan. Middag-Humsterland is niet voor niets nationaal landschap
Mooie aanvulling voor dit gebied. Hou het vooral kleinschalig..
Dit is een project waarin alle zaken samenkomen. Een absolute must!
Mooi plan voor verbetering van de bestaande onderdelen. Terug naar hoe het was met de nodige verbeteringen. 
Landschap wat aantrekkelijker is zorgt weer voor toerisme en werkgelegenheid.
Het herstellen van de oude waarden met een doorkijk naar de toekomst maakt het Groninger landschap mooier en sterker. 
Het zou wel goed zijn om dit op te nemen in een totaal masterplan &quot;kracht van het Groninger Landschap' om tot een 
daadkrachtig landschap te komen.
Dit project leidt echt tot meerwaarde voor het gebied. Het is een integraal plan dat positieve effecten heeft op o.a. 
biodiversiteit, natuur, bedrijvigheid, aantrekkelijkheid en leefbaarheid. Het Reitdiep is een verbindende factor binnen al 
deze domeinen, laten we dat Reitdiep dan ook beter beleven.
Prachtig gebied waar we voor moeten zorgen
Mooi project, voor biodiversiteit, voor natuurbeleving van inwoners van het gebied, waardoor meer woon en leefplezier. 
Kleinschalig toerisme, goed voor kleine ondernemers. Zeer goed doordacht!
Maakt meer mensen bewust van werelderfgoed
Mooi en nodig
Kan dit alleen maar toejuichen voor dit gebied!
mooi initiatief

Aandacht voor Cultuurlandschap, Cultuurhistorie, Natuur, Biodiversiteit, Natuurinclusieve landbouw, Recreatie.
unieke beleving en inzicht in manier van leven in dit bijzondere stuk nederland
Het gebied is enorm in (toeristische) ontwikkeling en om daar in verder mee te gaan is het van belang de mensen die hier 
komen en wonen variatie te bieden in diverse (toeristische) attracties. Daarnaast is er jarenlang weinig gedaan om dit 
gebied optimaal te benutten met alles wat het te bieden heeft.
Verbinding stad en wad Natuur Cultuur Economie verbonden Grootschalig en Kleinschalig

waardevol gebied , natuur en recreatie beleving uitbreiden , landbouw aanpassen naar kleinschalig en ecologisch bewust
Herstel en verbetering van de natuur, in een prachtig gebied.
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Meer natuur, en minder landbouwgrond als dit mogelijk is. Moet niet ten koste van boeren gaan! Ik hoop wel op meer 
boothellingen.
Het prachtige landschap Middag Humsterland beleven.
Mooi plan voor een prachtig gebied. Open strategie voor ontwikkeling.
Is oudste cultuurlandschap waar je meer mee kunt doen
Leren leven met de zee is toekomstbestendig.
Oud cultuurlandschap
Dit is een belangrijk project. Middag-humsterland is een vergeten cultuurschat van Noord_Nederland. Daarnaast biedt het 
gebied uitmuntende kansen voor ecologisch herstel. Ook draag het bij aan een cruciale ecologische verbinding tussen 
waddenzee, Lauwersmeer, Reitdiepgebied met het Drents plateau, en daarmee aan de ecologische integriteit van het 
Noord-Nederlandse landchap. Het project schetst een goede integrale aanpak van deze zaken via een 
landschapsbenadering met een goede mix van verbeteringen ten aanzien van natuurinclusieve landbouw, 
waterhuishouding, recreatie en woonkwaliteit.
goed uitgewerkt plan, waarbij zowel cultuur als natuur betrokken; trekt toeristen maar is ook aantrekkelijk als beleving 
voor bewoners
Het is belangrijk dat dit eeuwenoud cultuurlandschap behouden blijft.
een prachtig gebied, moet meer waardering krijgen.

dit voorstel benut het potentieel van dit gebied en beziet het in samenhang. Het pakt bedreigingen aan en benut kansen
Meer groen in de regio, gezond toerisme bevorderen. Paddepoelsterbrug herstellen!
Behoud en verbetering van het Reitdiepgebied als oudste cultuurlandschap van Europa is erg belangrijk voor ons 
nageslacht.
Goed voor tourisme in de Regio
Integrale aanpak van het verfraaiien, verduurzamen en toekomstigbestendig maken van een van de oudste 
cultuurlandschappen van Europa.
Dit prachtige, oeroude landschap moeten we behouden en verder versterken.
Prachtig gebied, daarmee erg belangrijk om te behouden
Ben zeer benieuwd
Vergroting toegankelijkheid van een mooi gebied.
Zeer belangrijk gebied voor de identiteit van Groningen en haar bewoners, met als belangrijke verbindind tussen stad en 
ommeland de Paddepoelsterbrug!
Een nu al prachtig gebied nog mooier maken in combinatie met natuurherstel en waterberging: prima idee!
interessante kernpunten!
Prachtig gebied om verder uit te werken
Het Reitdiepgebied is al een parel. Verder oppoetsen!
Mooi ambitieus.
Goede combinatie van functies, waterberging, natuur, en recreatie. Zeer belangrijk om in dit gebied meer natuur te 
ontwikkelen, om vogels, insecten en planten weer een kans te geven in Groningen.

Het verbindt de mooie plekken van Groningen en geeft natuur en ruimte terug aan de bewoners. Door de extra 
waterberging voor natte en droge tijden wordt de landbouw in dit gebied veilig gesteld voor de toekomst.
Kies voor het mooie fietspad van Groningen naar Zoutkamp langs de boorden van het Reitdiep.
Heel interessant voor landrotten en watersporters
Grotere biodiversiteit, andere landbouwvormen, bevorderen toerisme en werkgelegenheid, verbinding met cultuur en 
lokale bedrijven
Realistisch, haalbaar, duurzaam, positief voor alle betrokken partijen.
Goed idee!
Dit unieke landschap moet bewaard blijven voor ons en ons nageslacht.
Uitleg en ontstaansgeschiedenis geeft ook erkenning en waardering van het gebied.
voorziet in de groeiende vraag naar mogelijkheden om dwars door het Groninger grondgebied te fietsen. ver van het geraas 
van verkeer
Het landschap heeft een duizenden jaren oude cultuurgeschiedenis, is op wereldniveau uniek in zijn soort en is sterk 
verbonden met het Wad als werelderfgoed.
Het is een prachtig gebied met veel potentie voor toerisme en recreatie. Het vergroten van de bereikbaarheid van dit 
gebied zal ook de interactie tussen Groningen en Friesland faciliteren.
Een klimaatbestendige inrichting van het gebied is bij uitstek passend bij een programma met de naam toukomst. Mooie 
mix van waterveilgheid, cultuur en natuur
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Werken aan biodiversiteit is positief. Maar niet tenn koste van de inkomenscapaciteit.
laat meer mensen met zorg en aandacht genieten van mooie en waardevolle natuur
Project 23 Argumenten Tegen
Het project is te vaag en niet concreet. De genoemde maatregelen voor meer natuur hebben nadelen voor de landbouw en 
onderhoud. Bij sommige punten vraag ik me af of we dat wel (moeten) willen.
Teveel campers
Het terugbrengen van oude waterlopen en biodiversiteit zie ik niet zitten Het landschap verrommelt en heeft niet meer de 
schoonheid van nu
In natuurlijke staat houden en mensen warm maken om dit Unieke gebied te beschermen
Niets

Verbinding met het wad wordt beschreven, maar dat verdient nog wat meer aandacht, want komt nog weinig aan bod.
Het kan met name op zaterdagen een drukte van belang zijn, als voetgangers, fietsers, motorrijders, automobilisten en 
landbouwvoertuigen allemaal over de zelfde weggetjes gaan. Bijvoorbeeld bij Garnwerd, Schouwerzijl, of Houwerzijl. Maak 
goede fiets en wandelroutes. Dan kan het wel.
Er zou een breder beeld geschetst moeten worden.

Landschap aanpassen om wierden zichtbaarder te maken lijkt me zinloos, als je hiervoor ingrijpt in het landschap
De boeren met haar gronden in de Medentilsterpolder (16 tal) zijn al jaren bezig om tegen de provincie en het Groninger 
landschap ( GL) te ageren tegen waterpeil verhoging/vasthouden: risico's van ganzen/ziektes/onbruikbaar vruchtbaar 
grond. De heer Glastra van het GL gaf aan dat ze (te)veel geld hebben en kunnen landerijen van boeren makkelijk op kopen 
omdat de stichting al miljoenen euro's van de overheid en Tennet gelden krijgen. Dit project past NIET bij Programma 
Groningen: ' werkt aan een goede toekomst voor elke Groninger' het betekent einde van agrariërs en 
toeleverancier/medewerkers
Geen.
Duurt lang om uit te voeren en misschien lastig met boeren.
Geen
De landbouw moet weer inleveren Krijg geen eerlijk speel veld

Toerisme maakt veelal meer kapot dan dat het wat brengt. Het gebied is nu ontoegankelijk; dat is vaak tevens het behoud...
Het fietspad zal weer 'iets' zijn in een landschap dat vooral geliefd is door zijn 'niets'. Hier zal dan ook op gepaste wijze mee 
moeten worden omgegaan.
Geen
In mijn opinie is de doelstelling niet breed genoeg. Er worden slechts twee van de drie typen erfgoed beschreven: 
aardkundig erfgoed, dat een zeer grote rol heeft in de ontstaansgeschiedenis van het gebied, wordt in dit project vergraven 
(verbreden Reitdiep, contouren eiland zichtbaar maken). Ik zou graag zien dat er naast een publiekspanel ook een 
expertpanel naar de projecten kijkt.
nvt
geen
- impact is niet provinciebreed.
Het zal een omslag vergen in het denken en doen van de agrariërs in dit gebied.
Ik weet geen tegenargument ,ik kom uit de provincie Gelderland en kan dus niet oordelen over problemen in de provincie 
Groningen.
huidige grootschalige landbouw bedreigt de waarden
niet
Is er niet
Onderbouwen economische haalbaarheid verdient nog wel enige aandacht
Extra Waterberging in de oude waterlopen is een slecht plan. De melkveehouderij heeft een sterke positie en is concurrend. 
Vernatting brengt enkel nadelen, diergezondheid, grasland kwaliteit.
niet teveel op natuur mikken, laat het (ook en vooral) weide- en landbouwgebied zijn
Geen
Ik krijg geen beeld van concrete plannen/acties en waar het geld aan besteed zal gaan worden. Er gebeurt al van alles in het 
gebied en de waarde van het gebied is al uitgebreid beschreven, wat voegt dit project daar aan toe? Is er vraag naar 
waterberging in het gebied?

Prachtig plan om fietsers en wandelaars naar dit gebied te trekken, waar de aanliggende dorpen van profiteren. Win-win!
Laten zoals het is. Beter om te investeren buitendijks.

165



Enige zorg dat het een attractie-gebied wordt.
te veel versnippering als ook van Aa naar Zee doorgaat. Als apart project
Geen
De Paddepoelsterbrug is volgens mij een pijndossier.

Zogenaamde Natuur wat weer ten koste moet gaan van landbouwgronden. Ik ben tegen elk project dat ten kosten gaat van 
een hard werkend bevolkingsgroep die zorgt voor eten op de plank en waarvan door dit project eigendommen worden 
ontnomen Het kan toch niet zo zijn dat geld dat feitelijk bestemd is voor schade voor aardbeving hier aan wordt besteed.
geen
De Fivel is inmiddels een mythe, het Reitdiep is de enige grote rivier in Noord Groningen, met prachtige meanders. Gebruik 
die naam voor de samenhang tussen Hoge der A en Lauwersoog.

Het zijn wel heel veel doelen, meer focus aanbrengen en een goed ruimtelijk plan/ontwerp maken als integrale basis.
Er is niks op tegen
Koppeling maken met toekomstige klimaattuitdagingen en verandere functie van Reitdiep.
Geen
De samenhang met het totale landschap en verschillende opgaves die er liggen die te maken hebben met landschappelijke 
opgaves en grondgebruik.
Er zou ontzettend veel bruikbare grond moeten worden opgeofferd, in ruil voor een beperkte vorm van horeca, cultuur en 
nieuwe werkgelegenheid.
maar er is al veel, en waar is de verbinding met bestaande organisaties?
Uithoudingsvermogen gevraagd!
mooi idee, maar datwereldrfgoedcentrum is er voorlopig niet..doel moet gewoon het wad zijn

Oevers laten verwilderen want dat is al een ramp. Je kunt als sportvisser bijna niet fatsoenlijk aan het water zitten!

Te grote aantrekkingskracht op toeristen, waardoor de leefbaarheid onder druk komt te staan.(vergelijk Giethoorn)
Nog erg summier in uitwerking.

moet wel icm recreatie (fietse, kano-en, verblijven), er moet wel geld en toeristische economie mee aangeboord worden
verzilting is bedreigin voor landbouw
-koppel dit aan een programmatische invulling van wat er allemaal te doen is en te doen kan zijn in dit gebied voor 
bezoekers. Iedere stap in de fysieke ontwikkeling zou moeten worden benit door toeristische ondernemers met een 
aanbod aansluit op die ontwikkeling
20 jaar zonder Paddepoelsterbrug is te lang.
Ik vrees dat het voor de weidevogels ook in het Reitdiepgebied te laat is. Bijna overal is het dankzij de 'zegeningen' van de 
intensieve landbouw doodstil geworden in het voorjaar.
Hoe ga je ooit de boeren mee krijgen?
De medewerking van de boeren is noodzakelijk, in het plan wordt niet aangegeven of daar draagvlak is.
Nogal ambitieus, de helicopterview lijkt me een goed begin
Maar dit moet vanuit normaal landbouw en natuurbeleid komen.
Echte verbinding met de waddenzee ontbreekt. Voor meegroeien met de zeespiegel, hogere Natuurwinst en recht doen 
aan de titel vh project moet de Waddenzee echt worden verbonden. Die ligt gevoelig maar daar kan het project een motor 
in zijn.
Veel goedlopende bedrijven worden op slot gezet. Er is nooit met de agrariërs uit het MH gesproken. Alleen over hen. Wie 
neemt hun hypotheken over? Is er nog toekomst voor jonge ondernemers?
Project 24 Argumenten Voor

In ons werk zien we dat de biodiversiteit hevig onder druk staat. Ook de kennis bij inwoners verdwijnt. Er is een grote 
noodzaak voor natuur, milieu en duurzaamheid om op alle mogelijke terreinen en met alle denkbare middelen hier niet 
alleen aandacht voor te vragen, maar ook de handen uit de mouwen te steken en werkelijk verbeteringen te realiseren. 
Activiteiten t.b.v. bewustwording bij jong en oud is hiervoor ook een onmisbare stap om gemotiveerd aan de slag te gaan 
en te blijven! Agnes Spruit en Jaco Troost kunstenaars en filmmakers.
creatief, legt verbinding zowel letterlijk als figuurlijk, educatie over belang van biodiversiteit is zeer belangrijk, dit project 
kan met enkele andere projecten samenwerken (fiets en wandelroutes, bomenaanplant), er is al een informeel netwerk van 
waaruit dit idee verder uitgewerkt kan worden
biodoverstiteit en educatie zijn een belangrijke combinatie
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biodiversiteit: wat mooi om er zo een impuls aan te geven, en beleefbaar te maken. Zoveel mensen, organisaties, 
terreinbeheerders (gemeenten, waterschappen, bedrijfsterreinen, agrariers) die wel wat willen, maar er net niet toe 
komen. Inspirerend en praktisch!
Precies! Dit is precies de werkwijze van de al bestaande en in oprichting zijnde Gebiedscoöperaties. Ik zou zeggen: versterk 
die
Meer ruimte geven aan de kracht van de natuur
Maar ook, laat meer riet staan langs alle sloten voor 3 jaar. Wierde en dijk weten hier alles van. Hier schonen zij weer de 
sloten gevolg;riet zuivert niet meer het water,schuilplaatsen vogels,vissen,reeën,insecten etc. verdwenen! Weg 
biodiversiteit in om en onder de rietkraag
werkt verbindend tussen generatie
Fantastisch. Heerlijk om al fietsen een bloemrijk landschap te bewonderen
diversiteit in beplanting noodzakelijk voor behoud van insecten.
Biodiversiteit is van belang zeker voor insecten er zijn al te weinig insecten. Deze hebben we wel nodig voor 
voedselvoorziening. Dus geen gif spuiten maar het oplossen met insecten.
Geweldige doelstelling; al veel bereikt maar kan meer bereiken. Goed voor Groningen natuur
Promoot de diversiteit in plaats van het mono culturen systeem.
De diversiteit als geheel aanpakken.

Dit sluit goed aan project 8 en 9. Met dit project ook de discussie aangaan met agrariërs die grootschalig en 
landbouwintensief werken. Nertsen uit Groningen. Varkens, koeien en kippen alleen voor onze eigen productie.

natuur en cultuur verbinden en dichter bij de mensen brengen, daarmee versterk je het draagvlak voor behoud en herstel
De insecten hebben het tegenwoordig heel moeilijk. Hiermee worden ze geholpen
een goed idee, in theorie zelfs uitstekend
Door biodiversiteit, cultuur en educatie te verbinden krijg je: 1 + 1 = 3. Groningen wordt er zeker aantrekkelijker en mooier 
door!
Goed voorstel om initiatieven te verbinden die bijdragen aan herstel van de biodiversiteit. Het onderdeel over de routes is 
ook goed te verbinden met Project 26. Een recreatief en ecologisch netwerk aan paden en b(l)oeiende routes zou prachtig 
zijn !
Leuk
Fantastisch; toekomst perspectief openen
Biodiversiteit is noodzakelijk voor onze welzijn en voortbestaan.

Het concept is eenvoudig: Verbind bestaande initiatieven met een route en maak de route zo aantrekkelijk mogelijk door 
agrariërs te stimuleren iets te doen voor biodiversiteit en landschap. Initiatiefnemers krijgen zo waardering en erkenning 
waardoor nieuwe initiatieven gestimuleerd worden en het landschap steeds mooier wordt.
Hups en bloemen, proeftuinen, dat is goed voor iedereen!!
Klinkt leuk, verrassende ontdekkingen.
Als de initiatieven er (meer) zijn is het zaak verbinding te maken
Nieuwe manieren om de provincie te ontdekken.
De provincie Groningen heeft minder natuurgebieden en nationale parken dan andere provincies. We hebben wel veel 
kilometers wegen en bermen. Wanneer we deze bermen natuurvriendelijk gaan beheren wordt Groningen een voorbeeld 
voor andere provincies. Belangrijk is dat er een oplossing wordt gevonden voor het afvoeren van het gemaaide gras. 
Biogas? Fermentatie?
Zo zie je het mooie Groningen nóg beter!
Vooral educatie is hard nodig om mensen bewust te maken, dit moet vooral op een niet te belerende manier maar er 
moeten enthousiaste mensen ingezet worden die de mensen anders doen laten denken.

Absoluut doen!! De kernwoorden/waardes zeggen alles. Verbindende natuur, diversiteit, beleving, (h)erkenning.
Zal stimulerend werken voor meer biodiversiteit
Het gaat slecht met de bijen. Dat is niet ok. Dit project helpt de bijenpopulatie.
Gewoon een goed idee.
Gemarkeerde route met daardoor veel aandacht en verbinding voor insecten: heel goed. Ik wens me ook geld voor 
mankracht voor een inventarisatie van alle voor insectengroen geschikte plekken in de provincie en geld voor aanleg en 
beheer daarvan .
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Goed project, om Groningen mooier te maken, natuur en cultuur met elkaar te verbinden en om mensen ervan te laten 
genieten. Een betere promotie van het belang en de pracht van biodiversiteit kun je je niet voorstellen. Stap op de fiets en 
laat je verrassen door alles wat je tegenkomt!
Leuk idee!
Biodiversiteit verrijken is hard nodig! Zonder insecten, met name bijen, geen voedsel, dus goed maai en berm beleid en 
inheemse flora!
Deze hoort in het masterplan 'Kracht van het Groninger Landschap'. Zie opmerkingen project 21.

Lijkt me een fantastisch initiatief. Meer ruimte voor inheems groen en dan automatisch ook voor insecten en wilde dieren. 
Uiteindelijk is de cirkel dan weer rond en komt het ons ook ten goede, want zonder bestuivers geen eten. Educatie is hier 
een goede aanvulling op. Op een groene toekomst! Hier zou ik graag aan meewerken.
Zeer veel wensen van Groningers komen in dit project samen.
Cooperatievorm Voor jong en oud Aandacht voor gezonde leefstijl
biodiversiteit moet meer en meer aandacht krijgen
wat zal Groningen mooier worden als dit zou lukken
mooie invulling en aanvulling van reitdiep-visie
verbinding in het hele gebied... voor alle leeftijden....en natuur..
spannend, stukje paradijs
Erg mooi initiatief waar ik blij van word! Ik denk met name voor het ommeland daar waar helaas (niets ten nadele van 
boeren) vaak nog op beschadigende manier voor de bodemgezondheid en biodiversiteit wordt geboerd. Hiermee zal er 
hopelijk meer bewustzijn gecreëerd worden en draagvlak ontstaan ook, voor het anders kijken naar natuur en agrarische 
landbewerking. En door de verbinding aan te gaan met culturele, kunstzinnige en informatieve initiatieven wordt het een 
nog mooier geheel.
meer natuur in het noorden!
Heel blij wordt ik van dit plan! Het zorgt voor een groenere en kleurrijkere omgeving. Mooie recreatieve educatieve, 
creatieve ,en nuttigemogelijkheden. Hiermee de vlinders, insecten en plantensoorten weer een kans geven en waar wij van 
kunnen genieten.
Divers en betrokken.
prachtig plan. Dit jaar al zie ik onze gasten genieten van de vele bloemrijke randen. Uiterburenweg, heerenhuisweg 
Schildwolde. Super wanneer de biodiversteit op deze manier meer uitgebouwd wordt door nog meer km's te maken. En 
door terrasjes, pluktuinen en leerplaatsen te maken. Gasten van ons missen terrasjes. Gasten willen graag iets beleven. Dat 
is met dit project goed mogelijk.
Superbelangrijk voor de toekomst

Versterken en verbinden van groene initiatieven in combinatie met kunst, cultuur en informatie vergroot ons bewustzijn 
van de omgeving waarin wij leven...en kan als zodanig bijdragen aan het levensgeluk van een ieder.
Het is 1 voor 12 voor vlinders en bijen
Grotere biodiversiteit, laagdrempelig, educatief, bevorderen van toerisme, laagdrempelig
Dit versterkt bestaande initiatieven (en concurreert niet) en tegelijkertijd creëert nieuwe mogelijkheden.
Zal velen aanspreken, maakt begrip biodiversiteit aanschouwelijk en tastbaar (beleving). Ik denk ook aan streekproducten 
met ingredienten uit de biodiverse natuur (wildpluk kruiden etc).
Voor de bio-diversiteit kunnen we niet genoeg geld investeren! Dus gewoon doen.
Als er geen biodiversiteit komt gaat de aarde helemaal kapot en de mensheid ook
Project 24 Argumenten Tegen
maar wel samen met o.a. wierden en dijken en andere al bestaande organisaties op dit gebied, anders werken we zo 
verdrietig langs elkaar heen
Vaak worden er nog giftige onkruidverdelgers gebruikt dit moet stoppen.
Nog onduidelijk is wie of wat de coöperatie vormt.
Dit kunnen de bestaande coöperaties wel oppakken en sommige doen dat al.
dit is een afgeleide van wat je echt wilt: bv bloeiende bermen en pluktuinen creeeren, meer biodiversiteit. daar gaat het 
om. niet om de fietsroute die je er langs aanlegt.
geen
maar ik vrees dat de uitwerking, ook op langere termijn, te wensen overlaat
Niet schokkend.
Lees weinig over participatie van grootschalige grondgebruikers (= boeren)
Niet helemaal mijn ding.
Ik vraag mij af of een coöperatie de geschikte vorm is voor dit plan. Wat doen de VVV's hierin?
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De follies zijn aan persoonlijke smaak gebonden.
niets
Geen.
Niets op tegen

Verbinden en versterken van ecologische routes zou een verplichting moeten zijn voor alle organisaties die de openbare 
ruimte beheren. Daarnaast is de landbouw een belangrijke speler aangezien deze veel grondbezit heeft.
Bloemrijke bermen als leidraad, dat raakt snel uitgebloeid. Het biedt wél ontzettend veel meerwaarde in combinatie met 
het herstellen van bepaalde gebieden, maar biodiversiteit op zich is te fragiel als bindmiddel voor cultuur, horeca en 
educatie.
Geen
Zonde van de zuurverdiende belastingcenten.
nu te fluide niet specifiek, koppelen aan een gebied of een paar gebieden anders loopt het zo van je weg
Hubs moeten ook met openbaar vervoer te bereiken zijn.
Het lijkt me lastig om alle partijen hier in mee te krijgen, maar het zou mooi zijn.
Geen tegenargumenten
Business model moet steviger staan. Risico op financieel stilvallen lijkt groot.
Geen
Project 25 Argumenten Voor
Brede en veilige fietspaden zijn als 1e belangrijk voor onze huidige inwoners, zowel jong als oud, om veilig op het fietspad 
op je eindbestemming aan te komen! Daarnaast een uitnodiging voor fietsend Nederland om een bezoek te brengen aan 
het Oldambt. Ik zie voor velen mogelijkheden en kansen!
Buiten bewegen en recreëren is enorm belangrijk. Door goed onderhoud en vernieuwende elementen houd je dit 
aantrekkelijk voor de Groningers en bezoekers van buiten de provincie
Goed voor recreatie, toerisme en horeca
Ik mag graag wandelen
meer, betere en verdiepende mogelijkheden om te kunnen wandelen en fietsen zijn belangrijk voor ontspanning en 
voldoende beweging van burgers, het project sluit aan bij andere initiatieven (verbonden biodiversiteit en hernieuwde 
paden)
Fiets en wandelpaden zijn het krachtvoer voor ons welzijn!
eigenlijk te gek voor woorden dat dit zou moeten met geld van toukomst: waar is de provincie met geld? voor 25% van het 
wegenfonds is zoveel mogelijk voor woon-werk en recreatief fietsen/wandelen! hoe verleiden we onszelf te wandelen en 
fietsen, ook naar school en werk? De provincie voor de harde centen, dit project voor de inspiratie, informatie, mooie 
banken, schuilplaatsen etc.
Mooi idee om fiets- en wandelnetwerken te verbinden.
Verbinden van natuur, industrie en de mens.
Hiermee wordt de versnipperde infrastructuur voor zowel het fietsen als het wandelen verbeterd, een toegankelijker 
structuur bevordert gezonde beweging én de geschiedenis van ons Groningse landschap en ons erfgoed worden dichterbij 
gebracht.
geheel in de lijn met project 26
Gaat samen met 21. Masterplan

Leefbaar landschap. Zo mogelijk een verbinding tussen Jacob Tilbusscherweg Stitswerd en Kloosterdwarsweg Warffum?

Uitstekend voor de gehele ontwikkeling van toerisme en economie van Groningen. De grijze golf komt eraan!
Elke verbinding in het Groninger land is van belang. De provincie heeft misschien wel een van de matigste infrastructuren 
van NL, dus zijn dit soort verbindingen - infra met toegevoegde waarde - van grote waarde.
goed voor de vitaliteit
Fantastisch. Ben een echte fietser en Groningen is zo mooi
Wandelen en fietsen in eigen omgeving vind ik belangrijk, dus niet eerst met de auto naar een gebied rijden. Dan tijdens de 
wandeling een puzzel voor de kinderen, die hiermee hun eigen historische achtergrond leren kennen vind ik een plus.Voor 
iedereen haalbaar, bruikbaar
Het is mooi als er verbinding komt tussen de bekende routes zodat er nog meer keuze en variatie mogelijk wordt tijdens 
fietsen/wandelen. En de verhalenapp biedt echt een mooie toegevoegde waarde hierbij.
Verbinding is heel belangrijk!
fietsen is leuk
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Groningen is een prachtige fiets-en wandelprovincie. Een aantal routes verbinden versterkt dit. Helemaal fijn is het, als er 
een aantal fietspaden bijkomen. Geld voor onderhoud is ook nodig.

Geen duur plan, maar wel mooi! Laten zien wat er al is, herkenbaar maken, verdiepen. Ook voor Groningers leuk!
Bekendheid voor en door Groningers. Groningen is een perfecte fiets provincie.

De kracht om Groningen op de kaart te zetten is samen optrekken om anderen ook van Groningen te laten genieten.
Zie ook 26
Dit zal zeker het toerisme bevorderen en de onderlinge bereikbaarheid vergroten,waardoor met meer fietsen en wandelen 
het Groninger landschap nog meer wordt gewaardeerd.
Alleen maar positief, om Groningen via deze weg goed op de kaart te zetten
Groningen is rijk aan diverse natuurgebieden en landschappen en daarmee verbonden cultuur. Maar onvoldoende 
zichtbaar. Daarom meer fiets en wandelpaden en routes. Aansluiten op succes van Tocht om de Noord. Streekpad 
Westerkwartier.
Leuk en nuttig
samenwerking tussen verschillende lokale initiatieven, maakt een sterk product.
Hier heeft iedereen wat aan
Gezond en met respect voor cultuur en geschiedenis.
Een idee met realiteitswaarde, goed voor groningers in beweging, maar vooral ook voor het toerisme
Delen van informatie is prima.
Eindelijk aandacht voor natuur toerisme.
Het bevordert de toegang tot een veelal onbekend en open gebied in het Oldambt met haar historische boerderijen en 
landschappen. Recreatie is wordt een belangrijk speerpunt in dit stukje van de provincie.
Infrastructuur stimuleert activiteiten.
Versterking van het fietspadennetwerk in Groningen is nodig, daar hier en daar schakels ontbreken, of voorzieningen niet in 
orde zijn. Of fietspaden in slechte staat van onderhoud.
Soms wil ik achtergrondinfo bij het landschap waar ik doorheen kom.
Geniet van fietsen
Nodigt uit tot bewegen en ontdekken van de Provincie.

Door de fiets, - wandelpaden voor het verkeer van deze tijd aan te passen kan er meer gebruik worden gemaakt van de 
fietsroutes die er zijn. Meer fietsers/wandelaars betekent meer mogelijkheden om economisch het eea te verwezenlijken.
Infrastructuur is het fundament voor alle andere projecten.
zowel de geschiedenis als het verbinden van de routes spreekt mij erg aan. voor een wandelroute ben ik nu vaak op zoek 
naar verschillende aanbieders (natuur monumenten, groninger landschap, staatsbosbeheer enz). zou fijn zijn als alles bij 
elkaar staat, zodat je niets mist en nieuwe dingen kan ontdekken.
leuk en leerzaam, (maar pas op voor teveel tekst).
Als we wat vaker de fiets pakken ,zorgt dit voor minder vervuiling en gezondere mensen,en meer fietspaden etc maakt alles 
nog aantrekkelijker.
Het prachtige Oldambt bereikbaar maken door fiets- en wandelpaden te verbinden. Het toerisme wordt hierdoor 
bevorderd.
in één oogopslag zien wat een gebied in Groningen te bieden heeft. Absurd dat dat er nog niet is.
Educatief en de ondergewaardeerde fiets en wandelroutes worden gepromoot.

Het culturele leven in onze provincie is voldoende rijk en behoeft geen extra impuls. Veel belangrijker zijn extra 
investeringen in leefbaarheid, infrastructuur - overal snel internet! - , landschapsbeheer en verduurzaming.
Weer een mooi reden om in beweging te komen en gelijk wat van de natuur te zien...
Laten we onze mooie provincie delen.
Goed voor de regio
Fietsen en wandelen aantrekkelijker maken voor inwoners en toeristen.
Toerisme is hot! Het levert werkgelegenheid op en er is bij de “fitte gepensioneerden” veel behoefte aan vrijetijds 
activiteiten in de directe omgeving.
Wandelen en fietsten is plezier voor jong en oud en is gezond. Als er meer fiets- en wandelpaden komen dan hoef je niet 
meer langs drukke wegen te gaan. Leuk om daar de geschiedenis bij te horen.
goed voor ons toerisme!
Zo leren we Groningen nóg beter kennen!
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25 &amp; 26 combineren met The Grone (misschien ook (deels) per bus voor toeristen). Mooie paden in een netwerk-app 
die de verhalen van Groningen vertelt!
Kom me door!!
het genieten, wandelend en vanaf de fiets is een belangrijke bezigheid van onze provinciegenoten. het is dus ook zeer 
belangrijk om hierin te blijven investeren
mooi plan, wel zou ik willen dat er wordt samengewerkt of dat het 1 project wordt met project nummer 26. het aanpakken, 
verbeteren, verbinden van fiets-wandelpaden, routes door de provincie en dat dit goed onderhouden wordt, lijkt mij alleen 
maar goed.
Wandelen, fietsen, natuur, cultuur, geschiedenis Ja, voor!!!
Goed plan maar moet wel geborgd en belegd worden bij duurzame organisatie en onderdeel zijn van Groningse marketing 
aanpak
Erg nuttig
Fietsend en wandelend de provincie verkennen, verwonderd beleven wat er al was. Én vooral de samenhang zien van 
vroeger met nu. De aansluiting tussen de diverse paden kan altijd beter. Middels zo’n app, welke oud(ere) én jong zal 
aanspreken.
Fietsen is gezond en duurzaam. Dus fietsen stimuleren en fietsers en potentiële fietsers zoveel mogelijk mogelijkheden 
bieden.
Interessant.
Dit project biedt verdieping, roept op tot het maken van nieuwe wandelingen en fietstochten en roept op tot besef van het 
landschap waar je onderdeel van bent.
Ook voor inwoners van de provincie Groningen een aanwinst.
Groningen goed op de kaart zetten als wandel en fiets provincie. Goed voor toerisme
Stimulans om meer te bewegen in eigen regio; bevordert toerisme/economie
Vooral aandacht voor kleine paadjes!!!!!!!!
Zin in!
- ontdekken - fietsen en wandele - nieuwe techniek - historie
Fietspaden worden misschien bruikbaar
als fietser weet ik dat de kwaliteit fietspaden in Groningen matig is
Zoals hierboven beschreven sta ik uitermate positief op dit plan. Bereikbaarheid voor toerisme zo belangrijk voor t steeds 
populairder Groningen. Met name de graanrepubliek..een stuk geschiedenis....
Zeker in deze nieuwe (Corona) tijden is het fijn buiten te kunnen recreëren met gezin en vrienden. Wij zijn typisch een 
gebied waar je op de fiets heerlijk door heen kunt. Meer mooie wandelroutes zijn voor de echte wandel-grote-
afstandwandelaar ook geweldig.
Geen
mooi generiek idee om EEN INFO-systeem voor toeristische gebieden in Groningen te maken die online altijd te lezen is of 
als podcast. Als je dat met goede ontwerpers doet en eigenzinning en compleet (een soort Google-Grun'n) voeg je echt wat 
toe en corrigeer je het beeld van achtergebleven gebied
Dit is dus een leuk voorstel. Gebruik wordt gemaakt van wat er al is en de kracht van onze mooie regio. Onze regio kent 
namelijk vele mooie facetten en is uniek. Maak daar gebruik van en versterk het. Als het over de Toukomst gaat dan 
moeten we eerst trots zijn op onze regio en wat we hebben, onze trots uitdragen en dan ook vooral laten zien waar we 
trots op zijn.
Mensen zoveel mogelijk laten genieten van wat het landschap te bieden heeft.
helpt om Groningen te beleven, en bevordert het gemak van routes
Als ondernemer (camping) zou ik gasten nog meer op de fiets willen zien. Fijn als het verbonden wordt.
NU TEVEEL VERSNIPPERING VAN ROUTES EN LIEFHEBBERS.
Goed om meer wandel en fietspaden aan te leggen. Denk er echter om dat wandelen en fietsen met web en app niet echt 
werkt. Een papieren versie moet zeker toegevoegd worden.
1 platform waar de bezoekers alles kan vinden
Investeren in een app met echte levensverhalen: top! Hopelijk niet in het Gronings?
Dit zal de provincie aantrekkelijker maken voor toerisme

biedt meerwaarde voor inwoners en toeristen (leren over de geschiedenis), meer wandelpaden en fietspaden zijn 
toeristisch interessant maar kunnen ook voor meer beweging bij groningers zelf zorgen (gezondere leefstijl)
Verbetering structuur en herkenbaarheid van Groningen
Bijdrage aan de ontdekking van de pracht van het Groninger land.
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Hoe beter wandel en fietspaden zichtbaar zijn voor onze eigen inwoners. Hoe sneller ze de benen en fietsen pakken. Goed 
voor de gezondheid! Als recreatieondernemer wil ik mijn gasten graag duidelijkheid bieden over route's. Nu kan ik op heel 
veel plekken route's vinden. Maar zie soms ook door de bomen het bos niet meer. Het zou geweldig zijn wanneer iedereen 
beter samenwerkt. En er ook goed onderhoud is aan alle paden. Dit kan veel beter. Succes!
Het lijkt me geweldig om Groningen per fiets/wandelend te kunnen ontdekken en ook nog goed geinformeerd te kunnen 
worden
De combinatie van verhaal vertellen plus infrastructuur verbeteren maakt het een sterk plan.
Voor iedereen is hier wel wat. Van overnachten tot verbinden, natuur, werk en veel meer. Doen!

Je kunt prachtig fietsen en wandelen in de provincie. Uitbreiden en onderhouden van de paden is van belang.
Goed om toeristen in een oogopslag te laten zien wat Groningen te bieden heeft!
Vooral verdient het Oldambt aandacht op dit gebied
Goed voor tourisme en recreatie in de provincie.
Belangrijk kennis te krijgen over het landschap en vergroot ontspanningsmogelijkheden
wandelen en fietsen is goed voor gevoel van welbevinden en goed voor sociale contacten (= ook welbevinden).als het 
bewegen in je eigen achtertuin kan is de kans groot dat mensen dat ook gaan doen. ik ben in ieder geval superblij met extra 
routes.
Goed voor bewegen en het onder de aandacht brengen van het mooie in onze provincie.
Het verbeteren van bestaande fiets en wandelroutes ( de paden, bewegwijzering etc.) en het ontwikkelen en aanleggen van 
nieuwe fiets en wandelroutes en daar ook een app voor ontwikkelen geeft fietsers en wandelaars een mooi aanbod om op 
deze wijze onze mooie provincie te kunnen ontdekken én te omarmen. Tevens is het een groot pluspunt dat 
bezienswaardigheden en gelegenheden onderweg voor het nuttigen van een versnapering gelijk in de app worden 
opgenomen waardoor de fietser/wandelaar keuzes kan maken wat hij/zij van de provincie graag nader wil leren kennen en 
waar een pauzemoment is.

Het is een prachtige omgeving en te weinig bekend. Voorstel betreft het onder de aandacht brengen en het verleden tot 
leven te brengen. Toeristen die hier fietsen hebben het in lovende woorden over omgeving en rust. Ook de verbinding 
tussen deze dorpen spreekt aan. Daarnaast kan het een impuls zijn voor de plaatselijke economie.
Bevorderen toerisme, verbeteren van de infrastructuur, verminderen autokilometers
Mooi en nuttig, meer aandacht voor bestaande en nieuwe routes.

Vooral verbinden en verbeteren van routes met meer informatie waar je bent, is een goede zaak. Neem nou het fietspad 
langs Rasquerdermaar. Fantastisch, maar zo smal en slecht onderhouden dat je soms het water in dreigt te fietsen.
Maak 1 digitale vindplaats en vooral de verrijking met verhalen is een mooi project.
Project 25 Argumenten Tegen
Niets
-

Om te fietsen is er al een goede knooppuntapp en mooi knooppuntnetwerk, maar op de wegen mist er wat mij betreft 
vooral bewegwijzering om te wandelen. Ik zou daarom liever een plan zien voor meer bebording dan een online app.
Geen
Bestaat al....
Ik kan geen argumenten bedenken die een uitvoering van dit plan zouden kunnen belemmeren. Waar een wil is, daar is ook 
een weg om te wandelen en te fietsen en kennis op te doen van het een en ander. Tijd voor actie en uitvoering in goed 
overleg.
Weinig verwacht ik als er voldoende mogelijk heden zijn van gestructureerd zitten, (picknick tafels e.d.) afval weggooien ( 
prullenbak) En dergelijke. En met de gebieds info ook de hygiëne regels vermelden .
Toestemming nodig
Overbodig project. Is al genoeg op dit gebied.
er zijn al zoveel fietspaden en een uitstekend knooppunten netwerk.
geen
geen
Ik heb slechte ervaringen met route apps met informatie. In de praktijk heb ik pas op het terras of thuis zin om de info te 
lezen of te luisteren. Dan heb ik genoeg aan een website en is een app overbodig. Een app verstoort de beleving van het 
landschap ipv die te versterken (nog afgezien van het probleem dat een app binnen een paar jaar verouderd is of technisch 
niet meer werkt zonder voortdurend onderhoud).
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Elektronica (nodig voor een app) onderweg past m.i. niet bij wandelen en fietsen.
geen
Geen.
Het is een uitdaging voor dit plan om het vernieuwende aspect duidelijk naar voren te krijgen. Zo zijn er ook al 
fietsknooppunten.
Geen.
Als het maar niet te druk wordt
Geen
waken voor teveel afzonderlijke app's
Dit zou je aan de marktpartijen moeten overlaten.
Dit is juist een hele mooie taak voor de ANWB en vergelijkbare organisaties, die al talloze fiets- en wandelroutes in kaart 
hebben gebracht. Nog weer een extra app is geld- en tijdverspilling: lever liever de beschikbare informatie aan bij de 
bestaande partijen en zorg dat ze up-to-date blijven!
Geen
weer zon kut appp
Niet.
Bestaat al: routesingroningen.nl
Strak management nodig, loopt zo van je weg als geen goed PvE /eindprodukt voor ogen
TEVEEL REGIE DOOR COMMERCIELE PARTIJEN.
niet zo compleet als het al bestaande SpaceTimeLayers dat al is ontwikkeld door de Groninger Trentelman
Wat levert het op?
Niet
Niet.
Er zijn al veel fiets en wandelroutes en allerlei organisaties die zich daarmee bezighouden.
Wellicht te beperkt, alle recreatie routes; vaarwater, paardrijroutes, MTB etc met elkaar verbinden.

Feitelijk niet behalve het fet dat de paar bestaande fietspaden volstrekt niet voldoen aan de gestelde norm en er al jaren 
wordt verzocht om verbetering. Dit &quot;tegen&quot; kan dus worden omgebogen naar een &quot; voor &quot;
Weer een nieuwe app? Worden de huidige apps wel genoeg gebruikt, moet er niet meer aandacht naar hoe je de info dan 
bij de Groninger krijgt? Is het niet handiger dat mensen zelf hun favoriete rondje kunnen toevoegen en dat je dat dan kan 
inzien?
Gemeenten en provincie zouden hier ook meer onderhoudsmiddelen in mogen stoppen.
Er is veel gedaan voor fiets- en wandelpaden!
Project 26 Argumenten Voor
Wat is mooier dan dwars door het groningerland te dwalen? Bij voorbeeld herstel van het oude pad van Wetsinge naar 
Westerdijkshorn?
met name de oude kerkepaden - nu nog in het geheugen van de ouderen, hoe lang nog?!! herstel aub!
Het plan is goed concreet. Nog meer wandel- en fietspaden stimuleert toerisme en is leuk voor bewoners. Ruiterpaden zijn 
er weinig, dus dat die zijn een toevoeging.

De provincie moet inderdaad toegankelijker worden gemaakt voor wandelaars en fietsers. Groningen is prachtig, maar je 
moet er wel van kunnen genieten! Het mooie van dit project is dat de onverharde, historische paden worden meegenomen 
en in ere worden hersteld. Zo kun je letterlijk de geschiedenis in lopen. Prachtig!
Wandelpaden die door landverkaveling teloor zijn gegaan herstellen.
Combineren met project 25

Wandelen en fietsen in de natuur in de buitenlucht is belangrijk evenals de historie van de paden van weleer.
Wij hebben een hele mooie provincie. Lekker buiten kunnen zijn op geschikte mogelijkheden, zoals fietsen en wandelen 
enz. en dan genieten van al het moois.
Mooi initiatief, exclusiviteit voor de recreant.
Knooppuntenroutes gaan altijd door natuur en nooit door onze mooie dorpen. Als dit zou veranderen of verbeteren zou 
dat heel mooi zijn dan kan de lokale economie van onze dorpen hier ook van profiteren en toeristen zien hoe mooi onze 
dorpen zijn.
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goed idee! zoveel paden weer toegankelijk maken! De Engelsen zijn er terecht trots op! En helemaal in deze tijden: dat je 
overal vlakbij huis aantrekkelijk kan wandelen. Buiten bewegen geeft een boost en weerstand. Tip: specifiek met/zonder 
honden, soms extra sloten nodig = biodiversiteit bevorderend echter: wel fysiek in het landschap zichtbaar, niet alleen met 
een app. Het woud aan bordjes kan je voorkomen door samen te werken met bestaande bordjes.
Mooi plan om al het moois van de provincie nog beter aan te bieden aan bewoners en bezoekers. Met name op 
wandelgebied valt er veel winst te behalen.
Simpel, maar toch zo fijn als er goede paden zijn.
Vooral ruiterpaden zijn er maar heel weinig
Met de nadruk op onverharde paden en beslist niet overgaan tot asfaltering zoals de Stadsweg naar Ten Boer. Ontzettend 
jammer dat dit is gebeurd.

eigen land ontdekken en leren waarderen. de geschiedenis en achtergronden ontdekken en begrijpen waarom het is zoals 
het is. Mensen kennen hun eigen leefomgeving vaak niet: wat leeft er, wordt er gedaan, etc.
Verbinden met 21. Masterplan en 25. kiekn &amp;doun.
Huidige focus op autoverkeer is verkeerd en kleinschalige infrastructuur van paden, die voor fijnmazige verbindingen 
zorgen, stimuleert klimaatneutrale logistiek en toerisme
fantastische en aantrekkelijke uitbreiding voor de recreant. Dit project is vast wel te koppelen/bundelen aan andere ideeën 
die over fiets/vaar/wandel 'wegen' gaan.
Heel hard nodig. Vooral tav wandelen, want behalve in Westerwolde zijn er nauwelijks beton/asfaltvrije paden. Misschien 
Hoogholtje over Usquerdermaar?

Groningen is bij uitstek geschikt voor wandelen en fietsen. Het succes van de Tocht om de Noord is hier een voorbeeld van.
Goed voor vitaliteit en toerisme gronigen
Hou van het Groninger landschap en van wandelen
Heel fijn meer ruimte voor de wandelaars!!
Heel goed. Groningen is te mooi om binnen te blijven
Toegankelijkheid gebied heel belangrijk voor welzijn van bewoners
Een combinatie van verbinden, herstel v oude landschapstructuren daarvoor en buiten bewegen, top!
Stimuleert milieuvriendelijke recreatie. Stimuleert lichaamsbeweging. Behoudt de cultuur van Groningen
Zeer belangrijk voor recreatie, toerisme en meer leefbaarheid. Vergeet de menners niet aub
Wij fietsen en wandelen graag.
Dit zal de leefbaarheid sterk vergroten, en zo de gezondheid van de bevolking dienen. Een bekend probleem is het 
ontbreken van instemming door grondeigenaren (bv boven Warffum: toegang tot de zeedijk via de MD Teenstraweg). 
Welke overredingsmiddelen staan dit initiatief dan ter beschikking?

Veel waardevolle verbindingen door het Groningerland zijn verdwenen.Die verbindingen moeten worden hersteld.
Super initiatief!
Op weg naar op elkaar aansluitende netwerken. Het valt mij vaak op dat ik als wandelaar heel vaak langs een fietspas loop. 
Laat tegelijk de oude verhalen zien bij deze oude paden. En, honden mogen mee!

Ik vind het belangrijk dat er betere voorzieningen komen in Groningen voor de wandelaar en fietser. Door meer beleving 
(adhv verhalen, informatie, ervaringen) op de routes te bieden maak je het niet alleen voor de inwoners van Groningen 
interessant om (weer) in eigen omgeving actief te zijn, ook voor toeristen wordt het interessanter om in de provincie 
Groningen te recreëren. Door een platform van routes en beleving digitaal beschikbaar te maken bedien je een grote groep 
mensen en vervuil je het landschap niet met onnodige paaltjes/borden.
Hierdoor wordt de leefomgeving opgewaardeerd en wordt het nog prettiger wonen!
Ik kijk er nu al naar uit!
wandelen, fietsen en ontdekken van plekken waar je anders nooit komt of kunt komen. heel erg voor !!!

Nu we meer thuis zijn gaan werken door Corona is de behoefte om rond het dorp te gaan wandelen en fietsen nóg sterker 
geworden. Dit plan voorziet in die behoefte. Goed voor gezondheid, leefbaarheid én toerisme. Topplan.
Als fervent wandelaar wil ik graag veilig door Groningen struinen. Teveel wandelingen voeren over B-wegen. Het zou mooi 
zijn als hierin verandering komt. Er gaat niets boven onverharde paden.
Sportief
alleen voor oude zandpaden, paden door het veld, het tweede onderdeel
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van alle groninger landschap projecten is deze het meest toegankelijk voor de Groninger en bevordert ook de recreatie en 
het toerisme

Dit zou zo fijn zijn, de bestaande wandelpaden in mijn omgeving worden steeds vaker gebruikt door wielrenners en 
mountainbikers. Bovendien zijn in de 40 jaar dat ik hier woon alle zandpaden omgeploegd en aan boerenland toegevoegd, 
ook het kerkepad achter ons huis. (ik woon tussen Vlagtwedde en Bourtange) Ook zie je het landschap op een andere 
manier als je dwars door het land kunt wandelen en langs vaarten en sloten. Ik hoop dat dit doorgaat.
Prachtig plan
Dit project ‘behoudt’ niet alleen het Gronings cultureel erfgoed. Het draagt bij aan de vitaliteit van de maatschappij. Het 
drukken van wandel- en fietsgidsen wordt overbodig: is duurzaam.
Geschiedenis zichtbaar maken is ook leuk voor Groningers zelf. Langere routes (a la Pieterpad) trekken toeristen die kort 
blijven, maar wel logeren, eten en goede herinneringen meenemen.
Prachtig project om Groningen &quot;op de kaart te krijgen&quot; met al het mooist wat hier te vinden is. Groningen 
landschap binnen handbereik.
Vergeet, naast ruiterpaden, de menpaden niet
Gemakkelijk uit te voeren Voor een fijne landschapsbeleving Goed voor lijf en leden
Al wandelend of fietsend leer je een provincie pas echt kennen. Fantastisch als er meer, goed (digitaal) bewegwijzerde 
paden komen om Groningen nog beter op de kaart te zetten.
beste manier om het groninger landschap te ervaren
Versterkt de aantrekkelijkheid van ons gebied en geeft het een hoog &quot;ontdekkingsgehalte&quot;
Koppelen van dit soort zaken en veiligheid en verbinden !
Wandelen en fietsen worden steeds meer dé vorm van ontspanning/ recreatie. Groningen is daarvoor een (onontdekt) 
parelgebied. Goede gedachte om dit uit te breiden met ruiterpaden!
Goed plan . Je kunt al prachtig fietsen en wandelen in onze provincie en een uitbreiding daarvan is toe te juichen . Er zijn 
nog tal van mogelijkheden waar nu vaak nog onnodige art 461 bordjes staan

Er is veel natuurgebied waar geen wandelpad is. Er zijn ook veel plekken waar je als wandelaar continue moet uitkijken niet 
van de sokken gereden te worden door fietsers. En een wandelroute app die ook echt werkt zou fijn zijn.
Onverhard Tsjerkepaden
vanuit lokale herinneringen en wensen een fijnmazig netwerk van wandel-, fiets-, en ruiterpaden opzetten zal gezien de 
grote grijze golf veel worden gebruikt
meer recreatie in eigen gebied en niet langs de autowegen
Sluit inhoudelijk aan op project 25. Zie voor argumenten project 25
de ruimte en het land is er, nu nog de paden en dan met z'n allen genieten van de luchten, de meanderende maden, de 
mooie landschappen het overweldigende uitzicht
Het Groninger land heeft van Stad tot Wad een prachtige natuur en een heerlijke rust om veel te wandelen en te fietsen. De 
infrastructuur moet verder worden ontwikkeld evenals de (horeca)pleisterplaatsen.
Ik ben een fervent fietser en wandelaar en zie graag verbeteringen , wat onderhoud betreft.

Als enthousiaste wandelaar loop ik extra warm voor dit idee. Wat er mooier dan in je directe omgeving te kunnen recreëren 
op wandelpaden waar je rust en stilte kunt vinden. Dagelijks wandel ik ongeveer twee uur, zoveel mogelijk op wandel- en 
fietspaden, maar helaas ontkom je er niet aan om ook op de verharde wegen te lopen, waar auto's en landbouwverkeer de 
dienst uitmaken. 60 km is het maximum, nog hard genoeg voor wandelaars en fietsende scholieren. In plaats van recht op 
veiligheid voor iedereen, lijkt hier helaas meestal het recht van de snelste te gelden.
Meer mogelijkheden om te wandelen en fietsen helemaal ok
Een leuke oppepper voor onze provincie
Een uitstekend idee, goed om Groningers in beweging te krijgen en voor het toerisme
verbeteren fietspad 't Waar Scheemda en fietspad naar roode til Noordbroek
Zeker in de voormalige gemeente Slochteren zijn veel kleine weggetjes en wandelmogelijkheden verloren gegaan door de 
ruilverkaveling.
Lekker buiten Grun ondekken

Uitstekend plan! Groningen is prachtig met haar mooie landschappen en rijke historie die op veel plekken nog goed te zien 
is. Wandelen en fietsen is de manier om dit te ervaren. Door meer onverharde wandelpaden en door de verbinding met de 
dorpen Te versterken en de verhalen te vertellen wordt het nog aantrekkelijker. Zorg wel voor voldoende rustpunten en 
oplaadpunten voor de e-bikers die nu hun angst voor tegenwind en grotere afstanden kwijt raken ;). Zorg ook voor mooie 
bloeiende bermen langs de routes en versterk zo niet alleen het recreatieve maar ook het ecologische netwerk!
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Infastructuur activeert mensen.
Meer bewegen en onthaasten mogelijk maken
Heerlijk fietsen en wandelen in onze prachtige provincie. Goed voor mens en dier. Steeds weer nieuwe gebieden ontdekken 
door aanleg van nieuwe paden om te fietsen en wandelen.
Onverharde verbindingen zijn een fijne manier om het landschap te beleven.
Bewegen is goed
Genieten van de natuur
Onze prachtige provincie ontdekken doe je het best te voet of op de fiets. Waarom dan niet den netwerken verbinden om 
optimaal gebruik te maken van de verschillende routes?
Nodigt uit tot bewegen. Leuk om oude paden in ere te herstellen.
Dit is ook op wat langere termijn een goede investering. Leuk voor ons zelf als Groningers maar ook voor het toerisme van 
buiten de provincie.
De rust en schoonheid van deze mooie provincie blijven behouden. Met binnen dit project ook wellicht mogelijkheden voor 
kunst en cultuur

Een mooi initiatief om de paden uit het verleden weer tevoorschijn en voor fietsers en wandelaars toegankelijk te maken.
bewegen is goed en dit zal zeker wandel/fiets toeristen trekken. Ook voor de kinderen die wat verderaf van school is het 
fijn om een veilig fietspad te hebben. Zeker als er ook nog verlichting is dmv als je aan komt rijden ze aangaan dus niet 
continu branden.
meer onverharde,liefst aaneengesloten, wandelpaden ook voor langere wandelingen.
Bij ons in het dorp lopen heerlijk fiets en wandeltochten die nodig aan vervanging toe zijn
Ruiterpaden in het Oldambt omgeving Drieborg en buitengebied mis is enorm. Die zie ik graag langs de dijken, een 
oplossing om langs wildroosters te komen met op en afstap verhoging.
Foxhol was decennia lang een welvarend veenkoloniaal dorp met veel natuur rondom het dorp. In de afgelopen jaren is alle 
natuur opgeslokt en verdwenen door de industrie van Foxhol. Dit alles moet weer terugkomen bij en voor het dorp, d.m.v. 
een verbindingszone op de Avebeweg, met een fiets-wandelpad met bomen, planten, mooie bermen, bankjes, en ook 
belangrijk, een voetgangers-en fietstunnel regelrecht naar het natura-2000 poldergebied. Nu moeten we ver omrijden 
terwijl Foxhol wel aan de polder grenst. Dit alles kan onderdeel gaan uitmaken en verbonden worden met bestaande 
fietsroutes.
goed plan
Groningen is mooie provincie. Veel moois blijft verscholen. Een betere ontsluiting laat meer mensen van dat moois 
genieten.
Leuk om hier ook historische verenigingen bij te betrekken

trekpaden, kerkepaden, dodenlaantjes. De woorden op zich klinken al bijzonder. Groningen heeft een prachtige natuur. Om 
te zien en te horen. De automobilist zal dit nooit zo ervaren als de wandelaar, fietser en ruiter.
Betere verbindingen tussen verschillende dorpen
Zo leer je omgeving nog beter kennen en mogelijk de historie
wandelen op aantrekkelijke paden bevordert betrokkenheid bij natuurlijke omgeving
Interessante manier om het verleden bij het heden te betrekken.

uitstekend plan,je bent actief en komt op interessante plekken,waar je nu niet komt en historisch interessant

Het culturele leven in onze provincie is voldoende rijk en behoeft geen extra impuls. Veel belangrijker zijn extra 
investeringen in leefbaarheid, infrastructuur - overal snel internet! - , landschapsbeheer en verduurzaming.
De provincie heeft heel veel te bieden. M.n. de Groningers zelf zouden dit moeten promoten. Herstel van b.v. oud 
kerkepaden in verbinding met de geschiedenis zal/kan mooie projecten opleveren.
We zullen de infrastructuur van Groningen geschikter moeten maken voor duurzame mobiliteit. Fietspaden zijn hier 
ultimate geschikt voor. Laten we inzetten op een breed netwerk van fietssnelwegen
Er zijn niet zo heel veel wandelpaden in Groningen, een uitbreiding daarvan is meer dan welkom! Zo hoef je niet meer langs 
drukke wegen te wandelen. Wandelen is plezier voor jong en oud en is gezond!
Mijn project was ruiterpaden omdat die nauwelijks te vinden zijn in (Midden-) Groningen waardoor je als ruiter snel in 
gevaarlijke situaties belandt. Aanleg kost weinig moeite als ze gecombineerd worden met (bestaande) wandel- en 
fietspaden.
Meer (buiten) bewegen is belangrijk voor een gezond lichaam. Aantrekkelijke mogelijkheden in de vorm van goede wandel-
fietspaden werkt uitnodigend.
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Beléving. Dat is hier het toverwoord en daar ontbreekt het tegenwoordig aan. Terug naar... Er 'moet' vooruitgang zijn. Dat 
blijkt vaak afbraak en uiteindelijk teloorgang. Terug naar 'de natuur' van onze omgeving maar zeker ook naar onze eigen 
innerlijke (vergeten) natuur is naar mijn mening de oplossing voor de milieu problemen.
Sluit naadloos aan op 21 en 23. De beste manier om het landschap e leren lezen.
We hebben een prachtige provincie, maar kunnen -bijna- alleen maar wandelen over verharde wegen. Een mooi paden-
netwerk zou echt van toegevoegde waarde zijn! Ik zie een 'huttentocht' langs B&amp;B's in de Groningse provincie al voor 
me.
Biedt ook kansen voor verbeteren veiligheid op plattelandswegen waar nu fietsers waaronder scholieren van dezelfde infra 
gebruik maken als de steeds grotere landbouwmachines.
Lopen voelt beter als het niet op asfalt is. Historische wegen volgen verbindt met de geschiedenis en maakt die levend. Dat 
leidt weer tot meer respect voor de omgeving.
Perfect voor fervente wandelaars en ruiters!
mooi plan, wel zou ik willen dat er wordt samengewerkt of dat het 1 project wordt met project nummer 25. het aanpakken, 
verbeteren, verbinden van fiets-wandelpaden, routes door de provincie en dat dit goed onderhouden wordt, lijkt mij alleen 
maar goed.
Onverharde paden die dorpen verbinden
Dit is voor de verbetering van ALLE Groningers en voor een betere natuurbeleving, en ten behoeve van het genieten van 
het echte Groningen.

Het landschap dichtbij beleven, met gras of grond onder de voeten, maakt dat we het leren begrijpen en ervan houden.
Ruiterpaden! Heel belangrijk!!
Fietsen en wandelen is gezond en duurzaam. Dus stimuleren en zoveel mogelijk routes aanbieden.
Heerlijk wandelen in de natuur zonder aldoor over je schouder te kijken voor aankomende fietsers. Heel interessant ook 
deze paden.
In het masterplan 'Kracht van het Groninger Landschap' zou dit een hele mooie plek kunnen krijgen.
Maakt Groningen nog toegankelijker.
Dit project biedt ruimte voor biodiversiteit en laat het Groningse karakter heel mooi beleven. Daarnaast is dit plan mooi te 
combineren met alle onderdelen uit Gastvrij Groningen, maar in het bijzonder met project nr. 27, waarin alle diepen en 
maren in ere worden hersteld!
Wandelen is veel leuker als je weet wat er te zien is
Genieten van de schitterende provincie
Historisch aansprekend project, verbindt mensen en dorpen
Relevant en toegankelijk voor iedereen. Erfgoed, schoonheid, rust en het is ook gezond om te doen.
- Mooi dat er met dit plan meer wandel- en fietspaden in ere worden hersteld, waarbij de natuur/recreatie worden 
samengebracht met cultuur/geschiedenis. - Meer en beter begaanbare paden met goede rustpunten zal toeristen 
aantrekken en geeft ook meer recreatiemogelijkheden voor bewoners van de provincie. - Meer gebruik van de paden kan 
goed zijn voor (zichtbaarheid van) plaatselijke ondernemers (eetgelegenheden langs routes?B&amp;B's?) - Aanleg van 
meer ruiterpaden zal zorgen voor meer mogelijkheden om veilig buiten te rijden met paarden, wat voor de ruiters en de 
paarden goed en leuk is.
Zin in!
Heb ik reeds verwoord in vorige beoordeling. Daar heb ik echter vergeten de sterren in te vullen.
leuk idee, link met historie, goed uitvoerbaar
Leuk om oude paden opnieuw te ontdekken in de provincie waar ik geboren ben.
Leer Groningen kennen via wandel/fiets routes. Zie b.v. Gemeente Westerwolde met routes die je op je telefoon kunt 
downloaden
Meer beweging, gezondheid door opladen in de natuur, lokaal genieten, elkaar ontmoeten rondom de dorpen en wijken, 
het landschap toegankelijker maken.
Prachtig idee dat de toename van toerisme op eigen ingetogen Groningse wijze zal faciliteren. En ook een kado voor 
Groningers met cultuur-historisch besef.
Een fijne plek om te werken, sporten, recreëren, ontwikkelen en gezond en fijn te LEVEN met je gezin!!
Echt heel hard nodig om mooie en avontuurlijke wandelpaden aan te leggen met name in Warffum, je kan hier nergens 
wandelen tussen de aardappel- en bieten- velden, het zou zoveel toeristen extra trekken als er mooie ( lange 
afstand)wandel-en fiets-paden worden aangelegd. Het is ook veel vriendelijker als als al die &quot; verboden 
toegang&quot; bordjes worden weggehaald.
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Infrastructuur voor meerdere doeleinden die de rust en ruimte benutten. Toerisme zonder natuur en rustverstoring maakt 
dit gebied onderscheidend en uniek, dat is wat gestimuleerd moet worden. Ruiterpaden maakt langere trektochten 
mogelijk en maakt het extra bujzonder en dus ook weer onderscheidend.
Nederland wordt dik. Op een leuke en actieve manier bezig zijn is goed voor de gezondheid en portemonnee. Minder 
ziekte, minder gezondheidszorg., etc. dit project wint zichzelf terug. Tip plant er een paar (gratis pluk) fruitbomen op de 
route. Tijdens het wandelen plukken en eten... heerlijk!
Voetpaden in Groningen voeren vaak, te vaak over betonnen fietspaden. Graag zou ik op meer dijken hebben kunnen 
wandelen.
snellere brede fietspaden naar de stad Groningen voor studie en werkverkeer .Minder uitstoot CO2
Recreatie in dit veel te bescheiden pracht landschap moet een boostkrijgen
Lokale cultuur en historie toegankelijk maken voor een nieuwe generatie door gebruik te maken van slimme techniek! 
Cultuur opsnuiven en werken aan vitaliteit te voet, per fiets of te paard!
Bezit is betrekkelijk, natuur is iets waar een ieder in op mag gaan en voor lichaam en geest van cruciaal belang is. Kijk naar 
zuid- Limburg waar samenleving, toerisme en particulier bezit met de natuur samen gaan

Door te wandelen of fietsen breng je mensen in beweging. Genieten van het landschap en gezond bezig zijn!
Leuk, voor Groningse en andere wandelaars en fietsers
Aantrekkelijk voor zowel inwoners en toeristen.
leuk maar begin bij een bepaald gebied, bijv reitdiep of gebied onder Haren (zeer oude gebieden),

op deze wijze beleeft de wandelaar, fietser of ruiter het landschap op een intense wijze. Rust en natuur. Ook het vertellen 
van het lokale verhaal maakt de beleving intenser en zorgt voor betrokkenheid bij omgeving en landschap
Er is een groot tekort aan ruiterpaden.
Fijn als er een cohesie komt.
Belangrijk om in je eigen omgeving actief van die omgeving te kunnen genieten, energieneutraal. Goed om bestaande 
voorzieningen te verbeteren en te koppelen.
Verbind historie met hedendaags ontspannen. Versterkt de toeristische waarde van het landschap
Belangrijk ok historie, cultuur en bewegen te verbinden

De wandelpaden van heden zijn zeer gecultiveerd in onze provincie. Ook de ruilverkaveling heeft daar mee te maken. Het 
zou goed zijn om meer paden te maken langs weilanden en stroompjes, zoals dat in andere provincies ook het geval is.
Mooi project. Bewegen in de buitenlucht door de prachtige natuur. Mooie en goed onderhouden wandelpaden helpen 
hierbij. Goed voor geest en lichaam.
Eeuwenoude paden vertellen een eeuwenoud verhaal. Geschiedenis en beleving in 1!
Onverharde verbindingen zorgen voor het ontsluiten van historische plekken.
Mooi initiatief, het Groninger landschap is prachtig!
Lekker in alle rust strunen van dorp naar dorp.
Mooie manier om tijdens het wandelen door ons mooie provincie meer van de historie te leren
Past binnen het landschap
koppelen aan project 25, net als dit project biedt het meerwaarde voor inwoners en toeristen (leren over de geschiedenis), 
meer wandelpaden en fietspaden zijn toeristisch interessant maar kunnen ook voor meer beweging bij groningers zelf 
zorgen (gezondere leefstijl)

Aan echt goede wandelmogelijkheden (lees: over onverharde paden) ontbreekt het nog te vaak in onze mooie provincie.
Als ruiter ben ik vaak deelnemer aan het verkeer. Een paard wat zich daarin kalm houdt is belangrijk, maar kost ook 
training. Met de jaren lijkt er steeds minder ruimte, maar ook respect vanaf het overige verkeer voor ruiter te komen. 
Ruiterpaden waarin ruiters hun paarden kunnen opleiden en het verkeer geen, tot weinig &quot;last&quot; ervan heeft is 
in deze tijd steeds belangrijker.
Nog meer kunnen genieten van de Groningse natuur te voet, fiets of paard
Het fiets- en wandelnetwerk moet beter, absoluut! Het landschap is prachtig, maar de kwaliteit moet omhoog. Goed plan 
dus!
Prachtig en uitdagend “zwerven”
Een mooie manier om het verhaal van het cultureel erfgoed te vertellen en aan het publiek mee te geven. Verder kunnen 
de bermen van de paden met bloemzaden worden aangelegd, waardoor er een bloeiende strook langs landerijen ontstaat, 
wat goed is voor de diversiteit van de natuur.
Heel goed plan, kleine paden door het land zijn voor bewoner en toerist geweldig.
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Zeker uitvoeren! Goed voor bewegen en het laten zien hoe mooi onze provincie is.
Mooi plan!
Historie levend maken, bevorderen toerisme, mede gericht op ruiters
Met dit project bereik je dat mensen meer gaan bewegen, dat trekt tourisme hierheen en zorgt ervoor dat de geschiedenis 
opnieuw gaat herleven en geeft verbinding met het verleden. Behoud van natuur.
Doen, hoeft niet veel geld te kosten.
We moeten buiten de ruimte houden, en ervan kunnen genieten!
Wandelen over onverharde paden met geschiedenis is het mooiste wat er is.

Vooral het herstel van oude onverharde wandelpaden steun ik omdat het mooie verbindingen tussen dorpen kan 
opleveren, mensen extra stimuleert om te wandelen wat de lichamelijke en geestelijke gezondheid ten goede komt.
Zeker in tijden van crisis met Corona is iedere vorm van bewegen of stimuleren daarvan belangrijk. En als je dan ook nog 
koppelt met trots op de regio
Project 26 Argumenten Tegen

Er zijn al wel veel goede mogelijkheden voor wandelen en fietsen. Onverharde paden zijn lastig te onderhouden.
Onderhoud moet goed gewaarborgd worden.
Ik hoop dat dit provincie breed is en niet in een bepaald gebied
Veel paden zijn er al, dus niet veel nieuws. Hiervoor heb je ook boeren, burgers, overheid en onderwijs nodig. Verbind die 
en je kan dat wat er al is nog beter maken. Precies de aanpak van Gebiedscoöperaties
Kan botsen met belangen van vervoerders, (boeren)bedrijven, die nu het autoverkeer vormen - wat in de gemeentepolitiek 
vaak veel gewicht heeft
voor bepaalde doelgroep
Geen
Niets eigenlijk.
Is al genoeg op dit terrein
onverhard lijkt me aardig maar liever verhard zodat je ook kan fietsen

De online aanduiding van het netwerk moet wel écht gebruiksvriendelijk zijn! Risico dat dit een onhandige App wordt...
Niet al het nieuwe is onbruikbaar
niet verharden voor fietsers en geen knooppunten route van maken. ook geen paardenroute
Geen.
Zorg: hoe zorgen we op lange termijn dat onderhoud goed is, afval opgeruimd ed
geen
geen
Is eigenlijk een uitbreiding van wat al is
niet iedereen vindt zandpaden fijn om te wandelen of fietsen
Er zal weerstand zijn bij landbouwers
.
Vergt hele goede afspraken over toegankelijkheid en onderhoud, zeker als paden opnieuw toegankelijk gemaakt moeten 
worden.
Geen.
Ruiterpaden zijn wat mij betreft geen optie. De ruiters laten hun paarden echt niet in de berm poepen.
hier kun je net tegen zijn
fietsen, wandelen en ruiters allemaal op een pad is geen goed plan
Ik ben meer een voorstander van het zoveel mogelijk gescheiden houden van wandelaar, fietser en ruiter.
geen

Vaak zijn er geen horeca voorzieningen. Toch is het belangrijk dat onderweg b.v. een kopje koffie kan worden gedronken.
Geen
geen
Het gaat vaak over grond van anderen, daar moeten goede afspraken mee gemaakt worden.
-
Te strak en overbewegwijzering
Ruiterpaden niet in bermen gaan maken, is niet veilig.

De ervaring is dat het onderhoud op een gegeven moment niet wordt gerealiseerd als er geen totaal plan ligt.
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Alleen de oude paden herstellen is niet voldoende, er moet in de volle breedte samengewerkt worden.
Hoe weet je wat iemand leuk vind; natuur, landschap, historie, gebouwen. Lijkt me lastig om voor iedereen interessant te 
zijn.
Ik zou het niet kunnen verzinnen, je doet geen mens/dier kwaad lijkt me.
- Het moet niet te druk worden op een relatief klein oppervlak. Het zou mooi zijn als er routes met meer rustpunten en 
historische verhalen zouden worden afgewisseld met meer 'kale' routes
Is de gewenste infrastructuur te ontsluiten?
Vergeet de menners niet, ook zij willen genieten van het mooie Groninger landschap, als die groep wordt meegenomen dan 
ben ik voor

Vraag is om men actief genoeg zal zijn om hiervan gebruik te (blijven) maken. De paden zullen ook onderhouden moeten 
worden. dat kost ook weer geld. Zonde dan als men dat niet gebruikt. IDEE: Vraag vrijwilligersom periodiek mee te helpen 
met onderhouders. Actief samenzijn. Verstekt de gemeenschap en kweekt eigenaarschap van en respect voor de routes.
't Is geen argument tegen, maar waar je in de begeleidende tekst praat over diepen en maren snap ik niet dat de kleine 
waterverbindingen niet aan bod komen. Herstel die in ere! Met Europees geld zijn er voorheen kanosteigers gekomen, 
maar veel kanoroutes zijn er niet.
Het netwerk bestaat al: wandelknooppunt.nl
grond is duur, en lastig te evrwerbven vooral paden (meerder grondeigenaren) loop je zo financieel op leeg
Veel belanghebbenden.
Geen

Als ook weg gebruiker kan ik begrijpen dat mensen ook weer last ondervinden van ruiterpaden, denk bijv. aan mest op de 
paden. Dit is makkelijk op te lossen door te kijken naar planten (rozen bijv.) die goed gebruik maken van mest van paarden 
en deze langs de paden op bepaalde plekken te plaatsen. Daarbij is het wel handig door kleine opstapjes (denk aan een 
brede boomstam van 50 cm hoog ongeveer). Het ziet er mooi uit voor wandelaars, mest kan door ruiters gelijk opgeruimd 
worden omdat ze gelijk weer kunnen opstappen. En het onderhoud scheelt hierin dan ook weer.

Het is jammer dat dit verhaal vooral focust op recreatieve smalle fietspaden, terwijl er ook veel behoefte is aan brede 
directe verbindingen tussen plaatsen. Met alleen smalle/recreatieve fietspaden komen we er niet. Kijk breder!
Niet elk oud pad of land is geschikt om fiets, wandel of ruiterpad over heen te laten gaan. Denk aan verstoring natuur of 
vee of gewas.

Wandelen op oude paden doet de historie (be)leven en wandelen is gezond. Het netwerk maakt bestaande voorzieningen 
beter vindbaar. Voor wandelaars is ook een knooppuntennetwerk aanwezig. Toch leeft er een sterk gevoel dat dit netwerk 
niet altijd de dorpen met hun omgeving verbindt. Daarom zal hier de focus liggen op het terugbrengen van oude, 
voornamelijk onverharde paden. Denk aan jaagpaden, kerkepaden, ossengangen, enzovoorts.
In de praktijk zal het moelijk blijken de landeigenaars - agrariërs - mee te krijgen.
Hoe zorg je ervoor dat die paden gebruikt gaan worden?
Geen
Project 27 Argumenten Voor

Natuurherstel en biodiversiteit klinken altijd mooi. Samenwerking met verschillende grote partijen als gemeenten en Het 
Groninger Landschap klinkt erg geschikt. Ook de integrale aanpak is beter dan allerlei kleine losse initiatiefjes.
Er is te veel verloren gegaan door de gaswinning , en de daardoor veranderde waterstanden, de maren moeten weer 
ontsloten worden , Waar wegen en water Elkaar kruisen zouden weer bruggen moeten komen , en geen duikers of 
dammen . Dit kan ons in de toekomst veel brengen, rust , ruimte en schoonheid!

Goed doordacht plan die zeer toekomstgericht is mbt de leefbaarheid voor mens en natuur in onze provincie.
Geen
Zeer belangrijk om water op te slaan, voor de biodiversiteit etc
integraal biodiversiteit ondersteuning kansen voor natuurinclusieve landbouw (en voor de grutto!) verbinding met ons 
landschap, landschap gaan beleven
Meer terug naar de basis en uitstralen van een minder haastende samenleving . “Schaalvergroting is niet langer het 
toverwoord”
Precies. Verbindingen tussen alle stakeholders zijn cruciaal. Zoals de aanpak van Gebiedscoöperaties is
Past prima in het landschap en is zeker gericht op de toekomst.
kan ik alleen maar positief over zijn
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Belangrijk het behoudt van deze prachtige vaarwegen en kleine watertjes. Het zou leuk zijn als er informatie beschikbaar 
zou k7nnen zijn over het gebied wat de bezoeker er kan zien of meemaken, dit sluit aan bij ander project waar het gaat over 
info orden bij de steigers en TOP’s. Belangrijk Lijkt het mij om aanleg mogelijkheden te creëren.

Behoud en herstel van het eeuwenoude Groninger cultuurlandschap ligt me na aan het hart. Geweldig project!

Herstel van historische waterlopen dit biedt kansen voor waterbeheer en leefbaarheid zeker nu er klimaatverandering is.

Dit sluit goed aan bij project 21 en 23. Maak een groot waternetwerk van meren, maren, diepen, rivieren en kanalen. Zorg 
dat Groningen, net als Friesland, watertoerisme bovenaan zet. Dan versterken we het Noorden tezamen.

Hetstel van wat de mens eerder verwoesd heeft: we zijn het aan deze aarde en volgende generatie verplicht!
Verbinden van water wegen, lijkt me goed voor het toerisme.
Herstel van historische waterlopen vergoot de aantrekkelijkheid van het landschap in Groningen met een positieve impuls 
voor natuur, toerisme en werkgelegenheid.
Geen
niet echt gericht toerisme en meer op duurzaamheid en biodiversiteit. verbeterde waterhuishouding zal Groningen 
voordeel opleveren tijdens droogte/overstromingen. concreet

Belangrijk voor verbetering waterkwaliteit, ecologie, maar ook in de strijd tegen verdroging en herstel van bereikbaarheid 
van de dorpen via de oude waterlopen: goed voor recreatieve beleving van het Groninger land.
Verbinding tussen stad en platteland verbeteren zodat beide profiteren
Zie 21 Masterplan vaarwater

Extra opvang van water in droge tijden, maar zeker ook bij natte tijden. Een aanvulling op het vlakke Groninger landschap
Relatie met project 23. Ook diepen met bebouwing in het veenkoloniale gebied zijn belangrijk, vooral vanuit de rijke 
industriële geschiedenis.
ook de bewoners erbij betrekken!
Zoek samenwerking met nummer 23.
Dit project slaat veel vliegen in één klap met positieve effecten op meerdere vlakken: landschap, natuur, waterhuishouding 
en beleving.
Geen
Historische waarde, kansen voor natuur, beleving
?
Water wordt een belangrijk element (berging, verdroging), vaarwegen goed voor toerisme
Herstel historische waterlopen biedt kansen voor natuurherstel en waterbeheer en verbindt dorpen en steden met elkaar. 
Trekpaden langs waterwegen kunnen een rol spelen voor wandelen langs waterwegen.
Maren vertellen het verhaal van de ontwikkeling van het landschap. Groninger identiteit pur sang! Sterke combinatie van 
cultuurhistorische en natuurwaarden. Project zal het landschap zeer versterken en ook de beleving ervan door bewoners en 
toeristen. Tip: pak ook de verbindingen van de dorpen met de maren mee en de dorps haventjes. Zorgt voor een mooi 
netwerk ook voor vaar recreanten. Succes!
Het land vraagt er om, de kansen liggen voor het oprapen. Dit plan vormt de integrale basis om Groningen te maken tot een 
duurzame hoogwaardige leef-, werk en recreeer omgeving.
Prachtig voor Groningen
Inderdaad, goed voor milieu, leefbaarheiden economie
De Diepen en Maren zijn de basis van onze noordelijke cultuur en moeten met de Hunze weer optimaal gebruikt kunnen 
worden en hersteld waar ze zijn verdwenen.

Koppelt klimaatsresistentie aan cultuurhistorie. Centraal Groningen zakt door gasonttrekking, en waterinrichting is cruciaal.
Het doel om de ecologische en cultuurhistorische waarde van de diepen te versterken is prima.
Herstel historisch landschap gekoppeld aan natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit. Belangrijk voor een leefbare en 
mooie toekomst.
Meer aandacht voor onze wateren, en een manier op recreatie te verbeteren.
Goed voor milieu en leefomgeving.
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Wij wonen in het mooie Groningse dorp Kiel-windeweer en een aantal jaren is daar de vaarverbinding weer hersteld en 
uitgebreid. De provincie heeft een aantal van deze mooie diepen en kanalen. De moeite waard om kleur te geven aan het 
landschap.
De basis van ons Groningerland. Linten in het landschap. Voor ons als inwoners zo gewoon, voor iedereen zó bijzonder. 
Prachtig.
- cultuurhistorische waarde versterken - waterhuishuishouding versterken
Ik zie twee organisaties met ervaring wat een grote plus is. Daarbij vind ik natuur herstel op een lokaal niveau een grote 
plus. In tegenstelling tot andere plannen die zich richten op grotere vaarwegen.
Waterlopen weer relevant maken in het hier en nu
We wonen nu 20 jaar in Groningen, we komen uit Zuid-Holland, Wat we altijd nog missen is water in de provincie, meer 
sloten, natuurlijke beken, vennen en poelen doorbreekt het landschap en geeft dieren en planten een kans zich te 
ontwikkelen. Ook weidevogels zullen terugkeren

Goed initiatief om het terug te brengen in de stad. En het kan alleen maar beter worden voor het milieu en milieubeleving.

Alleen maar positieve argumenten en effecten. Zowel landschappelijk, cultuurhistorisch als milieutechnisch en recreatief.
Water als cultuurhistorische, ecologische en recreatieve verbindingen, dat is een grote plus! Is ook goed te combineren met 
wandel en fietsroutes.
Ik ben voor omdat de maren tot de bedijking prielen waren in het uitgestrekte kwelderlandschap van noord Groningen en 
direct toegang gaven tot de zee. De werking van eb en vloed zorgden voor een meanderende vorm langs de randen. En juist 
hier op deze oeverwallen ontstond de eerste bewoning, omdat hier de bodem iets hoger lag. Uit deze vlaknederzettingen 
zijn onze wierden ontstaan.Na de bedijking werden de voormalige prielen maren die de de dorpen met elkaar verbond en 
kon men via later gegraven kanalen met de boot van ieder dorp de stad bereiken. Deze infrastructuur mag niet verloren 
gaan
Het doel is breed. Zowel cultureel als wat betreft biodiversiteit/milieu. Prachtig plan
het wordt mooier en de waterhuishouding verbetert, zowel in natte als droge tijden
Water is ongelofelijk belangrijk nu, met steeds meer droogte. Water moeten we vasthouden en in de grond laten dringen. 
Voor mens en dier.
Top zie
Goed idee in een tijd waar we steeds meer te maken krijgen met extreem weer en af en toe erg veel neerslag. Ook voor de 
vaarrecreant en de visstand een top-idee.
Ook een project met enorme kansen voor Groningen. Laat zien dat prachtige natuur kan samengaan met verbetering 
woongebied, erfgoed, etc.
Dit biedt hele mooie kansen. Zeker als dit ook met het masterplan wordt gecombineerd.

Combineer deze plannen direct met andere Toukomst-projecten zoals nr 42, de volledige cultuursector (als in: alle plannen 
waarbij ze graag dingen willen verbinden) van het thema Gastvrij Groningen, en ineens ontstaat er een gebied waarin 
gastvrijheid, karakter, duurzaamheid, toerisme, cultuur en nog veel meer centraal staat!
Dit levert kansen voor biodiversiteit en dat hebben we nodig als mensen.
Heerlijk als het weer verbonden is, bijvoorbeeld ook om te kanoën en te genieten van het water

Meer vliegen in 1 klap: belevingswaarde, waarde voor waterhuishouding, grotendeels in het aardbevingsgebied, 
toeristische waarde en daardoor economische waarde. En behoud van eeuwenoud landschap.
historische basis, goed uitvoerbaar, geborgd door ervaren instellingen

Een integraal project waar landschap, erfgoed, landbouw, natuur en recreatie samen komen draagt het beste bij aan de 
regio. Sluit reeds mooi aan bij andere initiatieven zoals Groeningen. Het biedt perspectief voor de toekomst.
Laten we ons verleden blijven beleven, vooral voor de jeugd die de toekomst heeft.
Wat een top idee om de historische waterlopen te herstellen! Goed voor natuur en waterbeheer. Het is zooo logisch dat 
dat niet eerder is bedacht!!!
O, wat zou ik graag zien dat de oude waterverbinding voor kleine vaartuigen tussen Oldehove en Niehove werd hersteld. De 
Frijtumertocht is met de kano niet te bevaren tot net ten oosten van Oldehove
Dit pracht landschap moet zich meer kunnen profileren
net als 26, koppel het aan een gebied. Lieve paar gebieden ECHT goed als heleboel een beetje. Met de digitale route (eerder 
idee) ook oude Steenhuyzen visualiseren
Als alle maren en diepen weer met elkaar verbonden zijn, zou dat een enorme impuls geven voor de recreatie vaart, en niet 
te vergeten, herstel natuur watervogels en vissen. Noodzakelijk.
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Als het gericht is op de noordelijke economie en infrastructuur (wegen/spoor/vaarwegen) dan is het prima.
Geen
Argumenten voor
versterking van de waterverbindingen is goed voor landschap, natuur, mens en dier.

Prachtig om het Damsterdiep weer in ere te herstellen met al zijn mooie bochten, borgen en steenfabrieken.
Water heeft ons landschap gevormd. Belangrijk om die oorsprong weer zichtbaar te maken.
De initiatiefnemers hebben vaak goede ideeën en uitwerkingen.
Ook weer goed voor biodiversiteit. Had 50 jaar geleden al gemoeten.
Heel goed plan. Veel maren en diepen zijn versnipperd omdat ze alleen nog maar voor waterafvoer dienen. Goede 
verbindingen en bevaarbaar maken is goed voor bewoners, toerisme en natuur.
Een manier om ons landschap beter te leren kennen. Je trekt hiermee ook de kleinschalig denkende toerist.
DIt project biedt kans op de vaarrecreatie sterk te kunnen opwaarderen. Het is de kans om waterbeheer, natuur 
ontwikkeling en vaar toerisme sterk te verbeteren.
Duurzaamheid, vergroten biodiversiteit, behoud van ons erfgoed
Ja. Hangt samen me andere plannen voor vaarroutes en inclusieve landbouw toch?
Helpt om vanaf het water volledig tot rust te komen in ons landschap.
Prachtig natuurgebied in typisch Gronings landschap.
Project 27 Argumenten Tegen
Er worden veel mooie woorden gebruikt, maar de plannen zijn niet concreet. Het lijkt vooral om een herwaardering te 
gaan. Andere, vergelijkbare projecten hebben misschien betere ideeën.
Geen.
Oude waterlopen herstellen is een slecht plan. We hebben nu een mooi landschap zoals het is en op de tekentafel een 
natuur creëren is afschuwwekkend.
De boeren met haar gronden in de Medentilsterpolder (16 tal) zijn al jaren bezig om tegen de provincie en het Groninger 
landschap ( GL) te ageren tegen waterpeil verhoging/vasthouden: risico's van ganzen/ziektes/onbruikbaar vruchtbaar 
grond. De heer Glastra van het GL gaf aan dat ze (te)veel geld hebben en kunnen landerijen van boeren makkelijk op kopen 
omdat de stichting al miljoenen euro's van de overheid en Tennet gelden krijgen. Dit project past NIET bij Programma 
Groningen: ' werkt aan een goede toekomst voor elke Groninger' het betekent einde van agrariërs en 
toeleverancier/medewerkers
Er zijn andere projecten die beter zijn. Dus niet doen.
Er is een risico van een beperkt effect op het toerisme door de focus op waterlopen.

Landschappen zijn zolang er leven is veranderd. Waarom willen er nu een paar mensen er zonodig hun eigen stempel 
opzetten? Het terugdraaien van deze verandering is een onnodige en geldverspillende actie. Puur voor de bühne
Vergt grote aanpassingen/investeringen bruggen, gemalen, etc,
financieel lastig
Te weinig focus.

Vernatting zal voor de melkveehouderij grote problemen opleveren. We zien dat nu al bij het tijdelijk verhogen waterpeil 
agv droogte. Vernatting plannen zullen zorgen voor minder kwaliteit grasland en daarmee fors omzetverlagend werken, 
daar zijn de vaste kosten niet op gebaseerd. Melkveehouderij is de basis in het gebied voor gezinsbedrijven, dat gaat niet 
samen met vernatting. St Gr Landschap heeft wellicht voor hun leden prima plannen, maar loop aub niet voorbij aan de 
vele mensen welke leven, financieel afhankelijk zijn van koeien. En recreatie? Voor enkeling financieel aantrekkelijk.
?
Gaat er geld naar een projectorganisatie die dingen moet gaan 'aanzwengelen' of voor 'bewustwording' moet gaan zorgen, 
of zijn er concrete objecten/projecten die gerealiseerd moeten worden? Voor concrete projecten zou ik Toukomst geld een 
goede bestemming vinden.
Geen.
Hoe is de verhouding scheepvaart en waterrecreatie.

Bizar project, onze voorouders hebben gevochten tegen het water en wij zorgen voor water die allemaal vliegen aantrekt 
en dus ziektes. ( Malaria). Daarnaast slecht voor de landbouw. Geld wordt dan letterlijk in het water gegooid.
Argumenten tegen
geen
Aan (een deel van) de 100 miljoen heb je niet genoeg.
geen
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Zou niet weten
Niet op tegen.
Lange realisatietijd
Verbinding met de overig projecten 'kracht van het Groninger Landschap ontbreekt.
Een erg groot project. Daardoor minder gemakkelijk uitvoerbaar vanwege meedoen andere partijen.
Geen
geen
focus en koppel met recreatie, niet natuur om natuur alleen
Geen.
Het Gron Landschap is een fervente tegenstander van de boeren en wil agrariers het liefst weghebben uit Middag 
Humsterland. Dat allemaal met geld van de overheid en de Postcode Loterij. Ze vergeten dat boeren de mensheid van 
voedsel voorzien. Er worden tonnen verspilt aan zgn natuur en vogelbescherming terwijl er niets aan predatie ( 
marters/kraaien/vossen) gedaan wordt. Regentenclub met duistere agenda. Het Nat. Programma is er voor de economie en 
niet om boeren te elimineren.
Unieke kansen voor natuur, beleving ed. Idioot is een beter woord. In de karakteristieke dopen wordt nu al geklaagd over te 
grote toestroom van toeristen. Ook betreffen de gebieden cultuurlandschappen. Dit is expliciet gèèn natuurlandschap. 
Gemaakt door de mens, gebruik gemaakt van natuurlijke processen.
Argumenten tegen
- denk ook aan de beleving van het water vanaf de wal - koppel dit aan toeristische arrangementen vanuit Appingedam en 
Stad Groningen
Dit soort projecten (incl. de communicatie erover) kost een langdurige financiering!
Geen.
Project 28 Argumenten Voor
Biodiversiteit in combinatie met bescherming vh noorden als gezonde leefomgeving
Prima plan. Vooral educatie is nodig. We moeten erop uit om onze prachtige provincie te genieten. Nog teveel mensen 
zitten thuis en missen een hoop moois!
Dat is toch duidelijk. Hoe mooi is dit!!!
Ik hou van de natuur we moeten met elkaar voor de natuur en milieu zorgen
Nauwelijks
Bescherming tegen hittestress, droogte en wateroverlast.
Zet Groningen provincie op de kaart / Goed voor het milieu / Biedt recreatie aan zowel toeristen als omwonenden / Verrijkt 
het Groninger landschap
Zorg voor de natuur en biodiversiteit. En een plek waar het nog donker is!

Het label Nationaal Park spreekt enorm aan en het is een slim plan om de natuur te verbinden die we al hebben door extra 
natuur aan te leggen. Goed voor natuur, klimaat en toerisme en zo dus ook voor de werkgelegenheid!

Meer natuur, meer bos, zorgt ook voor meer toerisme waarschijnlijk en dat zorgt voor meer baan voorziening. Top
super project
Het bevat veel goede elementen
Een erkend Nationaal Park biedt bescherming tegen schadelijke activiteiten en plannen, waarmee politiek en bestuurders 
rekening moeten houden.
In het noorden is er nog ruimte voor natuur, gebruik dit dan ook
ben je in een keer klaar en komt er ook geen kerncentrale
Op zich goede elementen.

Prachtig concept! Niet een groot nieuw futuristisch project, maar verbinden van al het moois wat we hebben.
Mooie ideeen!!
Ik ben voor behoud van het Groninger landschap (niet meer windmolens en zonneweiden)

Meer natuur in de omgeving maakt ook dat de mensen beter in balans zijn. Als het zo mooi wordt als de kop van Drenthe 
(Unesco geopark), maar toch met een stukje Groningse identiteit, lijkt me dat een geweldige stap vooruit.
Er is behoefte aan , ruimte voor en nu waarschijnlijk ook het geld.
Alleen maar voordelen
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Het zo schitterend zijn om van dit fantastische gebied een nationaal park te maken. Ook zou hierdoor het tourisme 
toenemen en hierdoor ook zorgen voor meer beweging in het gebied. We zijn een soort van verloren provincie, maar met 
dit prachtige land zullen we ons weer op de kaart zetten en mensen verwonderen van de schoonheid van onze provincie.
Bomen zijn inderdaad hele groene longen, maar...
Samenhang in projecten en communicatie kan meerwaarde hebben

Door een erkende status is t misschien mogelijk de prachtige natuur te behoeden voor allerlei bedreigingen die niet 
duurzaam (of overdreven duurzaam zijn) en/of vergezichten vervuilen. (We hebben ons &quot;steentje&quot; al wel 
bijgedragen! aan de gaswinning daar mag nu wel wat tegenover staan. Het mooie noorden met rust laten.)
Goed voor natuur, leefbaarheid en samenwerking.
Heb nu al zin in de stilte, grote soortenrijkdom aan planten, insecten en ander leven die te vinden zal zijn Nationaal Park 
Groningen...
Er is behoefte aan meer natuur, combineren met natuurlijke klimaatbuffers, het areaal natuur is in Groningen beperkt. De 
natuur staat onder druk.
Meer natuur en biodiverseit is essentieel voor een gezonde leefomgeving
Samen de krachten bundelen
Bescherming van het cultuurlandschap is belangrijk en goed.
Bescherming en ontwikkeling van natuur en Groninger landschap. Natuurgerichte recreatiemogelijkheden.
Het maakt van Groningen een nog groenere provincie dan het al is.

Het culturele leven in onze provincie is voldoende rijk en behoeft geen extra impuls. Veel belangrijker zijn extra 
investeringen in leefbaarheid, infrastructuur - overal snel internet! - , landschapsbeheer en verduurzaming.
De 'voors' worden in de wervende tekst al genoemd. Hier kun je haast niet tegen zijn.
Rust, schoonheid en ruimte. Kostbaar goed in een vol landje als nederland!
Ik zie louter voordelen. Bovendien tastbare erkenning van het landschap. En de bescherming die met de titel gepaard gaat. 
bijv. v.w.b. recreatie en toerisme: een NP trekt de mensen aan die daar iets bij voelen. Als bezoeker zullen zij zich (hopelijk) 
navenant gedragen en komen genieten.
Alle bescherming is welkom
Lijkt me fantastisch, beschermde flora en fauna
De natuur moet beschermd worden.
Mooi initiatief om een een groen en sociaal dorp actief en toekomstgericht te houden.
Vooral de combinatie van natuur, natuurgerichte recreatie, educatie, onderzoek spreekt aan. Krachten bundelen en samen 
de schouders eronder
De onderliggende projecten zijn erg mooi en goed maar deze is onduidelijk
Behoud van het kenmerkende Groninger landschap is absoluut een goed argument!
de Groninger natuur is uniek, vooral de streek van Noordoost Groningen met haar vergezichten. Maak gebruik van deze 
uniekheid en trek bewuste mensen en natuurliefhebbers aan.
Een mooi project waarin de natuur centraal staat er een een gezonde leefomgeving ontstaat
Dit kan alleen maar heel goed aflopen voor de natuur, de rust en de ruimte!
Prima plan, duidelijk uitgelegd. Belangrijk voor de toekomst.
- Een nationaal park zal toeristen aantrekken en zorgen voor werkgelegenheid - Extra recreatiemogelijkheden voor 
omwonenden
In deze provincie kan het nog.. Veel verbinding, veel goodwill, veel initiatieven, veel ruimte. Laten we Groningen prachtig 
maken!En de natuur en dierenwereld juist hier een enorme boost geven!
Toekomstbestendig plan, goed voor werkgelegenheid, goed voor natuur en milieu

Er gebeurt zoveel rondom de stad. Meerdere natuurgebieden die nog niet goed verbonden zijn en de bekendheid kan ook 
beter. Het is belangrijk om de verschillende partijen aan elkaar te koppelen en samen te werken.
Graag NIEUWE natuur! En het oude verbinden met elkaar. We hebben in deze Provincie een achterstand wat betreft areaal 
natuur.
Hoe meer groen hoe beter!
belangrijk voor leefbaarheid
Goed om aan te sluiten bij een bekend concept als het Nationaal Park
Van lef naar leven!
Een project met lef: wat zou het fijn zijn wanneer dit zou lukken! Juist nu met veel thuiswerken (een blijvertje) is 
ontspanning naast de deur fantastisch.
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Prima plan. Goed voor de ontwikkeling van dit gebied. De mogelijkheden zijn er en het plan is goed uit te voeren.
Leuk
is geen nationaal park voor nodig
bescherming van natuurgebied
vanuit Groningen richting Noorden/Westen een prachtig gebied. Een groot park met daarin leuke dorpjes. Fantastisch idee 
om er een Nationaal Park van te maken
Top idee!
Goed plan! Hier heeft iedereen iets aan.

Groningen heeft een diverse en mooi landschap, heel anders dan bijv. de veluwe of gebieden in Zeeland of Limburg. Nu zijn 
er vooral veel kleine gebieden, onbekend voor de meesten en er is altijd geluid van verkeer of licht vervuiling.
Dit is wat een dorp nodig heeft, een plaats om samen te komen en samen iets te ondernemen!
Het verbeteren van het klimaat adaptieve karakter van Groningen.
Zowel goed voor een ieder zijn mentale als fysieke gezondheid.
Top plan, nu zijn er veel kleine losse stukjes natuur. Hoe mooi zou het zijn om deze stukjes te verbinden, er wandel routes, 
fietsroutes bestaan die onderhouden zijn en waar je heerlijk van de natuur kan genieten omdat de plekjes met elkaar in 
verbinding staan.
Goed om goed voor de natuur te zorgen
Krachten worden gebundeld en de hele provincie wordt in dit plan betrokken.
Zie hiernaast
Briljant plan voor de leefbaarheid en het toerisme.
hoe meer natuur hoe beter wat mij betreft. natuur is goed voor alles en voor ons allen.
Duurzaamheid, bevorderen toerisme, vergroten biodiversiteit, educatief
Het is ontzettend belangrijk dat er grote gebieden in Nederland vrij blijven van bebouwing. Er zijn al teveel 
industriegebieden in de buitengebieden gebouwd. Zonder grote wegen kunnen dieren veiliger grotere afstanden 
afleggen.Wandelen en fietsen in de natuur werkt stressverlagend.
Mooi plan.
Jaaaah, ik ben 10 jaar en zou graag meer kunnen wandelen en ontdekken in de natuur. Net zo als in Drenthe.
Moet meer natuur komen
Kan leiden tot het uitkopen van mensen met grote aardbevingsschade die graag weg willen uit de voortslepende ellende en 
narigheid.
Duidelijk plan met een duidelijke visie. Meer natuur, meer bos met respect voor het open landschap. Kan prima naast 
elkaar. Een project waar veel mensen wat aan hebben.
Ik hou ook erg van de natuur, het geeft een gevoel van vrijheid
Moet er komen voor ons allemaal super belangrijk!! In alle opzichten
houd ons landschap mooi
Project 28 Argumenten Tegen
Geen

Dan zitten we gelijk aan allemaal regeltjes vast en kan er niets innovatiefs meer. Of jetset een heel erg lange adem hebben
Natuur genoeg, waarom onze leefruimte beperken.
Zie problemen die zijn ontstaan door Natura 2000 projecten, gebied wordt dan geheel op slot gezet met alle consequentie 
voor de ondernemers in het gebied.
Natuur creëeren levert steeds opnieuw ongelukken op (Oostvaarderplassen, etc.). Bossen zijn mooi en nuttig, maar horen 
in het Groningse landschap niet thuis.
Veel ruimte nodig, daarom weerstand van grondeigenaren
Dit stempel heeft Groningen niet nodig. En het legt onnodige beperkingen op aan de bestaande activiteiten in onze mooie 
provincie.
Oppassen dat het geld voor educatie en onderzoek niet teveel ten koste gaat van het geld voor de aanleg van de nieuwe 
natuur zèlf (want dat is het allerbelangrijkste, 'natuurlijk' ;-)
geen
De vrees dat het project toch weer teveel voorbij zal gaan aan het eigene van het Groninger landschap, dat de 
natuur/bomenlobby de overhand zal krijgen, ook op plaatsen waar dat strijdig is met het oorspronkelijke karakter van het 
Groninger land.
geen
Als geheel niet alle belangen afgewogen.
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maar een Nationaal Park gaat mij twee stappen te ver, ik verwacht dan ernstige beperkingen aan woningbouw, bedrijven 
en boeren
De afweging tussen wat goede landbouwgrond is en wat waardevolle natuur is, zie ik niet zo goed terug in het plan noch in 
de reeds gerealiseerde Groningse natuurgebieden.
oppassen om Groningen 1 groot natuurreservaat te maken. Het moet ook echt een voedselprovincie blijven.

Voor een groene, mooie, leefbare en gezonde economische provincie is status van nationaal park niet nodig.
Als enige argument tegen kan ik alleen bedenken, dat er wel genoeg ruimte moet blijven om te recreëren op het water. Ook 
waterskiën en vissen bijvoorbeeld.
Bomen en Groningen: dat vloekt. Het is ondoordacht, doet onrecht aan de historie en verpest de mooie weidsheid van het 
landschap. Dan liever nog windmolens! Enne... de grond, groeien bomen daar wel op? Leuk voor Drenthe dit idee, funest 
voor Groningen.
Door de hele provincie als Nationaal Park te betitelen verliest de term Nationaal Park elke betekenis. Samenwerking is 
goed, maar een NP-organisatie optuigen is geldverspilling.
Mooie woorden maar we wonen daar toch al? Een naamplaatje zegt mij niets. Heeft geen meerwaarde.
We hebben al een Nationaal park dichtbij, Schiermonnikoog, en de Waddenzee. Als we NP worden mag er vrij weinig meer, 
anders komt dat niet tot zn recht en daar zou ik niet in willen wonen
Dit gaat moeilijk samen met de agrarische sector.
Door dit project kunnen bedrijven niet meer hun activiteiten uitvoeren. Zie huidige problemen door aanwijzingen Natura 
2000 in het verleden. Naïef project die er voor zorgt dat de provincie nog meer op slot wordt gezet. Betreft project die 
tegen ondernemers is.

Te beschermend zijn t.a.v. het landschap en milieu kan remmend werken op economische ontwikkelingen/investeringen.
Eigenlijk geen
Onduidelijk over omvang/grenzen. Het hele ommeland? Ook Westerwolde bv?

Een heel groot gebied met veel eigenaren en gebruikers...gevaar is een waterhoofd bij de beheerorganisatie
Deze is onduidelijk.
Door het kenmerkende Groninger landschap vast te leggen als een Nationaal Park, worden ontzettend veel innovatieve 
plannen op de rem gezet, vanwege de enorme hoeveelheid regelgeving die opgetuigd wordt om een Nationaal Park in 
stand te houden. Daarmee wordt wonen en werken in of bij het Nationaal Park praktisch onmogelijk. Welkom leegstand, 
vaarwel innovatie en werkgelegenheid.
Ik zou niks kunnen bedenken tegen dit idee
- Niet duidelijk waar dit park precies zal komen?
Kost waarschijnlijk veel geld om grond te kopen
Complex project gezien het grote aantal mensen dat er woont.
Geen
Volstrekt onrealistisch. Groningen is veel te divers en te groot voor een park+bezoekerscentrum. Is bij Staatsbosbeheer en 
andere in goede handen.
nu al geweldige groene longen
Dit vereist veel werk en inzet en we hebben de Veluwe al. Plan is verder niet goed genoeg uitgewerkt: kudde edelherten? 
op 1000 hectare? dat is te weinig.
Onzinnig plan. We willen in onze provincie wonen én leven.
Geen
Op dit moment geen
Erkenning realisatie van natuur en bij behorende ecologie zorgt voor blijvende verplichtingen mee welke negatieve effecten 
kunnen hebben op de regionale economie, leefbaarheid en landbouw.

Zal erg moeilijk te realiseren zijn door hoge prijzen landbouwgrond, onwil om mee te werken van agrariërs en wantrouwen 
van inwoners (zeg 'nationaal park' en velen denken dat ze niets meer mogen en zijn er dan tegen).
Maar er is al veel rondom de stad. Voor een houdbaar natuurgebied moet je mss niet vlakbij een stad zitten. Zo beperk je 
toch ook groei? Kan de stad niet gewoon groener?
Weet ik niet
Er is geen idee waar dit moet komen. 1000 hectare is 2 km bij 5 km, piepklein dus. Lijkt me sterk dat edelherten genoeg 
territorium hebben aan zo'n klein gebiedje.
Nvt
Project 29 Argumenten Voor
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Weinig bos in Groningen. Klimaatverbetering gecombineerd met aantrekkelijkheid vd regio

nee, groningen moet open en wijds blijven, dat is de charme van groningen, voor bomen ga je maar naar drente
Gezond, goed voor het klimaat, goed voor mensen, stressverlagend, rustgevend en mooi.
Erg goed plan voor gevarieerd bos, langs de A7, verbonden met bestaande natuur zoals het Driebondsbos. En bv singels om 
zonneparken.

De simpelste manier om klimaatverandering te remmen! Zonder bomen geen leven. Mooi dat de particulier, de burger er 
direct bij betrokken wordt. En bijzonder mooi dat mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt er een plek in krijgen. 
Dit mes snijdt niet aan twee, maar aan vier, vijf, zes kanten. Geweldig!

Het is goed voor het geluk en welzijn van de bewoners van Groningen, niet alleen omdat groen goed is voor geluk en 
gezondheid, maar ook het element samen doen en daardoor verbinding maken met elkaar draagt daar aan bij.
Vooral Noord Groningen heeft weinig bosrijke gebieden. Meer kleinere bossen en groenstroken maken het landschap 
aantrekkelijker.
Meer groen doet de mens goed, de aanplant van fruitbomen en bessenstruiken past goed bij mijn idee van autonomie in de 
voedselvoorziening en de voedseltuinen (project 7)

Kleine bosjes aanplanten . Zo blijft het landschap divers en houd je ook nog de typisch Groningse wijdsheid in tact
Dit heeft Groningen en engelbert nodig
Het Drenthe gevoel naar Groningen halen, altijd goed!
Meer zuurstof Opnemen stikstof Schaduw Geluidshinder. Broedplaatsen vogels, insecten enz.

hiervoor zijn geen argumenten nodig, dit is zelfs Europees, provinciaal en gemeentelijk beleid, nu nog uitvoeren!
Heel goed plan voor nieuwe natuur langs A7
We zitten nu met een long virus , de longen van de aarde worden gekapt . Verbeter de wereld en begin in je eigen 
omgeving .

Mensen kome beter bij in de natuur Natuur is belangrijk voor het overleven van mensen Er zijn al voldoende woningen 
Woningen die bijgebouwd worden, kunnen beter in bestaande huizen (bijv. leegstaand winkellokalen) gebouwd worden

Meer groen en bos is goed voor alle Groningers: worden we gelukkig van, kunnen we in recreëren, goed voor de natuur, het 
klimaat. En een stadsbos bij de MEER-dorpen is voor omwonenden en stadjers iets wat er nog niet is.
Noodzakelijk, bomen zijn de longen van de wereld
Fijn! Meer bossen en groen tussen de huizen/wijken. Leuk in combi met horeca recreatie!
4 sterren omdat bomen planten een fantastisch en belangrijk initiatief is
Heel goed plan! Aan meer bebossing zitten volgens mij alleen maar voordelen.
CO2 afvangen is een top prioriteit. Dit is op deze manier een een goede bijdrage. Bovendien zijn bossen van groot belang 
voor de biodiversiteit. Daarnaast bieden ze veel mogeli k.k. heden voor recreatie.

Er moet gewoon meer bos komen in de provincie. Om dat het idd gezonde longen zijn en het heerlijk is voor recreatie.
Top! Meer bos, meer recreatie mogelijkheden en tegen co2
Beste plan om het tij tegen klimaatverandering te keren, hoe meer bomen hoe beter (waar dat past natuurlijk) en hoe 
sneller hoe beter. Een grote plus op de biodiversiteit. Mensen in bossen zijn gezonder en mentaal steviger. Voor alles en 
iedereen een goed idee.
In Nederland zijn bosrijke regio`s, altijd welvarende, prettige regio`s, waar het goed wonen en recreëren is. Door Groningen 
groener te maken wordt de woonomgeving prettiger en comfortabeler. Ook zijn bomen goed om de klimaatverandering 
tegen te gaan. Het weidse open land van Groningen is iets van de afgelopen 100 jaar, vroeger waren er ook talloze 
boomsingels en bossen, deze kunnen weer prima worden hersteld. De wereld veranderd, en Groningen moet mee 
veranderen!

Klimaatverandering wordt een steeds groter probleem, zeker voor de komende generaties. Dus elk initiatief (hoe klein dan 
ook op de wereldlijke schaal) ter vebetering van het klimaat is een goed initiatief! Niet praten, maar planten!
geweldig. biodiversiteit. er moeten meer bomen komen en parken-tuinen. het zijn leefplekken, ook voor dieren en 
ontmoetingsplekken
Natuur... dat zijn we zelf...
Landschap wordt mooier en diverser Blijvend zichtbare investering
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Prima plan. Het schaadt niemand en het zorgt voor zuurstof
De afgelopen decennia zijn veel bomen, singels, lanen, geriefhoutbosjes verdwenen. Mooi om bijvoorbeeld de verdwenen 
borgen te markeren.
Meer bos is altijd top. Mooi wandelmogelijkheid bij engelbert. Meer variëteit in landschap. Gezond.
Gewoon hartstikke hard nodig.

Bossen in Groningen graag planten op plekken waar ook ooit bossen groeiden. Niet de hele veenkoloniën bijvoorbeeld vol 
planten. Westerwolde kan bijvoorbeeld wel wat bosuitbreidingen gebruiken. Daarbij niet teveel wandelpaden direct 
inrichten. Eerst kijken welke stukken gebruikt worden voor dieren e.d. en daarna een gebied pas inrichten.
Alleen zo is er een toekomst.
Meer bos in Groningen!
Ik ben helemaal voor meer bossen!
Nieuwe aanplant voor een toekomst
Er is relatief weinig bos rondom Groningen.
Ook voor CO2 reductie van belang

Er worden al te veel bomen gekapt om onnodige reden en te pas en te onpas omdat het politiek gewin voor opstaat. Zoals 
de kastanjes bij de Akerk komt nu een terrasje voor in de plaats daar gaan de longen van de omgeving.
Kan niet beter!
Hard nodig voor natuurwaarden, klimaatdoelen en voor welzijn en welbevinden van de Groningers. Groen is aantoonbaar 
een goede en goedkope manier om welvaart te verhogen.
Meer groen is zeer belangrijk.
Meer bomen en bos geeft meer geluk, meer ontspanning, schonere lucht en een koelere wereld.
Het is goed voor de natuur de mens en dier. En ziet er ook veel uitnodigender uit!
Linkt direct aan gaswinning: co2 uit de atmosfeer. Degelijk en praktisch en heel nodig, veel te veel bomen en bosjes zijn 
verdwenen uit het landschap.
Argumenten voor
Bomen en groen doen zo goed voor de mens.. zo belangrijk om in een groene omgeving te wonen en te zijn. Ik steun dit 
project van harte!
Zie projectbeschrijving!
wereldwijde temperatuurdaling door opname CO2
Een heel goed plan! Maar zorg dan ook dat de locaties voor nieuwe bossen zorgvuldig worden gekozen. Dat moet 
samengaan met locaties voor zonneparken en windmolens. Dit betekent een inrichting van het landschap dat moet worden 
vastgelegd in de provinciale Omgevingsvisie.
Zorgt voor meer variatie in het landschap en leefplekken voor veel dieren.
Wij zijn al druk bezig, of eigenlijks is de natuur druk bezig op ons grond, elzen groeien bij bosjes,ratelpopulieren, maar we 
planten zelf ook een voedselbos.
Wat is er tegen meer bos?
Zeer goed

Gewéldig plan. Zeker nu we meer thuis werken door Corona bestaat er een nóg grotere behoefte aan wandelmogelijkheden 
in het groen. Door boerenerven te vergroenen blijft het landschap Gronings. Bomen en bossen vergroten de waarde van 
onze huizen en groen maakt gelukkig. Het beste medicijn tegen ons aardgas-chagrijn ;-)
Meer groen is goed voor iedereen
verduurzaamt, heel Groningen profiteert

Hard nodig, als er iets toekomst gericht is, is het wel het aanplanten van bomen. Denk hier ook bij aan de 
klimaatverandering, dus bijvoorbeeld bomen als winterlinde, westerse plataan en beuk die toekomstbestendig zijn.
Eindelijk worden mensen wakker, echt super. Saai ook bloemenzaak in kilometers bermen. Laat de bermen met rust, 
maaien als alles is uitgebloeid. En laat het liggen!! Wat goed van de initiatiefnemers

Er zijn de laatste jaren te veel bomen gekapt en te weinig aangeplant. Er is in Groningen genoeg ruimte om bos aan te 
planten. Heel belangrijk om het wandelen te bevorderen. Ontspanning en recreatie! Daar wordt onze provincie mooier van.
Meer bomen, meer vogels!
Er zijn al vele bossen in de omgeving gekapt. Dus niks mis met nieuwe aanplant. Daarnaast is het een verrijking voor nieuwe 
wijken.
Groen en bomen, mooi en gezond voor iedereen
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We kunnen niet genoeg groen in onze omgeving hebben.Het is nodig bij alle luchtvervuiling die er is.
Als die bomen geplant worden op plaatsen buiten het zeekleigebied van de provincie. De grootschalige openheid daar dient 
behouden te blijven als zijnde een kernwaarde.

Gezonde leefomgeving blijkt juist in deze tijd heel belangrijk! Er als er meer bos is, zijn de bossen ook minder vol.
Er zijn veel te veel bomen door onnadenkendheid gekapt, terwijl ze van vitaal belang zin voor onze toekomst en de leef 
omgeving sterk verbeteren.
Goed voor milieu en mooi
Hoe meer bomen hoe beter. Wat we laten verdwijnen in het Amazonegebied vanwege onze sojabehoefte moeten we 
zoveel als mogelijk compenseren. Daar moet Groningen een steentje aan bijdragen. Bovendien is het prettig en goed voor 
onze eigen leefomgeving.
Meer groen! Uitstraling rond meerstad/A7/Engelbert verbeterd
Als tegenhanger van alle bomenkap die de afgelopen n jaren heeft plaatsgevonden

Bossen en bomen zijn geweldig! Ze zijn goed voor de natuur en leefbaarheid en daarnaast ook voor de mens zelf.

Niets zo belangrijk voor het klimaat als bossen en bomen. Het is ook nog eens mooi en heerlijk om in te wandelen.
Ik onderschrijf de doelstelling volledig.
Ruimte genoeg, bomen zijn hard nodig! Oude bomen dan ook niet omzagen. Bos is leuk om in te recreëren.
Daar waar het aansluit op bestaande en van oudsher aanwezige bossen. De kleine kerken ontdoen van teveel en grote 
bebossing, daarbij oude en markante bomen goed onderhouden, maar toch ook reduceren en daar waar nodig eventueel 
voorzien van jonge aanplant.
Variatie landschap, verkoeling, lawaai snelweg wordt afgevangen en bomen produceren zuurstof.
Er kunnen mij geen bomen genoeg zijn in Groningen. Locatie is daarin belangrijk, want de kenmerken van de horizon van 
Groningen moet overeind blijven
vergroenen als middel tegen opwarming
Bomen zijn geweldig! Ze zijn een perfecte investering voor de toekomst: om klimaatverandering EN de effecten daarvan 
(hitte, grotere kans op overstromingen) tegen te gaan en om de biodiversiteit te ondersteunen. En voor het geluk en de 
gezondheid van de mensen natuurlijk!
De stad groeit snel in dit gebied, meer groen, wandelgebied en natuur hoort daar bij
Meer natuur (bomen) is goed voor alles en iedereen!! Ideaal om groningen/nederland nog mooier te maken voor recreatie 
en wonen en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de gezondheid (schone lucht en mooie natuur is cruciaal voor een 
goed en gelukkig leven).
Juist om het open karakter van het Groninger landschap te versterken kan dit met het aanleggen van een aantal bossen 
worden bereikt.Dit zorgt voor afwisseling en verrassende ontdekkingen.
Groene omgeving

Met meer bomen kan het houtsingellandschap van het zuidelijk Westerkwartier worden beschermd en ontwikkeld. De 
bedreiging door o.a. de landbouw is groot. Oplossing: biedt voor melk in houtsingelgebieden een hogere prijs.
Gaat klimaatcrisis tegen goed voor mens en natuur
Er wordt véél teveel gekapt, dus bomen planten en kappen met kappen!
Bomen en struiken geven het landschap een enorme impuls. Ook zorgt sit voor schone lucht
Bomen en bossen zijn de groene longen en daarmee kan ook het Groninger landschap een hogere waarde krijgen. Gezond 
en goud voor de Toukomst
Meer groen is inderdaad het verbreden van de longen en ook een diepere kennis en contact met de natuur
Bomen zijn de longen voor onze omgeving. Daarnaast zorg het onderhoud van bomen en bossen voor werk in onze 
omgeving. Dit zouden dan bomen moeten zijn die hier zijn gekweekt en passen in ons landschap.
Grote behoefte aan groene longen
Ik ben geschrokken hoeveel bomen er momenteel gekapt worden. Behouden en lekker veel planten!

Op een paar gebieden na is er maar heel weinig bos op het platteland van Groningen. Terwijl het zo heerlijk is om in een 
bos te wandelen, rennen, ravotten, tot rust te komen. De stilte en de geluiden van het bos te horen, de natuur te 
ontdekken in planten en kruiden, insecten en vogels en andere dieren. Ik hou enorm van Groningen, ik ben er geboren en 
getogen en voel me er thuis. Maar de nabijheid van een bos heb ik altijd gemist. Ik steun dit geweldige idee dus helemaal!
Meer biodiversiteit is goed.
Vergroening past in de klimaatdoelen en zal de leefbaarheid sterk verbeteren. De stad heeft de laatste jaren veel bomen 
verloren.
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Logisch!!!!!
Goed plan ook voor recreatie doeleinde.
Groene longen zijn prima
Meer groen, goed voor het milieu. Bossen geeft gevoel voor ontspanning.

Er is in de jaren vijftig veel verdwenen door ruilverkaveling. Heide en bos in Westerwolde, bos en coulisselandschappen in 
het Westerkwartier. Ook de Veenkoloniën waren groener met bomen langs de wijken en mooie landschapstuinen bij 
inmiddels verdwenen veenborgen en tuinen bij boerderijen op de klei.
Goed voor mens en dier.
Er is op dit moment niks belangrijkers voor het voortbestaan van de mensheid dan het herstellen van het klimaat. We 
kunnen in Groningen niet het wereldwijde klimaatprobleem oplossen, maar aan ons mircoklimaat kunnen we wel wat 
doen! Door bomen te planten en de bodem bedekt te houden. Gecombineerd met recreatie is dit ook nog is ontzettend 
goed voor de leefbaarheid.
Hiermee wordt Groningen nog veel aantrekkelijker voor zowel bewoners als toeristen. Bomenrijke provincies trekken veel 
toeristen. En het is ook prima voor ons milieu en het klimaat!
Als mede opsteller van dit project vind ik dit een mooi en haalbaar plan waarin heel veel samen komt: bewoners initiatief, 
biodiversiteit, gezondheid, leefbaarheid, versterking landschap - Bewoners gaan samen concreet aan de slag om bij te 
dragen aan een beter klimaat, herstel biodiversiteit en een mooie woonomgeving. Ze nemen een stukje regie in eigen hand 
door hun eigen dorpen, wijken en het omringende landschap groener en mooier te maken. - een aantrekkelijk landschap 
trekt recreanten maar ook nieuwe bewoners en bedrijfjes naar het ommeland en houdt daarmee de voorzieningen hier in 
stand.
Uitmuntend goed idee. Ik lever mijn medewerking.
Laat Groningen de open provincie blijven. Ga voor bossen naar Drenthe.
Goed voor de biodiversiteit en mens.
goed voor biodiversiteit goed voor CO2 uitstoot goed voor gezondheid goed voor verkoeling
In alle opzichten goed voor het milieu.
Ik ben een groot fan van meer bomen!
Dit had al lang gebeurd moeten zijn.
Prioriteit nummer 1!

Hoe meer groen hoe beter, met alle noodzakelijke nieuwbouw is meer groen van essentieel belang voor de leefbaarheid.
Heel goed plan voor gevarieerd bos langs de A7, verbonden met bestaande natuur zoals Driebondsbos.
Een bos
ja graag meer bomen, meer lucht en minder wind
Wat een geweldig plan! Meer bossen, daar worden mensen gelukkig van
Op zich is bomen planten natuurlijk goed en een groene omgeving gezond
Zie nieuwe docu: life in our planet. Nu!!! Het nog kan
Bomen zijn de redders van het klimaat, onze schone lucht, gezondheid en voedsel.
zeer goed plan, beter bomen dan windmolens
Prachtig plan!
Meer bos, meer groenrecreatie, meer schone lucht, meer rust, meer vogels, meer zoogdieren, meer insecten, meer 
reptielen, meer planten, meer biodiversiteit,
Goed voor het milieu, geen horizonvervuiling,
bomen hebben zoveel voordeel, je kan er gewoon niet genoeg van hebben!
Mooi verbindend plan. Gezond en mooi.

Het is een fantastisch idee om te zorgen dat er meer groen komt in de nabijheid van de stad Groningen. Denk aan een park 
als bij Kassel, wasserspiele. Prachtig en wie weet krijgt Groningen dan nog een toeristen-trekker erbij.

Het agrarische (troosteloze) landschap is door met name ruilverkaveling zeer open en weids. De wind heeft vrij spel en 
zorgt voor “zandstormen”. Bomen remmen dit effect af. Het vergroot de broodnodige biodiversiteit en draagt bij aan de 
Urgenda doelstellingen. Het even zo groot effect is dat mensen zich gelukkig en blij voelen in een groene omgeving, in 
tegenstelling tot nu; vruchtbare bodem is verdwenen door intensieve landbouw, monocultuur viert hoogtij, soms lijkt het 
wel of we in een kunstmatig groen gehouden woestijnlandschap wonen.
Gezond en groen
Een mooi plan voor een nieuw bos maar svp naast en niet ipv het Driebondsbos.
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Plant heel veel bomen en struiken rondom de lelijke en de landschap ontsierende magnesiumzoutwinlokaties van Nedmag 
in Tripscompagnie en Borgercompagnie. Onttrek deze lokaties aan het zicht van de omwonenden.
Goed voor iedereen. Jong en oud.
Geweldig idee. Vooral zo n groene zone tussen snelweg en stad!!

De argumenten worden in de tekst al genoemd. Bomen en planten zijn nodig voor zuurstof en voor het welzijn van de 
mens, daar is genoeg onderzoek naar gedaan. Door alle boomziektes is het Groningen landschap er steeds kaler uit gaan 
zien en kan het de nieuwe beplanting erg goed gebruiken. De bijkomende werkgelegenheid is ook mooi meegenomen.
Hoe meer bomen hoe beter

We moeten echt iets dan aan de opwarming van de aarde en dit is een prachtige gelegenheid om daar iets aan bij te 
dragen. En ook goed voor het welzijn van mensen. Het is zo heilzaam om een eind door het bos te wandelen, fietsen etc.
Prachtig project. Er zijn al teveel bomen verdwenen in Groningen. We hebben het groen hard nodig.
Goed om te zorgen voor bomen die ons onder meer schone lucht en rust geven.
Bomen zijn noodzakelijk om CO2 af te vangen (o.a.) Wat is mooier dan een boom? Bomen, die samen een gezond bos 
vormen.

Het heeft een zeer zichtbare en positieve impact op de provincie en de stad, maar ook op natuur, biodiversiteit en mens. 
Hiernaast is er op dit moment nog zeer weinig bos in de provincie Groningen, wat een gemis is.
Zie de tekst
10% uitbreiding van bos dat is wat de overheid nastreeft. De Provincie heeft al plannen om 750 hectare voor 2030 te 
realiseren. En daarna nogmaals 750 hectare. Ik stel voor om het Beijumerbos met zeker 100 ha te vergroten, bossen bij 
Uithuizen uitbreiden en een groot moerasbos bij Westerbroek. Eventueel combinaties met natuurlijke klimaatbuffers, 
voedselbos, plukbos en natuurbegraven.
Bomen planten zonder het open karakter van het landschap teveel aan te tasten is erg belangrijk voor onze toekomstige 
leefwereld
Goed voor het landschap en de planeet.
draagt bij aan CO2 opslag biedt ruimte aan actieve recreatie gespreid over provincie decentrale aanpak dit groene lint biedt 
Stadjers een toegankelijke groene uitweg om te recreëren
Goed tegen de overmatige uitstoot van koolstofdioxide.
Super goed idee. Meer bomen!
Daar waar het past, bijvoorbeeld in de verbindingszone Westerwolde/Hondsrug en bij de stad.
Het open landschap en water is goed vertegenwoordigd aan de oostkant van de stad, juist beschutting en schuilplaatsen 
voegen wat toe. Daarnaast een mooie recreatie aanvulling, zo dicht op de ringweg mag dat!
Regio’s waar veel bos is zijn altijd aantrekkelijk voor bewoners en toeristen. Bovendien draagt het op een positieve manier 
aan het tegengaan van klimaatverandering.
Meer diversiteit in het landschap, het zicht op die akelige windmolens doorbreken!
Mooi initiatief
Een bos met grote diversiteit aan bomen biedt mogelijkheden tot recreatie. Bomen langs de weilanden biedt vee 
beschutting tegen alle weersomstandigheden.
Als je het Groninger landschap 50 jaar met rust laat, zal het dichtgroeien met vooral naaldbomen. Dat zou het ultieme, 
natuurlijke doel moeten zijn. Laten we beginnen met 2 miljoen ....
Belangrijk voor milieu, klimaat, fijne plekken om te recreëren
Plus voor klimaat, bidiversiteit en recreatie/gezondheid
Goed voor duurzaamheid en gezondheid, klimaatadaptie, CO2 reductie, verlaging rijsnelheden(optisch vernauwd 
wegprofiel nodigt uit tot minder hard rijden)
Goed voor ons
Meer bos en bomen: goed voor planten en alle dieren, inclusief de mens.
Groen is goed.
In tijden dat bomen meer gezien worden als voorraad brandhout, of een hinderpost, is waardering van bomen des te 
belangrijker. Ons landschap wordt er sterker van.
groen, bomen, gezonde lucht...altijd goed!
De stad Groningen heeft nog geen bos, dus hoog tijd dat er een groot bos komt
Ik zie eigenlijk alleen maar bomen gekapt worden voor de aanleg van een fietspad, of het bouwen van flatten. We hebben 
meer bomen nodig in Groningen. Het belang van bomen spreekt voor zich.
Gewoon een goed idee.
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Groen is goed voor ons allemaal en neemt CO2 op. Win-win-situatie.
Dit is écht een investering in de Toukomst!
Groningen kent op bepaalde punten veel groen, maar er mist in bepaalde gebieden nog wel wat. Vooral tav bos. Rondom 
de A7 een bos lijkt mij helemaal een goed idee...industrie een beetje verbloemen door natuur er omheen te creëren, ook 
fantastisch!
Goed uitgewerkt plan. Essentieel, ecologisch deskundig doordacht en eigentijds met zeker punt 2: tijdens de opbouw en 
het planten van het Stadsbos ook met een actuele sociale functie die zorgt voor cohesie tussen de bewoners van 
Groningen. Buurten wellicht (m b.v WIJS en Cocreatie), scholieren iedereen kan helpen. Een bos door en voor ons allemaal, 
voor mens en dier. Willen we de klimaatdoelen halen en opvallen als provincie dan geven deze uitgewerkte punten een 
goede aanzet. Het verbinden van ecologische zone' s is bewezen effectief voor grotere overlevingskansen van dieren. Uren 
wandelen:-).
Ga je vaker bewegen. Door landbouw is het landschap verpest.
Ja graag, de bossen weer terug in onze provincie!!!
woongenot neemt toe doormiddel van meer groen
Meer bos en groen is goed voor klimaat, landschap, leefomgeving en recreatie

Uitstekend projectvoorstel. De aanplant van veel bomen is van enorm belang voor het klimaat, luchtzuiverheid, 
biodiversiteit (flora en fauna) en voor versterking van de landschapskwaliteiten. Het ligt ook geheel in het verlengde van 
provinciaal en gemeentelijk beleid. Zoveel bomen hebben echt impact! Doen!!!
Zeer goed plan, nergens zoveel boerenland als in Groningen. Meer 'echte' natuur is meer dan welkom. 2miljoen bomen zou 
daarbij wat mij betreft geen bovengrens moeten zijn, maar een minimale doelstelling en meer waar kan. Ook goed in strijd 
tegen de klimaatverandering
Meer bomen bieden meer bescherming tegen klimaatverandering en de gevolgen daarvan zoals hardere wind, verdroging 
van het land en wateroverlast. Bomen geven structuur aan het landschap.
In mijn ogen worden er momenteel te veel bomen gekapt om ruimte te maken voor wegen en woningen. Dat zal 
ongetwijfeld nodig zijn maar om ervoor te zorgen dat er een goed evenwicht blijft tussen groen en verstedelijking geef ik 
voor dit project 5 sterren. Op kleine schaal lopen er al projecten om mensen te motiveren in de stad om hun voortuintje ( 
hoe klein ook) te voorzien van planten. Een goed initiatief om insecten/vogels etc. weer meer kans te geven om te 
overleven. Dit project sluit er goed bij aan.
fantastisch! Vergroten groene biodiversiteit op initiatief van en met inspraak van burgers. Groene structuur in een open 
landschap.
Bomen zijn erg belangrijk voor een gezond leefklimaat
Ik vind bomen belangrijke elementen in een landschap en ik vind het erg jammer dat er zoveel bomen worden omgehakt. Ik 
woon op het Hogeland en bossen passen hier niet goed, maar langs de wegen horen bomen te staan, om de boerderijen 
horen bomen te staan en in de dorpen horen bomen te staan.
-meer bewegen in eigen omgeving mogelijk - klimaat handje helpen - groen maakt gelukkig - versterking 
landschapselementen, wegen - vangt wind op (Stimuleert meer fietsen in provincie) -vangt geluid op (wegen bv) - mooi, 
afwisseling - versterking ecosysteem
Vergroeiing van de provincie, klimaatadaptief, en recreatie leuk voor gemeenschap

Heel mooi het zou een mooie verbinding zijn van de natuur die we al hebben, geluidsoverlast verhelpen en het zeer 
aantrekkelijk maken voor omwonenden en mensen uit de stad om van de natuur te genieten! De longen van Groningen, 
mooi initiatief. Idee: iedereen die iets wil compenseren kan daar een boom planten (vliegreis, etc). Maakt het tastbaar. 
Voor het driebondsbos ook een mooie verbinding naar andere natuurgebieden.
Bomen zorgen voor lucht, wateropslag, schaduw, nestplek voor dieren, rust.

Yeah. Prachtig initiatief. Twee miljoen bomen, daar doe ik graag aan mee. Staat op nr. 9 in de lijst van meest effectieve 
manieren om klimaatverandering tegen te gaan (Drawdown van Paul Hawken) en bouw dan die windmolens maar op zee.

Je kan hier alleen maar voor zijn. Geweldig veel nieuwe bomen verbeterd de leefomgeving, natuur, landschap.
,
Ik steun met volle hart dat er meer bomen en diversiteit wordt gerealiseerd maar niet vanuit dit budget.
Groningen kan niet genoeg bossen hebben.
De argumenten voor staan al beschreven in het project: meer groen geeft rust, verkoeling, beleving, meer zuurstof en nog 
een hele lijst aan andere positieve aspecten! Vooral de bewustwording van groen in de bebouwde kom is daarbij belangrijk, 
want juist daar kan het meeste verbeterd worden.

193



Onze provincie heeft relatief weinig bomen, sterker nog er wordt veel gekapt. Bomen zorgen voor CO2 en fijnstof opslag, 
een goede waterhuishouding en geven veel energie. Daarnaast geven ze bescherming aan veel insecten, vogels en andere 
dieren. Mensen houden ervan om in een bos te wandelen.
hoe meer groen hoe beter
Bomen zorgen voor een beter klimaat; is heel belangrijk voor nu en latere generaties!
Meer groen en meer bomen zijn hard nodig om Groningen gezond en leefbaar te houden !
Er is al zoveel gekapt voor wegen, huizen en industrieterreinen
- Mooi concreet plan met voldoende ruimte voor bewoners om de verdere invulling te bepalen - Bewoners betrekken bij de 
realisatie is leuk en zal ook zeker helpen om ook later verbonden te blijven met de bossen - Maakt goed gebruik van wat er 
al is
heel belangrijk
Goed voor de biodiversiteit, goed voor CO2 opname, goed voor watervasthoudendheid, goed voor verkoeling in steeds 
hetere zomers, goed voor mentaal welzijn van mensen (tal van studies bewijzen de positieve invloed van groen op de 
mens). Al met al positieve impact op de inwoner en haar omgeving.
Bomen zijn mooi en nodig. Hoe meer bomen op de wereld hoe beter!
Het is hard nodig voor het vast houden van water, voor een betere kringloop verkoeling tijdens hete zomers, 
biodiversiteit....
Na het verdwijnen van de productiebossen missen we een natuurlijke grens tussen stad en omliggende wijken. Een bos kan 
het fijnstof van de A7 reduceren
Groener Groningen, gezonder Groningers
Dit is erg waardevol voor mens en natuur
Het allerbeste idee van alles. We hebben behoefte aan meer bos! Vooral de combi van een groot bos, plus kleine bossen 
door de hele provincie is sterk!!!
Zou fantastisch zijn wanneer dit ook kan in de Reitdiepwijk
- Groningen staat al bekend om de rust en ruimte, als er nog meer groen/bos bij komt, zal dat meer mensen naar deze regio 
toe trekken (om te gaan wonen en/of voor recreatie). - Het zal goed zij voor de gezondheid van Groningers als de lucht zo 
schoon blijft/nog schoner wordt door meer bomen - Helpt mee bij de werkgelegenheid in de groenvoorziening - Goed voor 
het milieu
Argumenten voor
Fantastisch idee. Meer ruimte voor de natuur (en biodiversiteit) is voor fijn voor mens en dier.

We hollen in ons land achteruit als het gaat om bio-diversiteit. Groningen kan een nationaal voorbeeld en inspiratiebron 
worden door te laten zien dat het terugbrengen van 'groene longen' alle (in jullie tekst) genoemde punten verbeterd.
Bossen zorgen voor zuurstof, co2 opname en ze nemen water op. Ook leveren ze goede brandstof en bouwmaterialen 
terwijl je er ook heerlijk in kunt wandelen en recreëren. Daarnaast kunnen ze een buffer vormen tegen verkeerslawaai en 
voor kwetsbare natuurelementen.

Een heel goed idee. Er bestaat een grote behoefte aan meer bomen en bos in de provincie Groningen. Met hopelijk - daar 
zou ik mij voor willen inzetten - ook ruimte voor de zwarte en grove den (inheems), die veel effect hebben op het gebied 
van o.a. de rode eekhoorn, extreem weer en de luchtkwaliteit. Zie projecten elders, zoals in Ierland en Schotland.
Bomen zorgen voor veel CO2 binding en zijn daarmee heel belangrijk voor klimaatadaptatie. Daarnaast draagt het bij aan 
een prettige leefomgeving.
concreet uitvoerbaar plan, organisatie geborgd
Bomen zijn een uitstekende manier om hittestress op te vangen zonder grote investeringen in de openbare ruimte en ze 
slaan ook nog een CO2 op.
Mooie groene investering voor de toekomst van groningen.
Minder landbouw en meer bomen, in een dunbevolkt gebied als Groningen moet dit mogelijk zijn!
Alles wat er al staat denk ik, waarbij een deel van de laatste zin voor mij voorop staat: omdat het nodig is!
Bomen!

Meer groen is altijd goed. Vormt een goede geluidsbuffer voor omwonenden van de A7. Biedt extra recreatie kansen!!
Meer groen en meer natuur geeft rust en vermindering van stress en draagt bij aan afname van de opwarming van de 
aarde. Liever vandaag nog dan morgen. Planten maar die bomen!!
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Bos is van levensbelang op verschillende fronten; bomen zorgen voor zuivere lucht, minder CO2- uitstoot, een beter milieu, 
verkoeling tijdens hitte en vasthouden van vocht, biodiversiteit en welzijn. Maar los van al deze functies zijn het levende 
wezens met intrinsieke waarde. De afgelopen jaren zijn bomen respectloos verminkt, gekapt en verwerkt, tot verdriet van 
veel mensen. Er is zoveel vernield, dat moet stoppen!

Mooi initiatief om Groningen zo weer een van de fijnste, meest ontspannen en gezondste provincies te maken. Breed 
initiatief waar de hele provincie van profiteert. Samenwerking met bewoners en bestaande landschap- en 
natuurstichtingen is sterk. En mooi dat voortgeborduurd wordt op kansen die al in kaart gebracht zijn. Voor de stad 
prachtig om ten oosten van de A7 een groene zone te creeren. Wanneer gaan we beginnen?
Simpel en doeltreffend.
Alle ideeën 4 X bestudeerd. Deze is verreweg het beste want 100 miljoen is belangrijk voor meer groen, betere lucht, beter 
klimaat en een frisse kijk op de toekomst
geweldig initiatief. Welzijn!
Verbetering kwaliteit van leven Gedragen door de lokale gemeenschap Verrijking van het Groninger landschap Gewoon 
goed initiatief!
De longen van Nederland!!
Groningen heeft meer groen nodig!
De gemeente moet kappen met kappen!
Een groene omgeving is essentieel voor leven en welzijn...nu en voor de komende generaties.
Meer groen is goed en de speerpunten lijken me realistisch
Groen voor iedereen in de provincie.
Er zitten veel elementen in : biodiversiteit , duurzaamheid, leefbaarheid gezonde natuurrecreatie
Bomen geven leven voor alles en iedereen
heel goed idee, voor gezondheid, meer diversiteit en economische en ecologische kansen.
In mijn glazen bol zie ik dat het bosbeheer overgelaten is aan vakbekwame Groningers: de mier, de eekhoorn, de kakkerlak, 
de vos, de tjiftjaf, 't vuurvliegje. Want misschien wisten zij alles...

Bomen en bossen hebben enkel voordelen! Voor klimaat, biodiversiteit, toerisme, beleving, vestigingsklimaat, waarde van 
onroerend goed, afwisseling landschap, etc En er is een enorme behoefte aan wonen en verblijven in boom- en bossenrijk 
gebied, dus het planten van bomen is DE oplossing tegen de leegloop in de provincie.
Meer afwisseling in het landschap, meer co2 opslaan, meer ecologische diversiteit en meer zuurstof.
Bomen nemen CO2 op en alle andere voordelen zoals ze in de inleiding van het stuk staan.
Groningen kan wel wat meer bomen gebruiken dunkt me. Laten we de *wold-namen herstellen en uitbreiden. Ons milieu 
en klimaat verdient het
Meer natuur, bomen, gezonde lucht. Samen met bewoners, dus meer buurtschap. Gedeelde betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid, inspraak en bewuster omgaan met de natuurlijke omgeving.
Hoezo beargumenteren?
Bomen == leven
nodig qua duurzaamheid en natuur
Meer groen is goed voor het welbevinden van iedereen en goed voor de natuur zelf. Bossen zijn goed om 
temperatuurschommelingen te dempen; ze warmen langzamer op en koelen langzamer af dan open landschap. Meer 
bomen en bos zorgt ook weer voor meer plek voor andere dieren en planten.
De stad verstedelijkt, waar zijn de longen voor groningen stad. Stadspark ook aan oostzijde. Langzaam wordt het warmer 
bossen koelen af.
spreekt voor zich

- goed voor het milieu: vastlegging van CO_2 - perfect recreatiegebied - dempt weerkudige extremen: schaduw, vasthouden 
van vocht, beschutting tegen de wind, barrière tegen sneeuwjacht - habitat voor vele soorten wilde dieren - (op bescheiden 
schaal) houtproductie - brengt afwisseling in het eentonige, vlakke en kale Groningse landschap - afscherming van de A7
Groningen is veel te kaal. Hier in Nederland is ruimte voor grootschalige bossen. Belangrijk om voor diversiteit te kiezen, 
anders bezwijkt het snel, zoals Chinas great green wall
Bomen en groen zijn onmisbaar voor gezond klimaat en voor welbevinden
Verbetering van de omgeving
Hoe meer bomen hoe beter voor het leefmilieu.
Bomen maken het landschap aantrekkelijker en vergroten de leefbaarheid voor mens en dier. Op de juiste plaatsen 
stimuleert het ook het toerisme en vergroot het het woongenot
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een groot groen en hier en daar gekleurd Noord-Nederland!
Bomen zijn de longen van de wereld. Laten we Groningen weer mooi groen maken. Bomen bieden schaduw en luwte, goed 
voor het klimaat en ons welbevinden. Kansen voor natuur,mens en dier. Bomen zijn waardplanten voor veel 
vlinderssoorten en insekten.
We houden van een groen groningen
Groen geeft energie
Gezien de ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering is de aanleg van meer bossen onontbeerlijk. We kunnen er 
alleen maar beter van worden.
Meer groen is nodig, voor het behoud/uitbreiden van groen, voor bescherming van ecosystemen én als natuurlijke barrière 
en longen naast een snelweg.
Het is nodig!!
zo veel voordelen. Milieu, co2 opname, biodiversiteit, maar ook vooral gewoon leuk!
Meer groen is meer leven, maar hou oog voor het Gr. landschap.

In de steeds verdergaande verstedelijking moet de balans bewaard blijven, dan wel weer hersteld worden met de 
oorspronkelijke, nog aanwezige, beplanting en bebossing voor een duurzame en gezonde samenleving.
meer bomen, minder koeien.

Bomen verbeteren het leefklimaat! Veel bomen en bossen zijn gekapt, ook in dorpen en steden in Groningen.
Schone lucht, recreatie, én CO2 absorberen. Drie vliegen in één klap, ik zeg doen.
Bomen/bossen zijn goed tegen stress; er komt meer ruimte om meer te bewegen en recreëren, meer (aandacht voor) 
lokaal voedsel; goed voor biodiversiteit en steeds noodzakelijker bij klimaatadaptatie.
Groningen lijkt nu van oudsher te bestaan uit weiland. Maar dit is natuurlijk slechts resultaat van een decennialang gevoerd 
beleid. Waarom niet hier en daar wat meer diversiteit aanbrengen. Het is bekend dat de stad Groningen soms 3 graden 
warmer is dan het ommeland in de zomer. Verkoeling en waterberging is geen overbodige luxe. Dit lijkt me een goed 
voorbeeld van toegepaste klimaataddaptatie.
Praktisch en doeltreffend
Bomen zuiveren de lucht en brengen een bepaalde rust over je heen. Daarnaast is het inderdaad een mooie 
afscheidingswal tussen drukke wegen en dorpen langs de wegen

Het landschap van Groningen is de afgelopen eeuw uitgekleed en qua biodiversiteit dramatisch. Dit moet en kan beter.
Het is bewezen zoals ook in de inleiding staat dat bomen en bossen bijdragen aan het welzijn.
Plaatselijk minimaal struweel of laanbomen Het unieke Groninger landschap behouden
Verhoogde de variatie
Meer groen is belangrijk voor een gezonde leefomgeving.
Goed voor de leefbaarheid en nog gezond ook.

Meer bomen, meer zuurstof en meer natuur! Het komt niet alleen onze gezondheid ten goede, maar maakt ook onze 
leefomgeving een stuk mooier. Laten we de biodiversiteit een beetje helpen met dit mooie project!
- 70 à 80 % aan oppervlak van de provincie Groningen is bestemd voor landbouw en veeteelt doeleinden. Hier is voor de 
bewoners niet veel te beleven. Dus iets meer bos zou welkom zijn! - werkgelegenheid creëren is in deze provincie niet 
verkeerd. - verhoging biodiversiteit
Prachtig initiatief. Aan de Noordoost kant van de stad mag wel wat groen.
Bomen zijn mooi en goed voor het milieu. Er is veel goed voor te bedenken.
Uitvoerbaar, in veel kleine deelprojecten. Nagenoeg volledig in lijn met wensen van VN, EU, NL, Provincie Groningen, 
Gemeente Groningen en veel bewoners. Goed voor klimaat en leefomgeving.

Het toepassen van gevarieerd beplanting. Groot project! Mooi initiatief. Fijn dat de gemeente Groningen daar naartoe gaat! 
De stad Groningen zelf moet veel groener worden. Het is daar veel te warm tijdens hittegolven.
Uitvoerbaar. Redelijk kostenplaatje. Grote impact verbetering leefomgeving. Verbetering dierenwelzijn . Verbetering 
biodiversiteit. Vermindering landsdchapspijn a.g.v.lelijke boerenschuten, electriciteitsstraten, windmolenparken, 
zonneweides, gasinstallaties enz. Verbetering luchtkwaliteit.
Het coulissen landschap terug brengen? En misschien noodzakelijkerwijs de grote landbouwpercelen weer verkleinen door 
bos en ecologische bloemenstroken.
Goed voor klimaat en landschap en voor Groningen
Ja! Terug naar de oertijd!
Is hiervoor nog uitleg nodig???
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Een groene toekomst begint bij je zelf. Stop de verstening van de voortuinen om daar dan zelfs de auto parkeren om 
parkeergeld te ontlopen.In mijn omgeving zie ik dat het persoonlijk belang voor het algemeen belang en welzijn gaat.Ook 
zou ik graag meer struiken langs de snelfietspaden zien voor beschutting van wind en regen.Voor recreatie is het landschap 
in provincie te open!
zie hiernaast
Voor herstel van biodiversiteit zijn vooral de Groene lijnen cruciaal
Eigen regie van bewoners; Goede plek voor het stadsbos.
hoe meer natuur hoe beter, beter voor alles en voor ons allen
nodig voor gezonde lucht goed realiseerbaar
een noodzakelijk plan, voor klimaatadaptatie en biodiversiteit

goed voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier.bomen geven bescherming tegen de warmte en goed voor de 
vochthuishouding.goed voor de dieren die onbeschermd in de brandende zon en weer en wind in de weilanden staan.
Beter voor het klimaat, vergroenen, variatie in het landschap
Meer groen, incl behoud van het driebondsbos is een dikke plus
Goed voor de CO2 opslag.
(Stads)tuin en stad, dorp en wijk vergroenen belangrijk. Voorstel inheems (fruit) bos tussen A7 en Engel- + Middelbert 
prima idee

Bomen zijn zeer zeker nodig en maken het landschap ook interessanter voor alle vormen van leven inclusief het toerisme.

In tijden van klimaatverandering en de beangstigende afname van biodiversiteit in ons land, is het aanplanten van bossen 
en aanleggen van natuur een van de mogelijkheden om verdere afbraak van ons leefmilieu een halt toe te roepen.
De basis van onze gezondheid zit 'm in de zuurstof voor de longen. Het is goed om altijd aan de basis van een gezonde 
samenleving te blijven werken.
Is te koppelen aan thema Bio-diversiteit!
Zuurstof compenseert uitstoot uitlaat gassen Bomen zorgen voor verkoeling in de hete zomers Barriere tegen toenemend 
verkeerslawaai
Voor een groene toukomst. Fijn concreet verhaal dat je zo voor je ziet.
Hoezo? Dat is toch duidelijk? Bomen zijn de longen van de aarde. Ze voorzien ook in schaduw en betere waterhuishouding. 
Dat we het er überhaupt over moeten moeten hebben.
Project 29 Argumenten Tegen
Bossen horen niet op het platteland
Geen grote bossen aaneen aanplanten
Geen
Geen
over wat de juiste locaties zijn voor bomenaanplant kunnen de meningen verschillen, een zorgvuldig proces is van belang, 
betrek vooral ook de al bestaande voedselbos initiatieven erbij
Geen

Maar plan klinkt nog niet erg doordacht: zijn ecologische experts betrokken en hoe gaan de bossen onderhouden worden?
Kost landbouwgrond. Dan maar wat minder landbouwproducten exporteren.
Het kost landbouwgrond, maar beter bossen als zonnepanelen

Bang voor te veel bureaucratie (stichting, werkgroepen etc.) en dat er te veel geld gaat zitten in de 'vergadercultuur'.
Geen
Bomen tussen de huizen ben ik niet zo'n fan van. Heb te vaak ontwortelde bomen op huizen en auto's zien liggen na een 
storm....
Open landschap beslist zo houden, er zijn al voldoende ,, dorpsbossen ,, Hooguit solitaire bomen planten op daar voor 
geschikte plaatsen.
Het moet goed gewaarborgd worden dat het een tientallen-jaren project is, niet dat na een paar jaar de kettingzaag er in 
gaat.
Wel verstandig te kijken wat waar past. (eikenprocessierups etc)
Geen.
Argumenten tegen
geen
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Er is al een begin gemaakt door de provincie. en de openheid van het Groninger landschap willen we graag behouden. Dus 
geen bos meer.
De aanleg van bossen kunnen soms NFIMBY-problemen oproepen, bijvoorbeeld bij boeren (no forest in my backyard). Hoe 
kun je dergelijke tegenstanders verleiden of overhalen?
Geen
maar alleen rond kerken, boerenhoeves, wegen, reeds bestaande bosjes
Wie dr tegen houdt niet van de natuur
Er is een prachtig bos aanwezig langs het Eemskanaal. Hier is natuur al volledig ontwikkeld. Eerst dit behouden, dan pas 
nieuwe aanplant.
Geen
Dat (een deel van ) de bomen op de verkeerde plekken, dwz de grootschalige openheid van het landschap aantastend 
geplant gaan wordende verkeerde plekken
Open landschap is ook belangrijk Gronings goed.
Geen.
2 miljoen is niet ambitieus genoeg.
Geen
Maar pertinent geen extra bomen in het open landschap, niet in het Hogeland, niet in het kwelderlandschap en ook niet in 
het Nationaal Landschap Middag-Humsterland. Ook de kleine, in het meanderende Kwelderlandschap en dikwijls tussen de 
bomen verborgen, kerken .... zouden deel moeten uitmaken van het open en oorspronkelijk landschap. Dit laatste werd 
tijdens uitzending van Expeditie-Grunn ludiek zichtbaar gemaakt bij het kerkje van Fransum. Het is van belang om trots te 
kunnen blijven op ons oorspronkelijke landschap, en het verdient om het te blijven beschermen tegen vervreemdende 
invloeden
je neemt voor een deel afscheid van tGroninger vlakke land. Maar uitzicht op de snelweg vind ik toch niet mooi. Houdt wel 
plekken waar je doorzicht hebt.
Geen
Geen!
Geen, of nog meer bomen planten dan 2 milj.
draagvlak bij boeren
Blad en takken kunnen bij slecht weer zorgen voor verkeershinder of onveiligheid.
Geen
Maar dan is focus op bomen weer gek.
Geen, meer bomen is positief.
Geen!

maar laat het open groninger landschap alsjeblieft open blijven, niet overal bosjes planten (voor een echt bos zie Veluwe)
Bossen moeten wel onderhouden worden.
Wel van nature open landschappen respecteren
geen

Als het creëren van bos langs de A7, naast recreatie, gecombineerd kan worden met duurzaam wonen in het bos, kan er 
tegelijkertijd ook aan het woningtekort in Groningen gewerkt worden. Hierdoor wordt het plan financieel ook haalbaarder.
- Beplantingen aangeplant op de juiste plaatsen versterken de identiteit van de verschillende landschappen in onze 
provincie. Dat is dus wel maatwerk en past niet overal. De provinciale Landschapskwaliteitskaart (maar ook het LOP Noord 
Groningen) biedt hier een goede basis voor. De kansenkaart Bos en hout vormt een belangrijke basis voor de uitvoering van 
dit programma.

Niets op tegen, behalve dan, dat ik vind dat er wel enkele duizenden hectares natuurlijk bos bij mogen komen.
niet teveel in waardevolle open landschappen, bijv. langs de Waddenkust

De kracht van het Groninger landschap is zijn wijdsheid. Plant geen bos. Het is saai en neemt de horizon weg.
Groningen is een agrarische cultuurprovincie met agrarische natuur. Laten we aub geen bomen planten waar ze 
cultuurhistorisch niet passen of waar ze weidevogels in de weg staan. Langs wegen, op erven en in kleine groepjes in het 
weiland kan natuurlijk wel. Net als in stedelijk gebied.
geen
Alle 6 punten onderschrijf ik. Als bewoner van de Ruischerwaard wil ik een extra pleidooi houden voor speerpunt 2 uit het 
plan
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Waar vind je ruimte om twee miljoen bomen te planten in gemeenten die vooral bezig zijn met bomen omzagen en 
verwijderen. Ik zie niet hoe je zoveel bomen kunt planten zonder de cultuurhistorie geweld aan te doen.
Geen
Geen enkele. Er zijn alleen maar voordelen.
Waarschijnlijk zal deze generatie er nog niet optimaal van kunnen genieten. Een bos is een erfenis. Boompje groot, planter 
dood.
Niet, zijn er niet. Er zijn meningen dat Groningen een open provincie is qua landschap en altijd is geweest. Dat zouden 
tegenstanders kunnen proclameren. Echter: Vanaf welk ijkpunt(jaartal) wordt dit dan bekeken? De mens heeft dit foeilelijk 
landschap gemaakt. Terug naar wat het was: Bos en groen= leven
Geen.
Geen
Let wel ook een beetje op het open landschap
Geen argumenten te bedenken.
Niet
Op zich een aardig idee maar ik zou hier niet teveel geld aan uitgeven.
Niet stimuleren van de komst van de wolf!
Kijk uit voor de trek van de eikenprocessierupsen.
Er zijn helaas ook tegenstanders van bomen dus je moet het wel in goede samenspraak doen.
Juist de openheid en ruimte zijn de kracht van regio’s als Het Hogeland en de Veenkoloniën. Het gebeurt hopelijk niet dat 
Groningen vol komt te staan met windmolens, zonneparken en... bossen.
Je zou hier tegen kunnen zijn, omdat het karakter van het Groninger landschap hiermee verdwijnt. Als we het gericht doen, 
hoef dat echter niet.
Geen
Eigenlijk niet!

Groningen kent prachtige open landschappen. Aanplant vraagt goed ontwerp op juiste schaalniveau. Niet overal toepassen!
Denk, bij planten langs wegen, wel alsjeblieft ook om de verkeersveiligheid en plant nieuwe bomen wel op voldoende 
afstand van de weg en op voldoende afstand van kruisingen ivm oprijzicht ( rekening houdende ook met groei boom) Dat is 
ook voor de boom zelf beter. Er gebeuren verder al te veel eenzijdige ongevallen met mensen die tegen een boom 
aanrijden....
moeilijk land te verwerven. zet in om andere planten bv. bloemen.
Het ambitieniveau mag wel hoger: 1000 hectare? Dat zijn maar 10 zonneparken van de maat van Harpel ... (en 5 als de 
uitbreiding doorgaat).
wie wil die ruimte beschikbaar maken?
Open landschap weg. Jammer. Bossen zijn voor Drenthe.
Ik kan geen tegenargument bedenken.
Geen

- open plekken /luchten moeten ook behouden worden , dus goed kijken waar bomen aangeplant worden en waar niet.
Wel graag diverse inheemse bomen en geen productiebos ervan maken. Afwachten of driebondsbos blijft en geen 
mountainbike park met huizen wordt.
,
Dit is een overheidstaak vanuit de klimaatopgaven, CO2 opgave, etc. Dit hoort niet door Toukomst te worden betaald. Dit 
geld is bedoeld voor de Groningers.

Het moet voorkomen worden dat, voor de vergroening in de bebouwde kom, weer een ontzettende wirwar van regels 
opgezet wordt, waarna miniscule bomen aangeplant kunnen worden die na 5 jaar weer weggezaagd worden omdat er niet 
goed over nagedacht is. Kies voor professionele begeleiding, want het effect groeit met de boom mee!
Kijk goed naar welke bedrijven meedoen om de bomen te planten. Hebben ze werkelijk de juiste motieven. Ik begreep dat 
bijv. West 8 er ook bij zit en dat bedrijf was betrokken bij de kap van de A-kerkbomen.... daar zet ik dus zeker mijn 
vraagtekens bij.
Geen eigenlijk. Doen !
geen
- Vijf miljoen bomen (= ongeveer 10 bomen per Groninger) en 2000 hectare (= ongeveer 1% van landoppervlakte) zou nog 
mooier zijn als ambitie - Bomen als voedselbron en/of als middel voor herstel van landbouwgronden zou wat meer 
aandacht mogen krijgen
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Het lijkt me van belang dat er mensen met verstand van zaken meekijken, want zomaar wat bomen planten is niet 
hetzelfde als dit doen met een gedegen plan dat klimaatbestendig is.
Geen.
Zijn die er?
Economische belangen

- De vraag is in hoeverre bewoners bereid zijn aan deze plannen mee te werken als ze er zelf actief iets mee moeten doen
Argumenten tegen
Als je de kleur groen of frisse lucht haat, moet je er weg blijven
Heel gek, maar veel mensen vinden het blad dat van de bomen komt &quot;lastig&quot;. Wat weer een toename aan 
bladblazers kan veroorzaken.
Geen.
Kan ik niet bedenken.
Het is nodig dat gemeenten hun groenbeleid vernieuwen want dat beleid is te vaak desastreus voor de natuur gebleken. 
Andere belangen gaan ten koste van bomen. Economische belangen, gebrek aan kennis, desastreus snoeibeleid dat bomen 
verminkt, ziek en gevaarlijk maakt ('lionstaling') en gebrek aan creativiteit om bestaande bomen te behouden hebben 
gezorgd voor veel verdriet en boosheid bij inwoners die zich niet voelen gehoord en grootschalig verlies van biodiversiteit. 
Er werd en wordt zoveel kapotgemaakt. Geen ruimte meer voor dubbelhartigheid: laat een echte mentaliteitsverandering 
zien!
andere ideeën vallen in het niet. ik vul nog wel een paar in met 1 of 2 sterren. daar mag wat mij betreft nog wel enige 
aandacht naar toe
Geen
Uitvoerbaarheid is wel belangrijk, waar ga je de bossen plaatsen en onderhouden.
Rest mij menswezen het volgende te melden: In de toukomst is de rook om het hoofd verdwenen. Verbranding van 
zogenaamd resthout is een zwart geblakerde bladzijde uit de verleden tiet. Resthout bestaat niet in het groene Groningen 
van de mier, de eekhoorn, de kakkerlak, de vos, de tjiftjaf en 't vuurvliegje. Dit gezegd hebbende deed het woord 'resthout' 
voorgoed verdwijnen.
Geen
-
Niks
liever paar goed dan overal een beetje
Geen.
De gemeente zal exploitatie van woninggrond missen, durft de gemeente het welzijn van de burgers hoger te waarderen als 
finacieel grondgewin.

De kracht van onze regio, dat wat onze regio juist zo uniek maakt, is de openheid en weidsheid. Het aanplanten van twee 
miljoen bomen zou ons unieke landschap geheel teniet doen, waarbij bovendien ook nog voor een groot deel van de 1000 
hectare waarschijnlijk waardevolle landbouwgrond zal worden opgeofferd. Ik zou dit eeuwig zonde vinden.
geen
Eigenlijk is dit project harder nodig in bijvoorbeeld de Randstad. Het leefmilieu in Groningen is natuurlijk al goed doordat 
het hier minder dicht bevolkt is.
Ons weidse Groninger landschap moet behouden blijven
Geen
Een boer die wat minder grond heeft?
Geen!
Grond kan in enige gevallen niet geëxploiteerd worden voor doeleinden die meer geld opleveren. Echter gaan gezondheid 
en duurzaamheid over waarden die minder eenvoudig en direct in geld zijn uit te drukken.
op zich niet zoveel mis met dit plan, maar de provincie Groningen is toch al bezig met het aanplanten van meer bomen? Is 
dit niet wat dubbelop?

Voor biodiversiteit lijkt het mij om ook bijvoorbeeld open plekken in het bos te maken met bijvoorbeeld een bloemen of 
gras wei. Ik hoop hierin wel dat er rekening gehouden worden met bloemen, planten en bomen die giftig zijn voor dieren, 
en planten die giftig zijn en snel verspreiden. Kijk bijvoorbeeld naar Jacobs kruiskruid, tot 10 jaar geleden nauwelijks 
voorkomend, en nu zelfs boven in het noorden zichtbaar. Een mooi plantje, maar dodelijk voor dieren en onherkenbaar 
maar nog steeds dodelijk in bijvoorbeeld hooi!
Het platteland van Groningen mag niet overgaan in bos. Onze provincie heeft een veelzijdig landschap en niet verstoren 
door te veel bosaanplant
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Geen
- geen
Tegen groen? Niet.
Laat het Groninger land ook een open karakter houden. Niet alles volplempen met bomen.
Geen
ik aarzel...er zitten goede speerpunten bij maar het Groninger landschap moet geen Drenthe worden en daarmee zijn 
karakter van verre horizonten en hoge luchten verliezen...

Groene omgeving is prachtig, maar om nou het prachtige open Groninger land vol te zetten met bomen gaat mij te ver.
idem
Mensen die tegen groen zijn hebben geen gevoel voor ons toekomstig klimaat. Die kijken naar de bladeren op hun heilige 
koe.
Zijn er niet
Aandachtspunt: oog houden voor het open karakter van het Groninger landschap.
belangrijk om goed te kijken waar, zodat de wijdsheid van het groningerland in tact blijft
Niet verspreid over weidse Groningerland! Bos is mooi en zinvol wat betreft CO2, maar een open weide/akker landschap is 
ook prachtig en zeker als dit natuur inclusief beheerd en bewerkt wordt. Groningen is deels vooral een provincie met 
weiden en akkers. Houden zo en zeer belangrijk voor onze weidevogels, die hebben een open landschap nodig zonder 
bomen en houtwalletjes.
Ik mis toelichting op hoe de grondverwerving moet gaan plaatsvinden. beheerkosten wellicht met andere activiteiten als 
horeca (deels) afdekken.
Tegen?
Project 30 Argumenten Voor
In de huidige digitale tijd is het van belang dat het recht op gelijke kansen qua onderwijs, werk, info over zorg, etc niet 
alleen genoemd maar vooral ook goed gefaciliteerd wordt.
bittere noodzaak om niet achter te blijven ten opzichte van geheel nederland
eerlijke kostenverdeling
Snel internet is leuk en makkelijk. Het niet hebben van een pc of smartphone met toegang tot internet maakt het 
tegenwoordig erg lastig om mee te doen aan/in de maatschappij. Dus zorgen dat iedereen internet heeft is kan gebruiken is 
erg nuttig.
Ook in het buitengebied voor alle huizen, boerderijen, bedrijven betaalbaar glasvezel. De toekomst is voor gelijktijdig 
thuiswerken, thuis studeren, thuis ontspannen en videocommunicatie met je familie over de gehele wereld. Een schande 
dat dit in Groningen afhangt van de bestaande internet verbinding.
Dit is de toekomst
- Concreet. - Versterkte de doelgroep - Eenmalige investering in infra en en kennis, daarna 'redt het zichzelf'
Noodzakelijk voor thuiswerken
Dit is een investeringsproject voor de toekomst voor alle Groningers
Alle Groningers gelijk als motto. Voor kansrijken en kansarmen geen onderscheid.
Snel internet is een basisvoorziening geworden. Zorg op afstand voor ouderen, ondernemers in de buitengebieden en 
internet op de scholen worden steeds belangrijker.
Internet is voor iedereen één belangrijke basisvoorziening zeker nu alles alleen maar digitaal gaat in deze tijd. Niet alleen 
het westen van het land heeft recht op goed internet ook de mensen in minder bevolkte delen van ons land hebben dit 
recht. Anders moet alles maar terug zoals het was met pen en papier.
Van levensbelang voor de ontwikkeling van de Groningse economie en leefbaarheid.
Rodin heeft van de provincie &quot;de opdracht&quot; gekregen om heel Groningen te voorzien van GRATIS snel internet. 
Daarbuiten heeft de gemeente Oldambt nu een convenant met de firma GlasDraad afgesloten waarbij bewoners 
buitengebied € 2300,00 moeten betalen. Dit wordt een soap omdat 50% moet inschrijven. Snel internet via glasvezel zou 
een nutsvoorziening moeten zijn. Dus dan maar zelf aan de slag.
helpt groningen echt vooruit
Belangrijk dat iedereen meekan naar de toekomst. communicatie steeds meer via computers....
Had al geregeld moeten zijn. Dus aan de slag.
Ieder mens heeft recht op een goede verbinding met de wereld. Door de digitalisering is het broodnodig dat iedereen een 
goede internetverbinding heeft
Voor steeds meer ben je tegenwoordig afhankelijk van het internet, dan is het ook belangrijk dat hier voor iedereen zo goed 
en betrouwbaar mogelijk toegang tot is.
Gelijke kansen voor iedereen
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Iedereen goed internet, de beschikking over een computer en de benodigde digitale vaardigheden biedt Groningen de 
optimale uitgangspositie in (de aanloop tot) 2040.

De toekomst van Groninger gen kan alleen maar worden uitgebreid met de levensader van nu. Biedt perspectief voor 
anderen om hier te komen wonen. De combinatie met werken aan laag geletterdheid en armoede is wijs.
Een open breedband ftth infrastructuur voor alle Groningers. In de huidige situatie teveel witte aansluitingen, een 
versnipperd aanbod en een beschikbaarheid.
lijkt me tegenwoordig een levensbehoefte
Aansluiting bij de wereld begint met goed internet en goede apparatuur voor iedereen.
Heel goed om de gaten te vullen die de grote bedrijven laten vallen. En natuurlijk om ervoor te zorgen dat de digitale 
wereld voor iedereen beschikbaar is!
Geweldig én noodzakelijk project. Accent op digitale 'achterstandsgroepen' heel belangrijk en kansrijk.
Belangrijk voor communicatie door de hele provincie
Eindelijk goede internet en een digitale basisstructuur voor alle Groningers. Weg met de achterstand tov de Randstad. Er 
schuilt meer creativiteit, kennis en wil om verder te komen in de Groningers.Volle kracht vooruit naar een digitale 
Toukomst

Leerlingen allen gelijk en zzp en ondernemers goed internet. Ook met het huidige virus heb je een gelijke start
Kan niet zonder
Beter voor de leefbaarheid van groningen. De buitengebieden zijn vaak ondergeschoven kindjes. Dit mag niet zo zijn, 
iedereen moet gelijk behandeld worden.
Iedereen heeft recht op een goede basis infrastructuur. Zou eigenlijk al tot het basispakket en verantwoordelijkheid van 
iedere gemeente moeten horen.
Dit is nodig om de achterstelling op het westen te in te lopen.
Iedereen moet een gelijkwaardige kans hebben op een goede positie in de maatschappij. Als we de jeugd kansen 
onthouden is die ongelijkheid en achterstand niet meer te repareren.
Iedereen moet aan de moderne tijd kunnen meedoen ongeacht woonplaats
Tegenwoordig is internet etc. gigantisch belangrijk, dus doen!
Internet als basisfaciliteit overal aanwezig: prima.

Om in de toekomst maatschappelijk mee te kunnen doen zijn een goede toegang tot internet en digitale vaardigheden 
noodzakelijk. Het project is praktisch ingestoken, concreet en investeert direct in infrastructuur en mensen.
Dit is een beetje achterstandbeleid. Deze is kansrijk.
Internet is een basis behoefte in de moderne samenleving. Het biedt kansen voor gezinnen en personen.
Hard nodig
Bedoeld om kwetsbaarste huishoudens te ondersteunen.
Het is goed om iedereen de kans te geven over internet en evt een computer te beschikken.
Het enige project in deze categorie. Wel betaalbaar houden die snelle internetverbinding.

De digitale infrastructuur is van het grootste belang voor de toekomst van Groningen. Het gas uit Groningen is de motor 
geweest voor de aanleg van het gasnet in Nederland. Laat Nederland nu de motor zijn achter de aanleg van de 
glasvezelinfra in Groningen. Het huidige initiatief van provincie en Rodin gaat ons dat niet brengen.
Zonder optimale communicatie ben je een achterstandsgebied zonder voldoende Toekomst
Goed internet is erg belangrijk voor de leefbaarheid en toekomst van het buitengebied
Heel belangrijk goed internet

Digitaal voor laaggeletterde ouders en hun kinderen is essentieel voor een goede toekomst van de kinderen.
gaat over mensen en gelijke kansen
Het brengt de digitale wereld voor alle Groningers binnen handbereik.
behoefte aan betaalbaar snel internet/glasvezel
Iedereen heeft goed internet nodig, we krijgen er steeds meer mee te maken. Onze boerderij ligt midden in het land en 
Rodin wil ons op een radioverbinding aansluiten waar we het niet mee eens zijn.

Iedereen heeft er voordeel van. Meer thuiswerken. Sneller werken. Minder reiskosten en brandstofverbruik.
is een must tegen woordig.
Goed internet is net zo van belang als water, stroom, gas en riolering.
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modernisering is een prima middel om krimp tegen te gaan. moet het wel op de juiste plek ken toepasbaar zijn.
Je moet ten allen tijde verbonden zijn en de Blauwe Kabel verbindt.

Het culturele leven in onze provincie is voldoende rijk en behoeft geen extra impuls. Veel belangrijker zijn extra 
investeringen in leefbaarheid, infrastructuur - overal snel internet! - , landschapsbeheer en verduurzaming.
Goed onderbouwd; belangrijk om verdere ongelijkheid en marginalisatie te voorkomen
Bevordert gelijke kansen.
Om goed internet te krijgen ben je nu compleet overgeleverd aan Ziggo
Betrouwbaar en snel internet is een basisbehoefte tegenwoordig!
Goed idee, maar uitwerking over hoe mag nog wel concreter.
In 2020 en later is een goed werkend internet de basis voor bijna alles. Een Nationaal park of niet, Groningen is wel 
onderdeel van een zich razendsnel ontwikkelende maatschappij waarin het 'mee moet'. Op duurzaamheid graag voorop 
lopend mede dankzij goed internet en G5.
absoluut noodzakelijk dat voor iedereen!!!! snel internet(glasvezel)beschikbaar komt

goed digitaal netwerk is altijd goed en nodig om iedereen mee te laten doen, aangezien alles online gaat tegenwoordig.
Belangrijk in deze tijd van toenemende digitalisering
Goed, stabiel, internet is één van de essentiële benodigdheden van de moderne mens.
Mensen die in kleinere plaatsen wonen hebben een flinke achterstand op mensen uit de stad of grotere plaatsen op het 
gebied van internetsnelheid. Dit is niet goed voor bedrijven, maar ook niet goed voor scholieren en studenten. Om dit gelijk 
te trekken zou de hele provincie glasvezel moeten krijgen.
Ik geloof in goede verbindingen. Zeker in de ommelanden is dit van belang. Het wordt mij alleen niet duidelijk wat dit 
project precies beoogd.
0Broodnodig.
Een noodzaak om mee te kunnen doen in de huidige maatschappij.
De samenleving is steeds meer digitaal. Een internet connectie is een basisbehoefte om mee te kunnen draaien in de 
maatschappij. Digitale geletterdheid hierbij een voorwaarde
1. Kansarme kinderen in een betere positie brengen door toegang tot goede digitale materialen 2. Werkgelegenheid 
brengen naar Noord en Oost Groningen door snel internet. Is de basis onder vestiging van bv ICT beheer clubs etc in 
leegstaande fraaie boerderijen en dergelijke. Aansluiten op de 'ik vertrek' mindset van westerlingen: ruimte/betaalbare 
woningen EN snel internet 3. Alles wat dit project biedt is tastbaar/blijvend. Het is heel concreet aansluitend bij directe 
behoeften van het gebied.
Hoe is het mogelijk dat in 2020 nog zoveel mensen thuis geen gebruik kunnen maken van snel internet? Die achterstand 
moet ingehaald worden, zodat zij weer volop kunnen meedoen. Erg triest als je bedenkt dat in deze tijd met Corona, die 
mensen én hun kinderen afgesloten zijn.
Zo bereik je een heleboel mensen en wordt het gebied aantrekkelijker, voor zowel de mensen die er wonen als mensen die 
er kunnen gaan wonen.
Connectiviteit is de sleutel tot economische ontwikkeling en internetconnectiviteit is ook duurzaam. Om talent te 
ontplooien en in Groningen te houden, is een snelle en betrouwbare internetverbinding cruciaal.

- verminderd de digitale kloof juist in dit corona tijdperk zo belangrijk gebleken. - gaat laaggeletterdheid tegen.
concreet, maatschappelijk bewust
investeren in de jeugd en de digitale toekomst verder versterken
Essentiële basisbehoefte aan het worden
dit draagt bij aan de ontwikkeling van Groningen

Iedereen moet gelijk kansen krijgen. Het mag niet zo zijn dat je in het buitengebied wordt buitengesloten van glasvezel.
In groningen hebben wij als jongen hier en daar nogal slecht internet, hierbij met dit project krijgen de jongen meer en 
beter internet
Iedereen moet digitaal mee kunnen komen.
Anno 2020 zouden alle Groningers aangesloten moeten zijn op een stabiel internet, over een computer/laptop en over 
benodigde digitale vaardigheden.
Sociaal, belangrijk/nuttig, haalbaar en praktisch!
Ook op het platteland hebben mensen en goede snelle verbinding nodig, vooral met de huiige crisis en het vele thuis 
werken e.d.
Deus Vult!
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Sommige deelprojecten zijn zeker goed!
Inclusie is vabzelfsprekend en ook nog goed voor de welvaart.
Super belangrijk, voor iedereen!
In de huidige tijd waarin we leven is internet onmisbaar voor jong en oud. Hierbij is het mogelijk dat er een kloof ontstaat 
van onwetendheid tussen de digitale samenleving en de non-digitale samenleving
In de huidige tijd waarin we leven is internet onmisbaar voor jong en oud. Hierbij is het mogelijk dat er een kloof ontstaat 
van onwetendheid tussen de digitale samenleving en de non-digitale samenleving
Digitale basisinfrastructuur is must, maar ..
dit is een echte investering in de toekomst en bij de tijd komen
de hele provincie aan glasvezel. Met een GnIX (internet knooppunt) in de stad moet dat haalbaar zijn. Iedereen op deschop 
aant werk.

Snel internet is goed voor onze inwoners. Rodin realiseert echter snel internet met voornamelijk straalverbinding die over 
10 jaar weer achterhaald zijn vanwege de matige snelheid en storingsgevoeligheid.
Internet is een ondervangen ons leven en moet voor iedereen beschikbaar zijn
Activiteit volgt infrastructuur. Een fundament wat voorbereid is op te toekomst is het vertrekpunt voor onze digitale 
samenleving en economie.

Vroegtijdig inspelen op verandering naar elektronische middelen om iedereen een kans te geven zich te ontwikkelen.
Grootschalige uitrol van glasvezel moet gestimuleerd worden aangezien Provincie en gemeenten het laten afweten om dit 
in goede banen te leiden.
Digitale verbinding is een basisvoorwaarden. Dit moeten we doen!
Zo langzamerhand een basisbehoefte waar niemand van uitgesloten mag blijven.
Goed alternatief waar de overheid afwezig is. Heel goed om dit in eigen hand te nemen
Noodzakelijk voor IEDERE Groninger die in contact met de wereld wil blijven/komen
Het wordt hoog tijd dat iedereen beschikt over een goede internetverbinding in de provincie, ook de meer afgelegen 
gebieden. In deze tijd kan het echt niet meer dat niet iedereen een goede verbinding heeft, kijk naar effect corona. Het is 
van belang voor ondernemers, werkgelegenheid, onderwijs, zorg, etcetera. Volledig eens met onderbouwing indieners. 
Hoog tijd!!!!
Internet moet voor iedereen toegankelijk zijn.
Alle huizen aan de glasvezel!
zie hiernaast

Toegang tot snel internet is een voorwaarde voor economische en sociale ontwikkeling geworden. Heel belangrijk dus!
Positieve effecten voor onderwijs en MKB, toegankelijkheid van minder digitaal vaardige mensen vergroten, vergroten 
digitale bereikbaarheid

Iedereen zou beschikki g moeten hebben over internet of je nu in de stad of op platteland woont. Ook wanneer het 
onrendabel gebied betreft. Helemaal in coronatijd waarin thuis gewerkt en gestudeerd moet worden.
Hier kan straks niemand meer zonder.
Ik vind het onbegrijpelijk dat dit niet al is gedaan. De hele boel heeft open gelegen maar zelf een aansluiting graven en in 
ieder geval een kabel trekken mocht niet. Wij konden het wel betalen, maar voor velen was het echt te duur. Tijdens de 
coronacrisis hebben we ondervonden hoe normaal iedereen een goede verbinding vindt en hoe vervelend het is als je er 
geen hebt. Downloaden uploaden videobellen alles is moeilijk. Onverteerbaar dat er na de actie van Rodin nog steeds 
adressen niet zijn aangesloten.
Wie internet niet begrijpt heeft een snel groeiende achterstand.
Door nieuwe mogelijkheden thuiswerk kunnen financiele bedrijven, callcenters, administratiekantoren etc. hun personeel 
werven cq verhuizen naar Groningen: combi werk en wonen in de onthaaste Groningse dorpen zorgt voor omkering van de 
braindrain naar de Randstad!
Goed om in deze tijd digitaal de laaggeletterdheid aan te pakken
Beter internet bereikbaar voor iedereen en zeker nu het onderwijs, cursussen en evenementen steeds meer online gaan. 
Dan gaat digitale bereikbaarheid steeds meer tot onze eerste levensbehoeften horen.

Beschikking tot een goede internetverbinding vormt ondertussen de basis voor een groot deel van de economische 
activiteiten in Nederland, het wordt hoog tijd dat ook het Ommeland mee mag doen met de 21ste eeuw.
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Voor studenten, scholieren en ook onderwijzers is een goede internetverbinding zeer belangrijk, al helemaal in de huidige 
tijd waarin veel online onderwijs wordt aangeboden, wat in de toekomst nog meer zal gaan spelen.
Project 30 Argumenten Tegen
Waarschijnlijk zorgt dit er niet gelijk voor dat de groep die nu niet mee kan komen, dat straks ineens wel kan. Glasvezel 
draagt daar ook niet echt aan bij. Überhaupt internet en een pc of smartphone hebben is genoeg, als je maar weet/leert 
hoe je er mee om moet gaan. De snelheid van glasvezel is meer een luxe.
Dit geld gaat alleen terecht komen bij mensen die toch al zwaar gesubsidieerd allerlei vergoedingen krijgen. Het project 
komt dus niet ten goede aan Groningen Totaal.
De overheid zou de aanleg door gespecialiseerde bedrijven moeten verplichten zodat iedereen een gratis aansluiting 
zonder zelf werkzaamheid kan krijgen. De abonnementen zijn al duur genoeg
overheids verantwoordelijkheid, niet voor extra project zoals dit

'Groningers die het niet kunnen betalen' gebruiken computer en internet voornamelijk voor gamen en schelden op sociale 
media. Of voor het elkaar opstoken tegen onze cultuur op jihadistische sites. Dat gaan we toch niet faciliteren?
Geen
Veel van degenen die het niet kunnen betalen dragen op geen enkele manier bij aan onze samenleving. (ik leef zelf van de 
bijstand) Dan heb ik het niet over mensen die dat echt niet kunnen, maar over degenen hierin niet geïnteresseerd zijn. 
Maar wel vooraan staan om te ontvangen.

Er zijn al genoeg projecten voor Groningers die het niet kunnen betalen. Voor de minima via een andere weg regelen
Geen
Geen
Geen!
geen

Als internet tegenwoordig een basisvoorziening is zoals goed drinkwater - en dat betwijfel ik niet - dan zou de financiering 
ook zo moeten gaan. Iedereen betaalt zelf het waterbedrijf maar de overheid zorgt dat er overal aansluitingen zijn. Zonder 
subsidie. Armoedemaatregelen horen niet thuis in een dergelijk project. Voor armoede is er de WWB en bijzondere 
bijstand; maar het zijn vaak degenen die daar niet voor in aanmerking komen die het niet kunnen betalen. 'Armoede' wordt 
hier als vals argument gebruikt voor een project dat eigenlijk vooral om aanleg van bedrijfsfaciliteiten gaat.
Hier wordt al aan gewerkt
Glasvezel is hiervoor niet nodig. Op sommige locaties in de provincie is al glasvezel aangelegd. Deze aansluiten hadden 
soms geen andere optie als tegen hoge kosten een aansluiting te nemen.
Het is wel een zeer beperkt groepje mensen dat hiervan gaat profiteren. Ergens vind ik dat dit uit algemene middelen 
gefinancierd zou moeten worden (door de Provincie bv).
geen
risico's op verspreiden van nepnieuws en mis-informatie etc.
Moeten we nu zelf gaan regelen wat heel Nederland al heeft?
Hier worden de bedrijven die glasvezel aanleggen beter van. De meeste mensen hebben internet, waar nodig stellen 
scholen of andere instanties chromebooks etc beschikbaar.
Die zijn er niet
geen
hoeveel plekken zijn er eigenlijk die niet &quot;meedoen&quot;? Moet wel er toedoen. En checken of er niet al lokale 
initiatieven zijn op het gebied van apparatuur enz.

Wanneer je zó slecht gestemd hebt, dat er mensen gekozen zijn voor de politiek die zéggen dat ze een goede digitale 
infrastructuur belangrijk vinden maar de uitvoering vervolgens weglachen en weer teruggeven aan de kiezers, dan zou het 
niet tactisch zijn om het project vervolgens zelf ter hand te nemen. Het geld kan beter besteed worden!
Maar of dit per se uit deze pot geld moet komen is een andere vraag...

Is het leggen van glasvezel in sommige laagbevolkte gebieden niet te duur? Is een straalverbinding etc dan niet voordeliger?
Geen. Er zijn ook geen grote risico's in de uit te rollen componenten. Wel graag uitbreiden met evaluatief onderzoek, 
tijdens en enkele jaren na oplevering. Groningen kan hier namelijk een voorbeeld zijn voor andere regio's. Dat lukt beter als 
je het positieve effect erbij kunt melden.
Ik ben voor gelijke kansen voor iedereen. Ik ben tegen het buitensluiten van mensen. Iedereen moet digitaal onderwijs 
kunnen volgen of vanuit huis kunnen werken.
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geen
Moet iets tijdelijks zijn (investering), op termijn dient (Rijks/provincie)overheid deze digitale infrastructuur standaard 
beschikbaar te stellen, incl.onderhoud
Is wel duur
?
Geen internet is hel.
Dit project is vaag en algemeen beschreven. Voor veel zaken is mijns inziens geen subsidie nodig doch de gebruiker betaalt 
voor de dienst.
.. dat hoort op een ander bord te liggen. Mijn schatting is dat 95% van de Groningers tevreden is over de huidige situatie. 
Het verbeteren van digitale vaardigheden vereist een nationale aanpak, geen provinciale
geen verplichting aan provider aan koppelen!

Betere afspraken maken met Godin, of deze partij vervangen door een andere, die voor snelheid glasvezel aanlegt!
Geen uitzonderingen maken zoals de “vrienden “ van KPN wel hebben gedaan voorkom dat gebieden tussen wal en schip 
raken!

Ik zie nog grotendeels een idee en niet een project met een plan en organisatievorm. Kom hier graag meer over te weten.
goede internetverbindingen zijn zeker belangrijk, maar op verschillende plekken zijn deze er al of zijn er al plannen om dit 
op korte termijn aan te gaan leggen.
Groot deel van de provincie is al aangesloten op eigen kosten
Kansen van 5G hierbij betrekken.
Dit voorstel gaat over het leggen van een goede basis voor digitalisering van een groep mensen die anders buiten de boot 
valt. Digitalisering is de toekomst, dus dit project voorziet in een onmisbaar fundament.
Kritisch omgaan met internet moet je leren!! Op internet kan je makkelijk verdwalen. Daarom is begrijpen van de digitale 
super belangrijk.
Geen tegenargumenten: vergeet niet om ook alle (soms afgelegen) boerderijen aan te sluiten, omdat moderne duurzame 
landbouw zeer data-intensief is! (precisielandbouw)
Geen
Project 31 Argumenten Voor
Doen, zsm!
Verbeteren van bereikbaarheid vergroot de werkgelegenheid en kan economisch gezien uit. (Op deze manier investeren is 
beter dan geld 'weggooien' door het te besteden aan culturele projecten.) Het is een project met grote 
langetermijneffecten.
Goede bereikbaarheid heeft grote voordelen voor economie, woon werkververkeer .

Een goede bereikbaarheid gaat verdere leegloop van de provincie tegen. Zeer belangrijk voor de leefbaarheid
Om de economie te verbeteren in het van belang dat ons gebied goede reisverbindingen heeft. Stadskanaal en omstreken 
mist een goeie treinverbinding en daarom moet daar voortvarend aan worden gewerkt.
bijzonder goed plan
Alles aangrijpen water economiehierstimuleert maar niet ten koste van onze attractie: weidsheid in het landschap, geen 
grotevelden zonnepanelen!
Een goede verbinding is van groot belang voor de verbondenheid van noord Nederland naar de randstad, en rest vd wereld 
. Het is belangrijk om kennis, economie, leefbaarheid, etc in het noorden te (kunnen) behouden, maar juist hierdoor ook uit 
te breiden en een boost te geven.
Kortere snellere reizen. Milieu vriendelijke manier om te reizen
We hebben deze verbinding voor een leefbaar Oost Groningen! Alles hangt hier vanaf!

Die treinlijn moet er komen, dat staat vast, liefst ook een sneltrein vorm die direct doorgaat naar Groningen en Duitsland.
Zeer belangrijk dat wij Amsterdam - Groningen - Bremen - Hamburg - Berlijn via deze Lely/wunderlinie noordroute 
verbinden. Goed voor het Noorden en goed voor verdere Europese integratie en beperking CO2 uitstoot door minder 
autoverkeer
Betere en groenere verbinding van Twente met universiteitsstad en 3e lijns gezondheidszorg in Groningen. Het haalt beide 
regio's uit isolement
deze verbinding levert meer dan een uur tijdwinst op op traject Groningen - Ter Apel. Aldus een student fysiotherapie die in 
Ter Apel stage loopt. Verder is de project tekst overduidelijk

Verbinding is feitelijk onmisbaar. Daarbij gaat het om een grote meerwaarde voor een relatief lage investering.

206



Essentieel voor gezonde economische ontwikkeling van Groningen. Naast genoemde projecten m verbeterd worden.oet 
zeker ook de verbinding Groningen naar de Eemshaven
Argumenten voor
Blijvende investering die langdurig voordeel geeft
Eens met de stelling. Het biedt mogelijkheden richting de Baltische en Scandinavische Staten door een ringverbinding 
transport te bewerkstelligen richting Oosten
De toekomst vraagt om snellere verbindingen van stadscentrum naar stadscentrum. Net als de Eurostar van Amsterdam 
city nar London city. Dit geldt ook voor Bremen, en Hamburg.
Had 20 jaar geleden al moeten gebeuren. Probeer het nu maar eens te durven!
Zeker goed voor de economie in de regio, om te voorkomen zuid oost Groningen leeg loopt (vergrijst)
Ontsluiting is zeer belangrijk. Inzetten op het spoor ontlast het wegennet.

Heel mooi dat er aandacht besteed wordt aan de verbinding tussen Groningen en de rest van de wereld maar....
Hoogste tijd voor nieuwe spoorlijnen. Infrastructuur en goede bereikbaarheid.
Groningen wordt beter bereikbaar

Zo snel mogelijk van Groningen naar de Randstad en omgekeerd. Dat betekent dat onze kinderen in het Noorden kunnen 
blijven wonen terwijl ze werken in de Randstad of in Duitsland als deze verbinding helemaal wordt doorgetrokken
voor
De reisafstand sowieso verkorten om de regio een economisch en leefbaarheid te vergroten. Er wordt te weinig rekening 
gehouden met dun bevolkte gebieden in Nederland. Niet iedereen heeft een auto.
Dit zal een enorme boost geven aan de Groningse economie. Een goede infrastructuur is immers de basis. Bovendien zal 
het Noord Nederland aantrekkelijker maken als woonplaats voor forenzen.
Elke belangrijke plek op de wereld begint met goede infrastructuur
'Nedersaksenlijn, de Ontsluiting van geheel Oost en Noord Nederland
Naast de reeds genoemde argument voor is het echt te gek dat Groningen maar via 1 (voor storingen kwetsbare) 
spoorverbinding met de rest van ons land verbonden is.
Duurzame , economisch en korte verbinding voor de reizigers in dit gebied. Ook betere verbinding met het Duitse 
achterland. Beleid aan weerszijden is in gang gezet.
de bereikbaarheid vn oost Groningen kan een enorme boost van de economie geven voor de regio

Alles valt of staat met een goede digitale en fysieke bereikbaarheid. Dat eerste is aanwezig in zuid Oost Groningen, dat 
tweede nog niet. Om de economie een boost te geven hier hebben we de Nedersaksenlijn nodig!
Goed voor de leefbaarheid van het noorden. Kans om automobiliteit terug te dringen.
De Lelylijn moet er komen plus deze lijn doorzetten naar Bremen en Hamburg.

Een betere/snellere verbinding met de randstad en de rest van de wereld is goed voor Groningen en de Groningers.
Zeer belangrijk om Groningen beter te verbinden met het centrum en andere delen van het land? Groot voorstander van de 
Lelylijn!
We hebben altijd gestreden voor de Zuiderzeelijn en nu de Lelylijn. Nu maar eens doorpakken
Bereikbaarheid vergroot leefbaarheid
Vind ik heel belangrijk vooral ook voor de mensen die verder in de provincie wonen, maar ook voor de alg. toegankelijkheid 
en aantrekken toerisme. Economisch gezien een goede investering in de toekomst.
Goede bereikbaarheid, betere verbinding voor studenten richting Groningen en Emmen en dus minder bewegingen door 
meer vervuilende vervoersmiddelen
Verbinden!
Deze spoorlijnen hadden al veel eerder aangelegd moeten worden! Groningen wordt zo beter bereikbaar en dat is goed 
voor toerisme en economie.

Goede verbinding Bremen en Hamburg zorgt ervoor dat Groningen geen eindstation meer is. Friesland en Groningers 
hebben meer met de Oosterburen qua werkmentatiliteit, cultuur en humor dan Zuiderburen. Stimulering van 
samenwerkingen met deze regio zal boost geven aan Groningen. Ik werk al jaren met veel plezier en succes met Hamburg.

Groningen heeft een unieke positie met veel jong talent, echter vertrekken deze vaak naar de randstad voor werk. Door 
deze nieuwe verbinding wordt de regio economisch aantrekkelijker en dus wordt het voor dit talent interessanter om hier 
te blijven na de studie. De stad zal hierdoor nog meer floreren en volledig gebruik kunnen maken van zijn unieke positie.
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Dit had natuurlijk allang moeten gebeuren, net zoals indertijd de A28 en de A7 al jaren eerder het Noorden hadden kunnen 
ontsluiten.

Ik kan het technisch niet beoordelen, maar ontsluiting van Groningen is voor de economie van levensbelang.
De aansluiting met Harmburg en Berlijn had er al lang moeten liggen. Goed voor de economische ontwikkeling van onze 
regio en daarmee voor het hele land. NL is te klein om zich alleen te concentreren op de randstad. We moeten zorgen voor 
een betere aansluiting met het noorden en oosten van Europa
Goed om het aantrekkelijker te maken om naar het noorden te komen.
Goed voor de economische ontwikkeling van de achtergestelde regio oost Groningen.
Onmisbaar voor toekomst Noord-Nederland
Dit had allang gemoeten.
Kort en krachtig : doen! De Nedersaksenlijn is belangrijk voor scholieren en economie
Co2 arme verbinding
De aanleg van zowel de Nedersaksenlijn als de Wunderline kan de economie van de noord-oostelijke provincies onderling 
zowel als die tussen Nederland en Duitsland versterken. Als dat per trein gebeurt, gebeurt dat op een milieuvriendelijkere 
manier, zeker als dat deels met waterstof als krachtbron gebeurt.
beter bereikbaar en daardoor aantrekkelijker.

Een betere verbinding tussen Groningen ,Emmen en Twente waardoor deze kenniscentra makkelijker te bereiken zijn . Als 
dan ook de Lelylijn richting Randstad tot stand komt en de Friesenbrücke eindelijk eens gerepareerd wordt zodat de 
verbinding tussen het Duitse net op HSL niveau gerealiseerd kan worden hebben we 3 vliegen in één klap!
Groningen wil geen hek om de provincie.We zijn NL'ers en Europeanen dus snelle en goede verbindingen zijn essentieel. Zet 
de magneettrein maar weer op de kaart. Het wordt tijd dat we beter bereikbaar worden. We hebben zoveel te bieden voor 
de wereld.
economisch aantrekkelijk, ontsluiten Oost Groningen
De verbinding naar het oosten kan niet langer wachten. Daar liggen de kansen!

Noordoost-Nederland heeft een zwakke structuur, die met infrastructuur versterkt moet worden. Stad Groningen slibt dicht 
en wil auto's weren, maar moet als motor van het noorden kunnen blijven functioneren.
Allemaal bestaande plannen.

Lelylijn is een must voor Noord-Nederland, het verbindt het noorden beter met het westen en ook zullen grote plaatsen 
zoals Drachten (de de op één na grootste plaats van Friesland, na Leeuwarden) en Heerenveen verbonden worden met 
zowel de stad Groningen als het westen. Nedersaksenlijn verbindt Emmen met Groningen, en het spoor ligt er zelfs al! Ik 
zeg doen. Het laatste grote spoorproject in Nederland is de Hanzelijn wat inmiddels al bijna 10 jaar geleden is!
Deze regio beter bereikbaar, belangrijk voor werkgelegenheid en ook voor het aanzien van onze regio zodat de uitdrukking 
&quot;het hoge Noorden&quot;niet meer te horen valt in de randstad!
Korte verbindingen - minder autoverkeer - vergroten leefbaarheid
Veel betere verbinding voor het Noorden, wil men het daar Leefbaar houden. Nu wordt er veel geld in Ring Zuid Stad 
Groningen gestoken en blijft voor de rest van Groningen niks over!!!

Wunderline: Meer in het centrum komen, Aansluiting an het ice netwerk duitsland. Groningen -Bremen - Hamburg heel 
belangrijk voor energie- economie en werkgelegenheid ( nieuwe Hanze gedachten opnemen)

Goede railverbindingen zij erg belangrijk om Groningen aantrekkelijk te maken om te wonen en brengt de overspannen 
randstad dichterbij. Aanleg van de Lelylijn naar naar de randstad is een belangrijke stap. Het aanleggen van de 
Nedersaksenlijn brengt oost Groningen dichterbij de stad Groningen en is een 2e verbinding naar Zwolle ingeval van 
calamiteiten op de bestaande lijn van de stad Groningen naar Zwolle en verder.
Hoogste prioriteit dat Groningen ook per hoogwaardig spoor in alle richtingen ontsloten wordt, spoorlijnen hebben de 
toekomst
Betere mobiliteit zorgt voor meer werkgelegenheid en spinnof voor stad en ommeland.
Van groot belang voor jong en oud!

Ik vind het ontzettend belangrijk dat openbaar vervoer een goed alternatief wordt en blijft zeker in het ommeland. In 
Groningen mogen we heel blij zijn met de provinciale verbindingen die we hebben, maar naar mijn mening heeft de 
provincie een belangrijke leidende rol in het navigeren van deze trein connecties, zowel naar duitsland als naar de rest van 
nederland. Zeker als jonge starter blijft het aantrekkelijker om hier te wonen als je goed verbonden bent.
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Volgens 'De Haag' houdt Nederland bij de Randstad op. Het is goed om daar met een actiegroep verandering in te brengen 
om ervoor te zorgen dat Noord-Nederland economisch aantrekkelijker wordt.
Ontsluit Gronnigen
Economische ontwikkeling van de regio is altijd ondergeschikt geweest t.o.v. de stedelijke omgeving. De ontwikkeling van 
deze spoorlijn is een unieke mogelijkheid om daar een kentering in te brengen.
Dit is een goede investering met het extra geld. Zonder toukomst zou hier geen geld voor zijn.
Goede verbindingen is noodzakelijk voor een toekomstbestendige provincie.
Goede verbindingen stimuleert alle activiteiten.

Treinreizen is ondergewaardeerd! Niet alleen verkort dit de reistijd naar veel plekken, het vergroot ook het reisplezier.
broodnodig om dit realiseren
Bittere noodzaak voor de ontwikkelingen voor onze provincie.
Ontsluiten van een groot gebied, aantrekkelijk maken om er te wonen en elders te werken, studeren. of thuis te werken via 
het glasvezelnetwerk in Westerwolde en Stadskanaal
Zeer belangrijk voor het Noorden een snelle Openbare verbinding
Belangrijke verbinding tussen Twente en Groningen
Alleen maar
De infrastructuur is belangrijk voor onze regio, goede verbindingen zijn essentieel voor onze toekomst . Voor bedrijven is 
infrastructuur een randvoorwaarde. Zorgt voor werk en trekt werknemers aan en bverbeterd daarmee de leefbaarheid en 
toekomst. De hyperloop testbaan sluit hier goed bij aan.
De Nedersaksenlijn zou een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid in Oost Groningen
De enige spoorlijn die nog mist in het spoornet. Verspreiding van bewoning en economische activiteiten.
In het kader van duurzamer vervoer moeten ook de diverse treinverbindingen worden aangelegd, m.n. De Nedersaksenlijn 
voor een betere verbinding met de rest van Europa
Zeer goede mogelijkheid om de bereikbaarheid van een groot gebied hier te vergroten

Een snellere verbinding met de rest van Nederland is (onder normale, non-covid19 omstandigheden) de enige manier om 
Groningen van belangrijk economische spil in de regio te maken. De werkgelegenheid voor hoger opgeleiden is reeds jaren 
aan het verdwijnen. Door een goede connectie met de randstad blijft Groningen een goede woon/werkplek.
Goede manier om Groningen echt bereikbaar te maken
Alles om Groningen beter bereikbaar en leefbaar te houden
Minder reistijd en het is makkelijker om verder weg te werken.
Dit is dé manier om deze streek daadwerkelijk meer mogelijkheden te geven

Hoog tijd voor een goede treinverbinding vanaf grote woonkernen zoals Stadskanaal en Ter Apel naar Emmen en Groningen
Essentieel voor verdere ontwikkeling over de landsgrens heen. De provincie Groningen en Ost-Friesland of steden als 
Groningen en Bremen hebben cultureel veel gemeen en kunnen van elkaar profiteren. Kom los van de oriëntatie op de 
randstad!
Wij willen ook sneller en beter kunnen reizen. Niet eerst met het boemeltje naar Zwolle moeten. Jongelui blijven hier ook 
niet wonen.
Zet het Noorden goed op de kaart!
Ambitieus plan. Een snellere/ efficiëntere verbinding met de trein tussen Groningen en Emmen. Stadskanaal wordt 
bereikbaarder met een volwaardig station.

Het culturele leven in onze provincie is voldoende rijk en behoeft geen extra impuls. Veel belangrijker zijn extra 
investeringen in leefbaarheid, infrastructuur - overal snel internet! - , landschapsbeheer en verduurzaming.
Dit project is voor de economische ontwikkeling van ons gebied een belangrijke trekker.

Heel erg belangrijk om in dit gebied te investeren, wanneer de voorzieningen goed zijn, wordt het aantrekkelijk voor 
mensen zodat we de veel te volle randstad kunnen helpen om te ontlasten. Investeringen gaan altijd voor de baten!!
Zeer belangrijk voor de economische ontwikkeling in de krimp regio Zuid-Oost Groningen
Als we willen voorkomen dat jongeren massaal wegtrekken uit de provincie zullen we moeten investeren in openbaar 
vervoer. Een verbinding tussen Veendam en Emmen is daarbij cruciaal. Door betere verbindingen in de provincie kan er 
enigzins verlichting komen op de woningmarkt in de Stad.

Superbelangrijk voor de economie van Groningen. Groningen komt dichterbij de randstad en is niet meer een uithoek.
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Stimuleert het gebied oa zuidoost Groningen we moeten in de toekomst voor zorgen dat aantrekkelijke wordt en blijft voor 
de toerisme en economie
Zeer belangrijk voor de ontwikkeling, bereikbaarheid en economie voor noord en oos Nederland.
Goede Infrastructuur Is van belang.
De argumenten staan al vermeld in de begeleidende tekst. Lelylijn en zgn Wunderline moeten er komen, ook al voor de 
aansluiting van groeikern Drachten op Groningen en noord Duitsland.
14 kilometer spoor voor een gehele regio!

Inzetten op bereikbaarheid en uiteindelijk leefbaarheid van het noorden en duurzamere alternatieven dan de auto. 
Toekomstbestendig OV waardoor Groningen verbonden wordt met zowel eigen ommeland als Randstad en Duitsland.

Het is meer dan alleen een project voor een betere bereikbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan ondernemers die hierdoor beter 
personeel kunnen werven ( werkgelegenheid), tegengaan jeugd die wegtrekt ( anti krimp), stimulering economie, 
tegengaan sociale uitsluiting. Door het huidige toenemende thuiswerken wordt het hierdoor bovendien steeds makkelijker 
om in het Noorden te blijven wonen en in het westen te werken, waar er woningnood is Een redenatie strikt op basis van 
kosten en reizigersbaten doet niet recht aan dit project, want dan kunnen alleen spoorlijnen in stedelijke gebieden uit...
Sinds jaar en dag zijn verbindingen en mobiliteit voorwaarden voor bloei en kracht van het gebied. Doen!
Betere treinverbindingen Noord Nederland
de nedersaksenlijn is in mijn optiek een zeer belangrijk item waar zeker in geïnvesteerd moet worden. haagse politiek is 
vooral gericht op &quot;holland&quot; en dus is het zaak dat de noordelijke en oostelijke regio's zichzelf sterker maken om 
de verbindingen met elkaar en europa te verbeteren.
Veendam Emmen, richting Duistland een betere verbinding, ben ik helemaal voor. Is zo vlakbij en qua vliegveld, verbinding 
naar de rest van Europa van meerwaarde.

De Nedersaksenlijn is van groot belang voor een verbetering van de bereikbaarheid en de mobiliteit in Zuid Oost Groningen
Dit is goed voor de mobiliteit en economie van Groningen!
Deze verbinding is cruciaal voor de leefbaarheid en economische ontwikkeling van Groningen!
Erg goed tegen de krimp. Randstad, Friesland worden veel beter bereikbaar. Daarbij moet de lelylijn wel gelijk geschikt 
worden gemaakt voor een HSL en moet dit spoor ook direct doorgetrokken worden naar Bremen/Hamburg om zo ook bij te 
dragen aan minder vliegverkeer voor korte afstanden.
Bevordering van de werkgelegenheid en uitwisseling van werkzoekenden/werkgevers tussen de regio's. Bij rampen zoals 
dijkdoorbraken zijn er snelle verbindingen aanwezig voor hulpverlening.
Goed idee!
Bereikbaarheid vergroot ook de aantrekkelijkheid. Emmen is een vreselijke plaats om goed te bereiken, waardoor o.a. 
werken en recreatie aldaar en wonen in bv Veendam onaantrekkelijk is.
de nedersaksenlijn is een goed idee, net als het investeren in een duurzamere provincie door duurzame 
transportmogelijkheden
Veel betere bereikbaarheid oost en zuid-oost-Groningen . Belangrijk voor de ontwikkeling van dit gebied.
Ik ben voor de nedersaksen lijn en elke andere genoemde verbinding door middel van openbaar vervoer.
Bereikbaarheid zorgt altijd voor een boost. Maar behalve passagierstreinen, zou goederenvervoer ook een ontzettende 
boost geven! Daarmee worden de havens breder inzetbaar, de export makkelijker, transport over de weg verminderd en de 
maak-industrie krijgt meer mogelijkheden!
Goed voor de economie, werkgelegenheid, bereikbaarheid. Studenten kunnen makkelijker thuis blijven wonen. Meer 
ruimte in studentensteden voor overige studenten.
Maakt de verbinding in het oosten van het land beter en met de oosterburen
Groningen is te weinig ontsloten in vergelijking met de andere grote steden in Nederland.
Zeer belangrijk voor ontwikkeling van Groningen.
Sowieso goed natuurlijk, een betere verbinding
Nu ben je voor vervoer vanuit noord Nederland toch nog vaak op de auto aangewezen. Snelle verbinding met openbaar 
vervoer zorgt ervoor dat mensen hier kunnen blijven wonen terwijl werk elders kan zijn.
Goede verbindingen met trein zodat West en noord Nederland goede verbinding hebben. Minder files.
Groningen beter bereikbaar
Om ook deze regio aantrekkelijker te maken als woon- en werkgebied.
De Nedersaksenlijn zorgt ervoor dat de leefbaarheid in Oost-Groningen vergroot worden. Dat de jeugd in Oost-Groningen 
blijft wonen en niet voor de studie direct uit huis moeten. Oost-Groningen wordt economisch aantrekkelijker voor 
bedrijven en scholen. Ik zeg doen!
Graag!
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Mobiliteit is anno 2020 extreem belangrijk.
goed einddoel
dit is nodig voor een goede economische en sociale ontwikkeling
Vooral voor het doorvoeren van de Lelylijn!

Lijkt mooi, vooral doodat Eemshaven en Delfzijl &quot;aantrekken&quot;. Naast Noord/zuid/oostverbinding is een 
zeeverbinding met bv VK en Scandinavië een optie. Ook binnen de provincie de Oost/westverbinding beoordelen (Van 
N33/N46 naar bijvoorbeeld het westen via Lauwersoog-Dokkem naar de nieuwe Sintrale As.
Goede treinverbindingen geven een economische impuls.
Het is van vitaal belang om deze regio te verbinden vanwege economische en ook sociale reden. Het zal het Noordoosten 
ontbi den en aantrekkelijker maken voor de rest van Nederland en Duitsland.

Realiseren van dit project zou een immense boost zijn voor de economie. Het kan het westen van Nld ontlasten omdat het 
lucratiever is voor bedrijven en werknemers om zich te vestigen in het Noorden/Noord-Oosten wanneer ze beter 
bereikbaar zijn via treinrails voor zowel werknemers als toeleverings- en afname- en transportbedrijven.
Iedereen heeft meer mogelijkheden om werk en woonruimte te vinden. Minder files.
Dit is investering op lange termijn. Had allang gedaan moeten zijn.
noodzakelijk voor toukomst van groningen
ontsluiting en makkelijk bereikbaar is belangrijk voor veel andere projecten en stimuleren van economische en innovatieve 
ontwikkelingen

Deze verbinding had nooit oogeheven moeten worden. Hij zal Oost Groningen ontsluiten en heeft alleen maar voordelen, 
ook bijvoorbeeld voor het millieu. Het zal met name studerende en werkende jongeren de gelegenheid geven in de 
krimpgebieden te blijven wonen, en ouderen mobieler en langer zelfstandig houden.
Meer O.V., goed idee. Hef die rampzalige breuk in het oosten meteen op met een waterstoftrein.
Snellere verbindingen met het westen vergroot de toegankelijkheid van het noorden.
Ontsluiting van staden achterland komt ieder ten goede.
over je eigen grenzen kijken brengt altijd een meerwaarde
vreet het hele budget op
Bevordert OV in het Noorden ipv autobezit

Het maakt het reizen met de trein aantrekkelijker als je met de trein sneller overal kunt komen als met de auto
vergroting economie en leefbaarheid in het Noorden .
goede infrastructuur, dus goede bereikbaarheid is essentieel
bereikbaarheid
Dit had al jaren geleden moeten gebeuren.draagt bij aan vermindering autoverkeer, dus minder stikstof uitstoot en files. 
Geeft toename werkgelegenheid vanwege gunstiger vestigingsklimaat.
Meer snellere verbindingen tussen Groningen en Duitsland, Randstad en Twente. Een einde van een dood spoor bij 
Veendam en Emmen. En straks makkelijker treinverbinding te maken tussen Amsterdam via Groningen naar Hamburg en 
vice versa. Noorden niet meer afhankelijk van de spoorlijn Zwolle-Meppel. En de treinen tussen het Noorden en de 
Randstad hoeven niet meer langs Zwolle.
De regio verdient het want is al zolang het kind van de rekening vergeleken met andere regio’s. Nu eindelijk eens tijd om in 
de achtergebleven regio te investeren.
Scheelt zoveel reistijd en energie
Dit project is de verbinding tussen veel andere projecten en ontwikkelingen en brengt de regio ‘dichterbij’. Stimuleert 
andere investeringen en de economische ontwikkeling die de leefbaarheid weer aanjaagt.wee
Betere, snellere verbindingen zorgen echt voor structuurversterking.
Het noorden bereikbaarder maken voor binnen en buitenland zorgt voor een enorme economische boost! De reistijd van 
en naar de Randstad is te lang, met te veel overstappen en onlogische routes. Dit kan sneller!

Verbetering van treinverbindingen binnen de regio vergroot bereikbaarheid en geeft kansen voor werkgelegenheid of voor 
het beter bereiken van werk vanuit het noorden met de ranstad, waar het overvol is
betere spoorverbindingen zijn absoluut van groot belang
Ik zou dit project 5 sterren geven als de nadruk nog meer gelegd wordt op verbinding met noord Duitsland en daarmee met 
belangrijke delen van Scandinavië. Europa begint en stopt niet bij de randstad of het roergebied. De lijn naar Hamburg en 
van daaruit verder is een hele interessante en het nastreven waard.
Dan kunnen mensen hier ook blijven wonen.
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Vooral Nedetsaksenlijn.
Gemakkelijker om in het noorden te gaan wonen als je toch regelmatig in het westen moet zijn, dus meer huizen koop in 
noorden en lagere prijzen in randstad.

Belangrijk voor de ontsluiting naar Duitsland en verder. Breid het uit met een spoorlijn via de afsluitdijk naar Alkmaar!!!!
essentieel voor de toekomst van Groningen

-Drempel verlagen om te solliciteren naar functies, elders in het land. Zonder hier direct voor te moeten verhuizen. - op 
korte termijn levert de aanleg van de verbindingen, werkgelegenheid op. Niet vervelend met een groot aantal 'arme' 
gemeenten in noord Nederland. - Door de snellere verbinding met randstedelijk gebied, trekken er hopelijk meer bedrijven 
naar het noorden. Dit kan op zijn beurt ook weer een katalysator zijn om het fenomeen 'krimp regio' tegen te gaan.
Deze lijn moet nou eens voor altijd doorgaan en niet laten blokkeren door het &quot;randstad&quot; volk die liever wil dat 
wij boeren blijven. Trek deze lijn door naar Hamburg en ook de Winderline is een feit. Laat ons ook sneller in de Randstad 
zijn. Deze lijn is een oplossing voor de volstromende randstad
Hoe meer treinen hoe beter! En de 10 (!!!!!) miljoen auto's die we inmiddels met z'n allen bezitten zoveel mogelijk terug in 
het hok!

Ontsluiting van Groningen binnen europa is goede zaak. Het is een schandaal dat de spoorlijn naar Leer al meer dan een 
jaar niet te gebruiken is wegens desinteresse van (N-)Duitsland(?) en gebrek aan inzet vanuit Nederland.
sterke voorstander van Lelylijn, Wunderline en -eventueel- Nedersaksenlijn.
Groningen heeft zoveel te bieden. Momenteel mislukken initiatieven vanwege slechte verbindingen.

Vooral voorstander voor het traject naar Lelystad, Groningen moet beter worden verbonden met de randstad.
De 3 verbindingen moeten aangelegd worden!
Een betere treinverbinding met de rest van Nederland en Duitsland zorgt voor groei in de regio zonder dat er hoeft te 
worden ingeleverd door bijvoorbeeld de aanbouw van steeds grotere stroken asfalt. Het is een oplossing die direct de 
vruchten afwerpt, maar tevens toekomstgericht is.

Verkorten van de afstand tussen NORD-NEDERLAND en Niedersachsen (Coevorden - Nordhorn - Rheine - Osnabrück).

Dit plan vergroot de bereikbaarheid van Groningen enorm. Focus is goed: eerst de Nedersaksenlijn, die nooit opgeheven 
had mogen worden. Daarna is de Lelylijn een essentiële toevoeging aan het spoornet van Nederland.
Een goede infrastructuur is een uitstekende basis voor de toekomst van het Noorden!
Cruciaal om een goede treinverbinding te hebben met de rest van nederland
Versterken infrastructuur, OV meer benutten. Bevorderen werkgelegenheid
Goede ontsluiting van de regio.
In mijn jeugd werd hier al over gesproken. Een magneettrein naar de randstad. Onbegrijpelijk dat het na 25 jaar er nog 
steeds niet is. Snellere verbindingen in wat voor vorm dan ook zijn noodzakelijk voor Groningen.
Openbaar vervoer zal in de klimaatdoelstelling beter moeten worden. Dit krijg je door een beter netwerk. Daarnaast heeft 
oost Groningen last van Krimp en werkeloosheid. Door een betere verbinding kun je meer werkgelegenheid hier creëren en 
ook mensen ergens anders plaatsen.
Met het verkorten van de reisafstand tussen Noordoost-Nederland en geheel Europa wordt de regio economisch 
aantrekkelijker.
Het is goed voor het achterland om Groningen als opstap naar bremen / Hamburg /Kopenhagen te verwezenlijken De extra 
verbinding naar het westen is hierbij cruciaal
Ik stem voor omdat ik hoop dat daarmee het spoortraject Stadskanaal-Emmen gerealiseerd kan worden!

Het is een heel goed idee om de treinverbindingen naar Duitsland serieus te verbeteren, dit is geloof ik ook al een keer 
becijferd door een econoom van de RUG. Een HSL naar Hamburg zou daarnaast veel meer opleveren voor Groningen dan 
de Lelylijn ooit zal doen. Helaas moet je hiervoor wel de Duitsers meekrijgen in je plan.
Groningen heeft een heel groot achterland met name Duitsland en Scandinavie .Niet de Randstad is het centrum van 
Nederland. Goed openbaar vervoer is van belang voor de hele regio
Project 31 Argumenten Tegen
Het kost erg veel geld. Helpt deze stimulans van Toukomst echt om de ideeën en plannen die er al zijn sneller te realiseren? 
Grote projecten brengen altijd onverwachte extra moeilijkheden met zich mee.
maar niet met dit geld
Geen
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Geen tegens
Draagvlak creëren vind ik een moeilijk doel op zich. Die lijn moet gewoon maar alvast aangelegd worden, hoppa, kop dr 
veur!
geen
Nee
Geen
Geen
Argumenten tegen

waarom niet eerst een werken aan de belabberde verbinding tussen Delfzijl en Groningen? De trein sluit bij aankomt in 
Groningen nergens fatsoenlijk op aan. De bus doet er eens zo lang over en in Delfzijl zelf zijn hele woonwijken zonder bus.
Geen
geen
Geen
geen
Plaatsonafhankelijk werken wordt steeds beter mogelijk in de toekomst. In die zin zijn uitstekende netwerkverbindingen 
een goed alternatief voor reizen.
geen.
Dit zijn geen zaken voor bewoners, in die zin dat dit van dit soort fondsen moet worden betaald. Dit is een normale 
infrastructuur en zou moeten worden meegenomen in de overheidsbegroting. Daarnaast willen we milieuvriendelijker 
transport, waarbij onthaasting (bv. meer met de trein i.p.v. vliegtuig) een grote rol speelt. Waarom zouden we dan voor een 
paar minuten winst dan bv. een Lelylijn aanleggen?
Het project maakt Groningen zélf niet groener of cultureel sterker.
Geen
hier is het geld niet voor bedoeld, lijkt me.
De overheid lijkt zulke projecten voor het noorden altijd af te houden. Als noordelijke provincie moeten we gezamenlijk 
hard maken. Infrastructuur projecten zijn duur en complex, maar als noordelijk gebied verdienen wij een extra impuls 
vanuit het rijk voor een nieuwe toekomst.
Geen.
Geen
geen
Geen!
Toukomst gaat vooral over vernieuwende ideeën.
Duur, maar uiteindelijk betaalt het zich snel terug.
Kostenpost
Die heb ik niet!!!
Uit deze pot alleen voorbereidingskosten, de daadwerkelijke uitvoering moet het rijk betalen
Geen.
geen
Geen!!!
Geen
Geen
Het lijkt hier te gaan om een lobby organisatie die veel geld gaat uitgeven zonder garantie dat er iets blijvends gerealiseerd 
wordt.
Geen

Het project is niet innovatief genoeg. Vooruitkijkend over heel wat jaar, is het jammer om nu te zeggen dat we sowieso 
voor een spoorlijn gaan. De snelheid om de randstad te bereiken blijft gelimiteerd door de keuze van vervoer. Ik zou 
zeggen, houd dit even open en houd alleen de wens om Groningen met Nederland en Europa te verbinden in gedachte.
Het zou hier druk kunnen worden
Geen
Beter bereikbaar is niet hetzelfde als aantrekkelijker. Kip en ei verhaal. Ik denk dat eerst het imago moet worden 
opgepoetst.

Misschien moeten we het geld van Toukomst hier niet voor gaan inzetten. de verbinding aanleggen is wel een goed plan
De aanleg kost tijd en is dus geen kortetermijnoplossing.
Vervelend is dat de planvorming oneindig lang duurt.
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Bij gebrek aan visie kan dit als moeilijk terug te verdienen geld worden gezien, met name op korte termijn. Dan wordt dit 
geld op een plek geïnvesteerd waar nu een hoge noodzaak is (lees randstad) en wordt het daar nog drukker
Geen
Nauwelijks
Kostenplaatje.
Langdurig project
De kracht van het noorden is de ruimte - en daardoor de rust. Meer/betere verbindingen trekken meer bedrijven aan. Het 
noorden moet geen tweede Randstad worden.
Richting randstad, weet ik niet of dit nu perse een meerwaarde heeft. Kan ook zijn dat er juist meer &quot;forenzen&quot; 
komen, waar Groningen juist niet beter van wordt. Komen de problemen van &quot;daar&quot; niet naar 
&quot;hier&quot;? belangrijk om ook de rust en ruimte die we hebben te behouden in onze provincie. wegen de kosten op 
tegen de baten?
Geen argumenten tegen
Mist een plan om de verbinding met Leer te herstellen (sneller dan gepland) en te verbeteren.
Geen geld aan besteden. Minder reizen en meer op afstand en digitaal werken zijn veel betere oplossingen dan meer 
treinen, reizen en of asfalt. D
Geen
Het geld voor toukomst zou hier niet voor ingezet moeten worden. Dit hoort bij de infrastructuur van Nederland en dit is 
een overheidstaak
Hoge kosten.
Laten we alsjeblieft geen 2e randstad worden
Daar is deze pot geld niet voor bedoeld! Daar zijn andere geldbronnen voor. Ik citeer &quot;Toukomst gaat over beter 
wonen, leven en werken in Groningen. Over grote, vernieuwende, creatieve en slimme ideeën. Eigenzinnige ideeën. Ideeën 
die het normale werk van overheden doorkruisen.&quot;
Wees zuinig op de rust en ruimte die er zijn!
Geen
maar waarom kan dit niet met ook vrijwilligers en bestaande organisaties?
Teveel infrastructuur is niety goed voor het milieu
Combinatie van openbaar vervoer en coöperatief elektrisch deelvervoer.
Geen
Kost veel geld, maar dat is het dubbel en dwars waard.
Randstedelijke belangen.
kan ambitieuzer door Friesland ook mee te nemen
Meer, misschien teveel inwoners, willen wij dat.

Treinen zijn onpraktisch. Investeer liever in busverbindingen die goedkoper zijn en frequenter kunnen rijden
heb zelf onderzoek naar effect HST en TGV gedaan, soms lekt juist geld en goede mensen weg en VREET geld. Dan heeft 
betere glasinfra veel meer effect per besteedde miljoen of een hogere treinfrequentie. Het wordt anders als als co-
financiering groningen iets bijdraagt aan Lelylijn mits rijk minimaal de helft.
te zeer afhankelijk van landelijke overheid
We moeten inzetten op de Lelylijn, daar ligt de potentie. Niet in de Nedersaksenlijn.
geen
Huizenprijzen stijgen. Bevolkingstoename met aanverwante negatieve effecten.

Als deze lijnen worden aangelegd, moeten er op de sommige overige spoortrajecten in Noord en Oost Nederland een 
spoorverdubbeling komen. Zoals op het traject Gramsbergen-Emmen. Dit om de 'vertragingskans' te verkleinen en 
vanwege plannen voor de treinverbinding Emmen-Rheine. Dit vind ik wat er moet gebeuren als deze spoorlijnen er komen.
-
Zijn er niet

Deze investeringen moeten niet uit Toukomstgelden worden gefinancierd, maar uit het normale rijksbudget.
de diverse overheden zijn hier toch al lang mee bezig? Waarom zou hier vanuit Toukomst geld in gestoken moeten worden, 
dergelijke infrastructuur is toch een taak van de overheid?
kleiner wordende economisch belang ommeland
- Het trace gaat ruimte innemen. Dit zou ten kostte kunnen gaan van de beperkte natuur in Nederland.
Laten er niet teveel van die arrogante randstad mensen hierheen komen. Een paar mag wel.
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Duur project

Projecten als de Lelylijn zijn kostbaar, maar investeringen zoals deze verdienen zichzelf terug in de lokale economie.
Onderzoek ook de mogelijkheid voor hoge-snelheidslijn naar Bremen/Hamburg, voor de langere termijn. Kijk naar de 
beschikbare fondsen (bijv. Wopke-Wiebes).
Geen enkele. Meteen doen!

De spoorbrug bij Weener wordt de komende jaren niet herbouwd. Dus voorlopig geen snellere verbinding met Bremen
Ov is nog steeds duur tov auto rijden. Waardoor het gebruik niet direct toeneemt en dus het aantal mensen die profiteren 
eerst klein blijft.
Project 32 Argumenten Voor
Als we hier met elkaar aan werken en gebruik van gaan maken, zijn we breed inzetbaar zonder eigen bezit.
Er kan nog zoveel meer!
Mobiliteit is passend onderwerp voor Toukomst en zeer noodzakelijk voor regio’s met krimp!
er zijn al veel duurzaamheids organisaties mee bezig, dit moet echt een flinke impuls krijgen, hoe meer mensen mee doen 
hoe beter het systeem werkt
Mooi project dat zeker in de toukomst van Groningen ingezet dient te worden!

- wat dacht je van een veelvoud aan elektrische fietsen en speed-pedelecs? - zodat de helft (of meer) van de ommelanders 
niet meer met de auto, maar met de fiets naar de stad komen? - alleen werkzaam als het betaalbaar wordt: met de 
opbrengst van de parkeertarieven in de stad? - zodat elke middelbaar scholier die &gt;10 km van school woont gaat fietsen - 
student fietsen ipv de bus - zonder wachttijden en gedoe te combineren met de trein (van huis naar de trein met fiets 1, in 
de stad meteen weer op fiets 2 verder) - als op grote schaal: Groningen gezonder, schoner en leefbaarder!
Mooi initiatief, maar of de burger er klaar voor is? Deelauto verminderd wel het bezit, maar niet het aantal ritten. Inzetten 
op goed informeren van de inwoners bijv combinatie fiets en ov
Besparing CO2, een heel goed plan!

Een goed opgezet project, met een mooi doel voor ons allemaal, dat met de goede opbouw bereikt kan worden.
Bevordert vermindering van autoverkeer
Zorg is waar de electriciteit vandaan komt
Zeer belangrijke impuls om elektrisch deel vervoer te stimuleren en te professionaliseren en betaalbaar duurzaam vervoer 
voor iedereen.
Het allerbeste project: schone mobiliteit als vernieuwing van het publieke vervoer. Zal de noodzaak tot bezit voertuigen 
doen afnemen.
-Aantrekkelijkheid vergroten om te komen wonen in de provincie!; -verkleinen van de verkeersdruk in veel dorpen!; 
Groen/duurzaam verbinden van stad en ommeland; Prikkel voor opkomend toerisme in provincie!; Groningers nemen met 
dit plan volgens mij, zoals ze dat vroeger ook hebben gedaan, het heft in eigen hand om leefbaarheid van dit gebied te 
bewerkstelligen/vergroten. Dit keer dan geen gevecht tegen de zee maar tegen gewoonte en vast geroeste structuren en 
gewoontes.
Dat zou fantastisch zijn
Lijkt me iets goed voor de toekomst. Goed voor het milieu. Groen/goed plan dus
concreet plan, lijkt effectief, heel Groningen profiteert

Een veilig klimaat en betere / flexibelere mobiliteit. Daar moeten we naartoe en daar kun je mee thuiskomen!
Super relevant! Echt van deze tijd.
Goed vooruitstrevende idee, goed voor omgeving (qua milieu en geluid) en waar je tevens een bloeiende industrie mee op 
kan bouwen.
Voortzetting van reeds bestaande projecten. Eerst die resultaten evalueren.
Schoon (?) vervoer is natuurlijk prima
Ik ben zelf al langer elektrisch rijder en dat gun ik ook anderen. Het project zal door zn omvang een uniek voorbeeld in 
Nederland zijn en dat is een positieve manier voor Groningen. Verder kunnen we veel lokaal opgewekte energie gebruiken; 
100% groen.

In de toekomst, met oog op de energietransitie; moeten we af van de maatschappij waar iedereen een auto bezit. Naast de 
beschikbaarheid van deelauto’s (iets wat vrees ik beter werkt in de stad) is een goed frequent OV systeem even belangrijk 
om mensen een goed alternatief te bieden voor hun eigen auto, want dan worden deelauto’s ook aantrekkelijker.
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Utopisch ideaalbeeld. Weg met al het blik op straat. Potentieel goede ideeën om mensen van hun oude auto afstand te 
laten nemen.
Vervoer beschikbaar op afroep en alléén als het nodig is. Zonder vervuilend en duur bezit.
Met meer thuiswerken minder kilometers en meer deelauto's. En minder auto's minder stenen opritten nodig. Beter voor 
het waterprobleem.
Goed voor milieu en portemonnee
Goed groen initiatief
- minder verkeer in binnenstad - geen parkeerplekken meer nodig - die kunnen als speelplek ingericht worden - ov gebruik 
kan minder
Deelvervoer zou zeker een grote verbetering zijn voor het milieu, al was het maar dat niet de hele stad vol staat met 
geparkeerd blik.
Delen is het nieuwe hebben!
Draagt bij aan de verduurzaming van het vervoer.
Goede ontwikkeling, zeker voor het plattelandsgebied een mooie aanvulling. Vergroening en verkleining van de autovloot is 
daarbij een plus.
Het zorgt voor minder 2e auto's. Een betere balans op het elektriciteitsnet en minder CO2. Ook kan het het minder OV 
compenseren. En een sociale cohesie vergroten.
X
Top idee! In Loppersum gaan we dit al doen en ik gun dat de hele provincie, vooral in het Ommeland waar de verbindingen-
OV vaak belabberd zijn.
Milieuvriendelijk, efficiënt en laagdrempelig.
Delen is niet alleen het nieuwe bezit. het wordt het nieuwe openbaar vervoer. Deelmobiliteit zorgt ervoor dat bewoners en 
bezoekers optimale bewegingsvrijheid hebben zonder direct een auto of elektrische scooter aan te hoeven schaffen of mee 
te brengen. Elektrisch vervoer is beter voor het milieu. Genieten van de ruimte in stilte en schone lucht inademen is binnen 
bereik van een ieder.

Als student zijnde lijkt me dit een hele goede aanvulling op het openbaar vervoer om de stad en de dorpen beter te 
verbinden. Het is logisch om deze verbinding zo duurzaam mogelijk te maken met eletrische voertuigen. Ook voelt het goed 
om op deze manier iets bij te dragen aan de groene maatschappij. Bovendien zorgt dit project ook voor een betere 
infrastructuur voor alle (ook particuliere) elektrische voertuigen.
Veel dorpen zijn nu niet of heel beperkt bereikbaar met openbaar vervoer. Het gevolg is dat veel mensen 2 auto’s hebben. 
Duur en helemaal niet duurzaam
Een groot netwerk van duurzaam deelvervoer maakt van Groningen een hele andere regio. Wonen in het Ommeland, in 
krimpgebieden, wordt hierdoor zelfs aantrekkelijk. Minder ‘blik op straat’ (door minder bezit) maakt de leefomgeving 
aantrekkelijker.

Sluit aan op ons bestaande dorpsinitiatief in Garnwerd waar we de mobiliteit willen verduurzamen en het aanbod (door 
ontbrekende OV) verbeteren. Dorpsgenoten in de gelegenheid brengen te besparen op vervoer en voor - Inzet deelauto als 
dorpstaxi biedt ook voor ouderen in de dorpen gelegenheid mobiel te blijven zonder hoge vaste kosten. - Sluit ook aan op 
en versterkt andere deelauto burgerinitiatieven in o.a. Loppersum, Zijldijk e.a.
Het is een heel goed plan om zelf niet te hoeven investeren in een vervoermiddel en alleen het gebruik te betalen. 
Daarnaast is het ook goed dat we groener gaan rijden. In enkele gevallen is een volgens u niet groene auto energie 
vriendelijker (CO2 uitstoot) beter!
Meer delen is beter voor milieu, drukte op de weg en je portemonnaie. Het is even anders denken, maar een uitstekend 
idee!
Gewoon een goed idee.
Bezit is niet belangrijk, maar optimaal gebruik van vervoermiddelen en ook nog fossielvrij...wie wil dat niet! Een 
&quot;schone&quot; provincie!
Minder bezit juich ik toe. Bereikbaarheid in dorpen verbeteren is een goede keuze.

Goed plan, zal zorgen dat minder gezinnen een 2e auto hebben en ook worden mensen met weinig geld mobieler.

Elektrisch rijden met deelautos wordt laagdrempelig voor plattelandsgebied.Niet alleen in de steden. Samen auto's delen 
en rijden op eigen stroom Bedrijven en organisaties kunnen ook over duurzame mobiliteit beschikken.

Maakt Oost Groningen beter bereikbaar. Met schonere vervoerswegingen. Ov werk hier minimaal. Zonder auto kun je niets.
Beter voor het milieu; vermindert autobezit en laat meer openbare ruimte over om in te leven/spelen
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Prima idee om je in de provincie te kunnen verplaatsen met vervoer waar je samen gebruik van kunt maken en dat voor 
betaalbare prijzen. Geen standaard eigen auto meer op de oprit die je relatief weinig gebruikt. Het milieu wordt een goede 
dienst bewezen zodra de auto's elektrisch zijn, dit geldt ook voor de fiets en je eigen gezondheid vaart er ook nog eens wel 
bij. Het grote netwerk van betaalbaar en schoon vervoer lijkt mij een prachtig alternatief voor het huidige openbaar vervoer 
wat lang niet altijd tegemoet kan komen aan de flexibele eisen die elk individu graag stelt.....
Ipv tweede auto
Duurzame investering Voor iedereen beschikbaar Ook als je met de trein van buiten de provincie komt
erg goed idee!

Op het moment dat er elektrische deelauto's staan in wijken waar veel mensen 2 auto's hebben dan is de kans groot dat de 
2e auto verdwijnt en er een abonnement op de deelauto komt. Zet laadpalen neer en de commerciële partij met deelauto's 
komt vanzelf. Bijvoorbeeld een (nieuwe) parkeerplaats midden in de wijk Gravenburg met elektrische laadpalen en een 
aantal zonnepanelen op een carport die voor schaduw zorgt. De deelauto maatschappij krijgt stroom tegen kostprijs.

Ach het was mijn eigen idee, dus ik ben alleen positief. Echter, ik heb een kleine toevoeging; de accu's in de wagens kunnen 
ook dienst doen als buffer van electriciteit. Is het daarom niet interessant om eens naar regios te kijken waar het 
electriciteitsnet eigenljk te zwak is voor energieopwekking. Een dergelijk projekt is te koppelen aan een regio met 
opslagbehoefte, bijvoorbeeld daar waar veel energie wordt opgewekt maar niet direct wordt gebruikt.
- Bemand vervoer voor senioren kan eenzaamheid voorkomen - Autodelen kan sociale cohesie vergroten - Beter benutten 
van het bestaande wagenpark kan extra autokilometers voorkomen
verhoogt vervoersmogelijkheden kost minder flexibel en goedkoop
Mooi duurzaam, betaalbaar en sociaal initiatief. Geeft mensen weer vrijheid nu het openbaar vervoer steeds minder wordt 
en eigen elektrische auto duur en niet nodig is.
Onzin om eigen auto te hebben als je die niet nodig hebt voor woon-werk verkeer. We willen geen auto die een dag stil 
staat; we delen liever. En een elektrische auto voor ons alleen is onbetaalbaar; maar we willen het liefst schoon rijden! Dus 
een lokaal deelsysteem is de beste oplossing.

Duurzame oplossing Past bij groeiende groep ouderen waarbij allerlei voorzieningen makkelijk bereikbaar zijn
Een heel goed plan. Het maakt wonen op het platteland nog aantrekkelijker.
De toekomst van vervoer
Ik gebruik zelf mijn auto maar heel weinig. Met zo'n initiatief zou ik overstappen naar een deelauto. Daarnaast verwacht ik 
dat hoe meer deelauto's er zijn, hoe groter de kans dat er een in de buurt is. Ik vind het nu nog te ver tot de dichtstbijzijnde 
deelauto's.
Ideaal als ‘s nachts het ov niet meer rijdt en je moet nog ergens heen of je hebt de laatste trein net gemist. En dit is een hele 
goede stap in de richting voor een nog groenere wereld. Ik zie alleen maar pluspunten.
stadse ideeën toepassen op het platteland, een bewezen technologie dus eenvoudig toepasbaar.
Delen van voertuigen is goedkoop en duurzaam

Dit is wat we willen in de regio: af van fossiele brandstoffen en naar een gedeelde elektrische vloot. Ik zie het als een 
manier om de periode te overbruggen tussen nu en de zelfrijdende auto's die we uit kunnen lenen op afstand. Prachtig 
initiatief en niet minder dan puur logisch voor een stad die zichzelf als voortrekker wil plaatsen in de regio. Mooi!
Het vergroot de toegankelijkheid van Groningen, meer mensen kunnen hierdoor makkelijker genieten van de ruimte, 
natuur en gezelligheid.
Het zorgt voor mobiliteit zonder een investering die niet iedereen kan doen. Ik heb jaren in een dorp gewoond waar 4 x per 
dag en bus doorheen reed. Geen auto tot mijn beschikking. Het was vreselijk.
Heel belangrijk want in de kleine dorpen is het vervoer en met name het openbare vervoer wegbezuinigd
mooi idee
Deelauto's staan minder vaak stil, zijn makkelijker duurzaam te maken, bereikbaarder voor minima. Zie ook het succes van 
de Go-scooters in de stad
Het is een charmant idee. Voordelen voor het milieu en mogelijk ook financieel gunstig.
ik organiseer zelf ook deelautoprojecten, dus idee is sympathiek
goed idee maar hiervoor wel special ingerichte 'parkeer'- of 'stallings'plaatsen maken zodat een wirwar van her en der 
gestalde voertuigen wordt voorkomen
goed plan
Fantastisch project
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Electrische voertuigen zijn de toekomst. Iedereen weet dat er wat moet gaan gebeuren in deze autosector. In dit plan om 
deze electrische voertuigen te delen kun je in één klap heel veel fossiele auto's inruilen voor een aantal electrische. Het 
punt om de particulier te belonen voor het inruilen van zijn auto dmv. rij tegoed is lijkt mij uniek en een goede zet om 
iedereen aan te moedigen. Al met al een plan waar ik volledig achter sta en benieuwd ben naar de ontwikkelingen.
Bezit kan omlaag en flexibiliteit vergroot. Regio's kunnen ontsloten worden.
Kopen van een electrische auto is te duur voor veel mensen, Deelauto’s en scooters zijn dan een goed idee. elektriciteit is 
volop voorradig.
Supergrappig en uniek idee, goed voor milieu
Echt een heel slim idee, waarom heeft niemand daar eerder aan gedacht?
Bestaat reeds op Landelijk-Europees schaal
duurzaam plan

Een heel interessant idee die bij de jongere generaties zal resoneren. Ik geloof absoluut dat dit toekomst kan hebben.
Schoon de toekomst in

Deelmobiliteit richt zich nog teveel op de grote steden, terwijl er op het platteland juist mooie kansen voordoen. Zo kun je 
vervoersarmoede tegengaan en mensen laagdrempelig kennis laten maken met nieuwe vervoersvormen. Deelmobiliteit 
uitrollen werkt het best wanneer je het in 1x op grote schaal doet. Toukomst kan hier een boost aan geven en van 
Groningen een internationale voorloper maken qua deelmobiliteit. Een gouden kans!
Top plan dat veel voor de regio op lost en dat voor declange termijn ook vruchten zal afwerpen
Recht van iedereen.
Goes idee, je ziet dat mensen al gewn problemen hebben om scooters te delen en het wordt ook vaak gebruikt. Hierdoor 
kunnen veel mensen kosten besparen wat altijd positief is. Ook is het nog eens goed voor het milieu! Echt een plan voor de 
toekomst.
-Heb zelf geen auto -Goedkoop vervoer -Deelmobiliteit is de toekomst -Groningen kan voorbeeld voor andere provincies 
worden qua deelmobiliteit
Heb zelf geen auto Deelmobiliteit is de toekomst Groningen kan voorloper worden hierin
-Verminderen CO2 uitstoot -Lokale bedrijven profiteren -Minder auto's in de straat -Goedkoop vervoer
Goed uitgedacht concept! Een milieu bewust plan voor de toekomst van mobiliteit.
Mooi om te zien dat er schonere vervoer komt voor een beter milieu
Ideaal als je een weekendje Groningen wil doen

Ik zie geen goede argumenten voor. Alleen dat het theoretisch tot minder gebruik zal kunnen leiden. Echter is hier geen 
onderbouwend onderzoek of vergelijkbare situaties voor. Ik zie in het plan geen middelen om dit te bewerkstelligen.

supergoed idee, schoner vervoer is nu nog wel een erg grote investering naast de al bestaande vervoersmiddellen die in 
mijn bezit zijn. Heel mooi als overgang naar aanschaf eigen schoon vervoer. Hoewel, als je eenmaal gewend bent aan delen 
dan blijf je dat wellicht in de toekomst ook doen. Dan denk ik vooral aan speedpedalics.

Goed! Vooral voor mensen die de auto niet dagelijks nodig hebben is dit een mooier alternatief dan het openbaar vervoer.
algemeen belang. schoon, groen, betere bereikbaarheid, toekomstgericht, voor bewoners en onze gasten.
Duurzaam, verbeteren bereikbaarheid en werkgelegenheid
Als we moeten wachten op de markt komt dit er nooit. En het is hard nodig niet alleen voor Groningen, maar voor onze 
planeet.
Milieu en portemonnee-vriendelijk. Gericht op de toekomst en het brengt Groningen op een voorsprong tov van andere 
steden
één groot netwerk van betaalbaar en schoon vervoer
Zeer duurzaam en kan voorloper zijn in Nederland om naast bereikbaarheid ook een bijdrage te leveren aan 
klimaatdoelstellingen
Project 32 Argumenten Tegen
die staan dan overal in de publieke ruimte -vaak slordig- geparkeerd;
X
hier is een zeer goede dicipline voor nodig anders wordt het een rotzooi met overal steps,scooters,auto's, fietsen etc. die 
overal maar gedumpt worden
Deelauto's en scooters bestaan al in de stad, dus als de provincie niet rendabel is dan is heeft dit project slechts tijdelijk 
effect - andere voorstellen zijn veel beter onderbouwd
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Wel een uitdaging om dit plan te verbinden aan iets wat ook hoort bij (best veel) groningers: de liefde voor traditie, 
gewoonte, benzine, motoren.
Maar het is niet te betalen voor de gewone man. Abonnementen die de pan uit rijzen. Dus beter zonder abo, en dan kleine 
Lage prijzen
Eerdere initiatieven zijn een stille dood gestorven op een enkel individueel geval na.

Bordurt natuurlijk voort op het aloude 'witte fietsenplan' van Provo uit de jaren 60. Is al vaak in allerlei vormen geprobeerd 
én mislukt doordat in werkelijkheid de meeste mensen niet zijn ingesteld op gemeenschappelijk bezit. Stelen, vernielen...
Volgens mij leert de ervaring dat zoiets niet goed werkt. Ik zie veel meer in goed, regelmatig en betrouwbaar openbaar 
vervoer.
Geen
Elektrische voertuigen dienen in de regio of Nederland te worden ontwikkeld en geassembleerd. Betaalbaar dient ook echt 
betaalbaar te zijn! Dus veel goedkoper als OV!
te kostbaar, te onderhoudsafhankelijk, gaat gemakkelijk kapot, achterlating overal, rommelig (achterlating overal, zoals nu 
ook al gebeurd met de rent-scooters) Worden overal maar neer gezet.
Kijk naar de problemen die er nu al zijn met de groene scooters.
Maar deelvoertuigen zie ik niet zo zitten, en ik rij veel buiten Groningen, ongeschikt voor elektrische auto's
Het vergt tijd en energie om mensen van hun autobezit gewoonte om te buigen naar delen.

Hoe krijg je het voor elkaar dat mensen afstand doen van hun autobezit? Is dit wel realistisch? Dit project lijkt voornamelijk 
auto's en scooters toe te voegen. Er zijn commerciële partijen die dit nu al doen. Wat nodig is, is sterk regeringsbeleid om 
het autobezit te ontmoedigen en/of de alternatieve modaliteiten te stimuleren. Minder onnodige auto's = lagere 
werkgelegenheid want minder auto's om te onderhouden. Maar meer geld over...
Geen
Niet realistisch voor de ommelandse dorpen
Opwekken groene electriciteit onderbelicht Erg (te?) ambitieus: Groningers zijn krentenkakkers en -we willen graag anders 
geloven- oerconservatief Het Hogeland... die willen niks
- er zullen P-plekken buiten de stad moeten komen - speciale plekken voor gebruikers die van auto overstappen op ev-fiets 
of ev-scooter
Wie zorgt ervoor dat deelauto's, -scooters of -fietsen onderhouden worden en netjes geparkeerd?
Je hebt een minimaal aantal gebruikers nodig. Iedereen moet meedoen!
Parkeeroverlast in Groningen
ik denk dat gratis OV een goedkopere optie is.
X
Er is waarschijnlijk te weinig draagvlak voor dit idee. Niet iedereen wil delen.
Het netwerk moet dekkend genoeg zijn
-
geen
Zou ik niet weten.
Weinig..... iets meer ( tijdig) plannen/reserveren kan een nadeel zijn.

Verrommeling van de woonomgeving. Doordat er nu al overal scooters staan, wordt het rommeliger. Mijn voorkeur zou zijn 
dat er vaste stalling is op diverse plekken en de fietsen, scooters en auto's niet zomaar overal geplaatst mogen worden.
Geen tegenargument, maar zorg er wel voor dat auto's/scooters vaste plekken/gebieden krijgen waar ze naar terug 
moeten. Anders krijg je straks dat alle deelauto's in Groningen en een paar andere grote dorpen staan en de kleine dorpen 
al snel zonder zitten

Tja, Oost Groningen /Pekela is vaak vergeten gebied. In het dorp is ook weinig animo, nodige weerstand voor innovaties.
n.v.t.

Krapte in piekperiode’s Concentratie deelvoertuigen in grotere bevolkingscentra. Daardoor complexer op te halen.
Geen

Er is op ditmoment al een wildgroei aan groene electrische scooters. De scooters staan overal en om mensen met een 
rolstoel, rollator, krukken of een kinderwagen word niet gedacht bij het achterlaten. Slecht plan!

Laat dergelijke projecten aan innovatieve ondernemers over! Die verdienen er geld mee, zorgen voor het onderhoud etc..
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Je moet dit wel via een commercieel bedrijf aanpakken. Die kan onderhoud regelen, vragen beantwoorden etc.

- Beschikbaarheid van goedkoop en gemakkelijk transport kan leiden tot grotere (overbodige) mobiliteit en daarmee 
grotere uitstoot - Overstappen van OV naar een deelauto leidt tot extra autokilometers en daarmee een grotere uitstoot - 
Overstappen van fiets naar elektrische fiets of scooter kan leiden tot minder bewegen en daarmee slechtere vitaliteit
dun bevolkt gebied samen delen, niemand verantwoordelijk niet voor iedereen geschikt
Nu nog te weinig auto’s
vervoer is niet gratis!
Geen argumenten tegen
Ik zou ook elektrische steps in het plan meenemen.
Is het haalbaar en betaalbaar over lange afstanden en kleine dorpen.
te duur
weet niet hoe in de praktijk zal werken
-
Het project is te hoog gegrepen; ik denk dat het niet gaat werken. Delen van auto's en elektrische scooters kan nu ook doch 
slechts een handvol mensen neemt deze stap. De drempel is te hoog om vrijwillig afstand te doen van de eigen 
auto/fiets/brommer.
veel te veel en vind niet dat het hieruit gefinancierd moet worden, gaat uti zich zelf al bijna goed. Dan veel liever 5 
waterstof tankstations erbij verspreid over de provincie. Elektrisch rijden is al proven technology die niet veel steun meer 
nodig heeft.
Afschrijving vs vernieuwing (hoe maak je hiervan een duurzaam verdienmodel?)
Hoe houden we de vervoersmiddelen schoon? Wat als je schade rijdt? Mag je ermee buiten de provincie?
Geen

een sub oplossing voor een deelgebied. Niet grootschalig waardoor aanbieders niet zullen komen. Te duur, te klein, geen 
volume. Wil je een betere business case voor MSP, MaaS en eindgebruiker, sluit aan bij landelijke initiatieven.
Goede manier om (corona)virussen te verspreiden door iedereen maar aan het stuur en alles te laten zitten. Gaan deze 
eigenaarloze deelauto's de straten vervuilen net als die scooters/fietsen in Stad?
ik denk dat er maar weinig mensen gebruik van zullen maken, er zullen niet veel zijn die hun auto de deur uitdoen of deze 
zullen willen uitlenen aan anderen

Denk wel dit er voor de vergrijzende inwoners buiten stedelijk gebied nog een brug te ver is. Misschien goed om na te 
denken over deze groep, tenzij er zo gefaseerd wordt ingevoerd dat dit door natuurlijk verloop ondervangen wordt.
Geen
Kan ik niet verzinnen
Onderhoudsprobleem

Ik zie ze (de groene scooters) momenteel vooral in de stad gebruikt worden door mensen die anders waren gaan lopen of 
fietsen. In die situatie draagt het dus niet bij aan duurzaamheid maar aan luxe. Ook bij elektrische fietsen is gebleken dat 
het niet bijdraagt aan minder mensen in de auto, zoals verwacht. Hoe gaat men voorkomen dat dit niet alleen maar leid tot 
extra verplaatsingen in plaats van verduurzaming van het huidige? Iets nieuws toevoegen betekent niet per definitie dat 
het ongewenste verdwijnt. Ik zie in het plan geen middelen om dit te bewerkstelligen.

Niet iets om provinciaal te organiseren. Heb je nog altijd eigen vervoer nodig om een dagje naar Eelderwolde te gaan.
geen. D o E n
Voldoende elektriciteit beschikbaar? Voldoende plekken voor laadpalen?
Niet
Project 33 Argumenten Voor
Meer aandacht voor de belevingswereld van de Groningse bevolking in aardbevings gebieden.

Belangrijk om te laten beseffen wat de andere kant van de gasopbrengsten zijn.. Goed om op deze manier er mee bezig te 
zijn. Vooral de ervaring en het feit dat je de aardlagen ziet, geeft je inzicht en laat je voelen wat een aardbeving betekent. 
Maar ook om de rijkdom van de Groningse gas te laten zien. Het heeft alles in zich!
Actueel onderwerp en goed om het op de kaart te zetten.
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Voor zelf ervaren 4 D beleef huis Aardbeving tijdens je logeren voelen. Dit wordt een mega attractie en boost voor de 
gehele omgeving. ( soort Nemo Musea las ik ) Heel verdrietig en nu leuk idee gemaakt v d aardbevings ervaringen.
Het betreft een zeer actueel onderwerp in Groningen. Mensen kunnen beleven hoe het is om te wonen in een gebied waar 
aardbevingen voorkomen.
Laten ervaren hoe een aardbeving voelt in een comfortabele omgeving

Dit project maakt van een grote teleurstelling voor Groningen iets waar Groningen voor jaren nog wat aan heeft: van je 
zwakte je kracht maken. Vertel het aardbevingsverhaal en trek toerisme die andere bedrijvigheid weer stimuleert.
Gaswinning, met als gevolg aardbevingsschade, is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Groningen. Het is 
belangrijk dat bezoekers de mogelijkheid krijgen om de impact van de gaswinning te leren kennen en dat recht wordt 
gedaan aan de bewoners die de gevolgen helaas hebben moeten ondergaan.

Zeer educatief, past goed bij groningen, mooi om met zulke technologie een stukje geschiedenis bij te brengen
Super als dit in Groningen gerealiseerd kan worden.
Een alles omvattend thema voor Groningen. Een stukje geschiedenis wat niet verloren mag gaan!
Mooie combinatie van begrip krijgen van mensen buiten de regio, toerisme en kennis
Zoiets is er nog niet! Juist voor kinderen boeiend
HJet NEMO idee spreekt mij zeer aan.
Een goed opgezet belevingsmuseum is belangrijk om te weten wat er met de gaswinning is gebeurd en ook een belangrijke 
toeristische trekpleister.

Goed om alle facetten in verleden, heden en toekomst van aardbevingen eens samen te brengen en te tonen
Je kunt provincie Groningen op de kaart zetten van misschien wel de wereld. Museum gecombineerd met midden en 
kleinbedrijf, winkels, scholen, gemeenschapsruimtes, wonen enz. in een of meerdere gigantische methaan moleculen onder 
brengen. Idee als opera Sydney, Eiffeltoren Parijs.
.
Toukomst moet een aantal projecten hebben die voor de toekomst refereren wat hier gebeurt is. Niet alleen over cijfers 
maar juist over wat de bevolking heeft beleefd.
Goed om blijvend in herinnering te houden, wel in combinatie met andere “belevingsruimten”
Noodzakelijk voor anderen
Leuk idee
Prachtig initiatief en dit trekt alle leeftijden! Meerdere mogelijkheden voor dagjes uit, nachtje weg en leuk voor groepen 
van scholen ook voor verschillende leeftijden! Zal er zeker met ons gezinshuis met kinderen tussen de 5 en 17 jaar naar toe 
gaan!
Zowel voor educatie als de slachtoffers. 100 miljoen voor educatie en aardbevingsschade. De overige plannen mogen van 
mij de prullenmand in.
Om niet te vergeten hoe mis het kan gaan.
Een gat in de markt. Een kwestie van iets goeds halen uit iets negatiefs. Omdenken! Super.
Het laat mensen ervaren en beleven wat er in Groningen wordt gevoeld en ervaren. Daarnaast kan het educatief zijn en 
breder worden getrokken door zout- en duurzame energie winning. Past ook bij de provincie Groningen als energie hub van 
Europa.
lokaal, relevant en actueel.

Informatief en ook leuk om mensen uit een andere regio naar het noorden &quot; te lokken&quot; voor een dagje uit
Nieuw! Super voor bewoners en bezoekers van buiten Groningen. Van de nood naar het deugd! Hopelijk spoedig snel 
'geschiedenis'.
In de geschiedenis van de provincie Groningen zijn de aardbevingen een belangrijk hoofdstuk. Door dit project kan dit 
mogelijk worden.
graag in een oude kerktoren
Belangrijk dat het erkenning geeft aan de schrijnende situatie in Groningen. Het brengt ook meer tot leven wat voor impact 
dit heeft voor buitenstaanders.
Mensen in laten zien wat zich hier afspeelt, hoe het voelt en beleefd wordt en wat de gevolgen zijn. Tastbaar maken op 
interactieve wijze.
Lijkt mij goed ter educatie. En is toekomst bestendig. Aardgas en alles wat dit mee heeft gebracht heeft wel Groningen 
mede -gevormd. ik zou er met m'n kinderen wel naar toe gaan.
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Een mooi initiatief wat deze problematiek op een realistische en educatieve manier onder de aandacht kan brengen .
Goed om iets te leren over een onderwerp wat zo actueel is. Door de beleving en mensen erbij te betrekken wordt het 
persoonlijker
Kennis actueel houden en/of verdiepen over de aardgasindustrie en de gevolgen hiervan voor de inwoners. De 
alternatieven voor aardgas onder de aandacht brengen en de voordelen hiervan, bijvoorbeeld in de toekomst kernenergie, 
hoe zou dat eruit zien voor de Groningers?
Geweldig idee om de pijn, de oorzaak en de gevolgen interactief te maken voor iedereen. Ook dat ze doen, zonder de 
positieve effecten van gaswinning te vergeten.
De aardbeving-problematiek hoort tegenwoordig onlosmakelijk bij de Groninger cultuur. Het zou goed zijn om het verhaal 
te kunnen blijven vertellen en beleven!
Mooi om zo op een positieve manier aandacht te krijgen voor de aardbevingproblematiek en kennis te delen. Ook een 
mooie publiekstrekker voor het noorden
maakt aardbevingsproblematie zichtbaar
bewustwording van gevolgen bodemgebruik
Het is belangrijk dat mensen buiten het aarbevings-gebied weten over het hoe, wat en waarom. Dat kan met dit project 
duidelijk worden.
Mooi, leerzaam museum.
Belangrijk om een stukje historie van en door Groningen op deze manier toegankelijk te maken.
In principe interessant en relevant, maar ..
Bewustwording van ondergrond, geologie en drama's aan het eind vd winning zijn belangrijk.
belangrijk en interessant
Beleven is beseffen.
Toeristisch voor zowel inwoner van Grunn als toerist. Leerzaam
Eindelijk kunnen anderen ervaren wat wij ervaren in Groningen
- Prachtig plan om iedereen te kunnen laten ervaren wat de gaswinning heeft gekost en opgeleverd. Plus hoe de gas 
reservoirs zijn ontstaan en ontdekt. Iedereen mag ervaren hoe het eraan toe ging en gaat. Ten slotte heeft iedere persoon 
in NL gebruik kunnen maken van het gas uit de provincie.
B(el)eefmuseum!
Dit is een publiekstrekker. Van verbinding stad&amp;ommeland naar samensmelting...hoe mooi als toeristen zeggen “Wij 
maken een ommetje Groningen” ; plakken er na deze dag attractie een vakantie aan vast. Een routekaart laat verdere 
highlights van de provincie zien.
Goed om scholen te betrekken bij uitvoering. Werkgelegenheid.Toerisme aantrekken. Historie, educatie en de energie 
transitie inzichtelijk maken, ontdekken, voelen en beleven. Voor jong en oud interessant
Interactief
Prima idee om een museum over gaswinning en energie in te richten. Dat zou een provincie die zich energy valley noemt 
natuurlijk moeten hebben!
Het bewaren en toegankelijk maken van de effecten van de aardbevingen.
Door zowel kinderen als volwassenen te informeren hoe gas ontstaat en laten beleven hoe het voelt als er een aardbeving 
als gevolg van gaswinning zich voltrekt, is dit voor velen een boeiend project.
Ja, maar idd niet alleen maar over de aardbevingen.
Het is zeker goed dat het unieke verhaal van Groningen, een verhaal waarin een wingewest zich geconfronteerd ziet met 
'overheidsfalen van on-Nederlandse proporties', vastgelegd word.
Project 33 Argumenten Tegen
Geen
Niets op tegen
Ik vind het niet erg kies om van de aardbevingsellende een beleving van formaat te maken.
De gaswinning is goed geweest voor Nederland. Echter de bureaucratie van de schadeafhandeling heeft in Groningen veel 
leed veroorzaakt. Ik zou eerder in een leuker museum investeren.
Zitten de Groningers uit het gebied niet op te wachten. Geld kan beter anders besteed worden.
Ja de geschiedenis, moet je levend houdend, maar om daar nu een museum voor te maken gaat mij te ver.
Geen argumenten tegen
dit verhoogt niet de duurzaamheid of het geluk van Groningers, te eenzijdig
Zijn er niet
geen
Niets
Kosten, verdienmodel, technische uitvoerbaarheid
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Groningen is meer dan aardbevingen. Hebben niet meer drama rondom de aardbevingen nodig.
Het nut zit niet perse in de grootschaligheid maar eerder in de diepgang en sereniteit.
Geen aparte museum o.i.d., moeilijke exploitatie en minder interessant.
Geen
Voor sommige Groningers komt het wellicht nog wat te vroeg??? Te pijnlijk? En juist daarom kan zo een centrum wellicht 
een beetje helend werken??
Geen prioriteit Eerst de betrokkenen die al jaren met aardbevingsproblemen kampen schadeloos stellen !!!

Inwoners moeten goed worden betrokken. Beleving klinkt bovendien als iets wat positief is, maar dat is het natuurlijk niet...
Nvt.
Check of er animo voor is. Misschien kan het uitgebreid worden naar info over andere energieën op termijn.
Niets.
Misschien is het gepast dat dit volledige centrum door de aanstichters van het probleem wordt gefinancieerd? 
Rechtstreeks?
Ik mis een project waarin het echt gaat over zeggenschap bij oplossen van de schade en aanpak versterking. Dat is in mijn 
beleving wat we echt nodig hebben!

.. zo'n museum in Groningen trekt enkele duizenden bezoekers per jaar en kan dus nooit uit. Vergelijk Infoversum en dat 
staat nog in de stad! Maak een permante beleving in NEMO - daarmee bereik je veeeeel meer.
Is een gemeenschappelijk 'huildoekje' voor het bloeden, kan veel geld kosten en zo een schaamlap zijn. Wezenlijker dan 
bewustwording - an sich goed - is nieuwe zaadjes zaaien voor groei en welvaart. Voor de bewustwording die ECHT er toe 
doet zou een museum over de schade en persoonlijke drama's beter aan het Haags Museum kunnen worden 
toegoevoegd....
-
Geen
- bedenk goed waar het belevingscentrum gesitueerd wordt. De meeste mensen komen naar het noorden om de stad 
Groningen te bekijken. De meesten zie je daarbuiten niet.
Heel slecht idee! Rampentoerisme
In de rest van Nederland leeft de aardbevingsproblematiek van Groningen niet/nauwelijks. Ik zie hier geen publiekstrekker 
in.
Niets
Ik vind het altijd jammer dat die aardbevingen zo centraal staan in het verhaal van Groningen. Is het geen idee om er een 
gas &amp; energiemuseum van te maken? De aardbevingen krijgen dan natuurlijk nog de aandacht die ze verdienen, maar 
andere bodembeweging ook.
Is de rest van Nederland wel geïnteresseerd in de bevingen?
Ik kan geen tegenargumenten bedenken.
Er bestaat de kans dat het een soort aardbevingspretpark wordt met shakeroom, merchandise en frietjes. Dat is zeer 
onwenselijk. Het onderliggende en veel grotere maatschappelijke en sociale probleem word weer finaal over het hoofd 
gezien en dat stelt me zwaar teleur.
Project 34 Argumenten Voor
Het verhaal moet vertelt, herhaalt en herdacht worden.

actueel relevante belichting vanuit artistieke visie op de emoties die met het Groningse drama gepaard gaan. Nieuwe en 
onderbelichte aspecten worden aangeroerd gepaard aan een appel op de empathie van de kijker.
Aandacht is nodig voor de gedupeerden.
&quot;een pijnlijke geschiedenis om zetten naar positiviteit&quot;
Belangrijk om de menselijke kant van de aardbevingen te laten zien.
Mooi project.
Dit verdient heel veel aandacht en is een prachtig project
Het wordt hoogtijd dat er weer aandacht komt voor de situatie van veel Groningers die al jaren wachten op een 
afhandeling van de schade opgelopen door de aardbevingen. De schade aan de huizen kunnen we vaak wel zien, de schade 
aan de mensen is niet zichtbaar. Daarom lijkt deze film mij heel belangrijk, niet alleen omdat het Piet Hein wel 
toevertrouwd is integer om te gaan met emoties, maar ook om te laten zien wat het met je doet om zo lang in onzekerheid 
te leven.
Geweldig concept.
Combinatie van indringende film en tastbare 3D prints met karakteristieke Groninger klei. Uniek!
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Maatschappelijk uitermate urgent onderwerp. Bovendien volgt dit project een bijzonder originele werkwijze. Dit kan niet 
anders dan een schot in de roos zijn! Ik kijk ernaar uit deze film te zien en verwacht louter positieve respons!
Goed idee, zie ook de film over Baflo in WOII, een film/docu, gemaakt door twee jonge Groningers filmmakers &quot;Dat 
vergeet je nooit&quot;. Wie weet willen zij het uitvoeren?
Super idee, huisjes in klei. Iets tastbaar uit het verleden.
Blijvend vast leggen !
Mooi in beeld!
Piet Hein van den Hoek maakt betrokken en kwalitatief prachtig mooie documentaires.
Belangrijk om de gevolgen van de aardbevingen en gezinssituaties in beeld te brengen omdat deze situatie impact heeft op 
mensen levens en wij nu nog niet kunnen inschatten wat de 'schade' is in de toekomst. De situatie en vooral ook het gevolg 
mag niet vergeten worden.
Belangrijk om aandacht te blijven genereren.
Het wordt tijd dat mensen geholpen worden, dit duurt voor de minder mondige mensen veel te lang,... een project als deze 
zal een steuntje in de rug kunnen zijn,...
Integer .mooi project
Hoef je niets aan toe te voegen. Groningen verdient deze aandacht! Na alles wat er gebeurd met deze prachtige provincie 
door de aardbevingen
Het laat de ellende in Groningen zien
Voor de geschiedschrijving!
Mooi project om begrip te krijgen voor de situatie in Groningen
Het thema raakt mij, is heel dichtbij en ik vind het belangrijk dat dit een stem krijgt.
Geeft een mooi beeld van de gedupeerden en de problematiek van de aardbevingen in Groningen. Verweven in een 
'aantrekkelijk' verhaal.
Mooie verhaallijn, denk illustratief voor wat er met mensen in het aardbevingsgebied gebeurt. Frustratie, onbegrip... 
Daarnaast erg inventief gevonden, een requiem voor een huis..in klei..3D..
Heel fijn dat er eindelijk aandacht is voor het onrechtvaardig vele Groningers is aangedaan. Ze zijn in de kou gezet door de 
bedrijven die daar miljarden hebben verdiend én door de overheid die niet actief bemiddelt.
Anderen duidelijk maken wat dat voor de mensen betekent om in dit gebied te leven en wat ze hierdoor moeten 
ondergaan.
Zo kunnen andere mensen zien hoe de Groningers behandeld worden
Belangrijk om het leed van de Groningers - veroorzaakt door de aardbevingen - blijvend in de aandacht te houden, vooral 
ook in het Westen van Nederland. De (psychologische) invalshoek van de docu is veelbelovend. En leuk, dat 
kleihuisjesproject.
De doelen van dit project sluiten naadloos aan bij Toukomst! Erkenning voor Groningen en verbinden met Nederland. Maar 
ook, hoe nu verder? Wat is ons toekomstperspectief? Deze film draagt het allemaal in zich. Een blijvend document voor 
huidige en toekomstige generaties, zowel in Groningen als daarbuiten, jong en oud, met aandacht voor de schoonheid en 
de veerkracht van onze prachtige provincie Groningen!
Actueel en relevant
Een ijzersterk project!
Briljant idee
Heel mooi initiatief met een regionaal aansprekend thema dat landelijk aandacht verdient

Het zal de grond laten trillen en doen schudden. Het rammelen asn de poorten en het kloppen van Groninger harten.
Indringend en confronterend. Legt alle emoties van de mensen en falen van overheid mooi vast.
Uitstekend plan!
Geweldig!
Toukomst dient te zijn geworteld in een goed `verwerkt' verleden.
Beelden zeggen meer als duizend woorden......
Belangwekkend en relevant
Relevant
Door middel van een sprekend verhaal wordt zeer duidelijk gemaakt welk leed de gedupeerde Groningers is aangedaan. 
Dat daarbij het onbegrip van “het Westen” meegenomen wordt is goed gekozen. Het idee om de gesloopte huizen in klei 
terug te laten keren is een sterk plan.
Mooi dat op een artistieke wijze deze Groninger ervaring (ook mijn ervaring) vorm gegeven kan worden. Pijn, onbegrip, 
hoop op een nieuwe 'Toukomst'. Door de eerdere film van Piet Hein van der Hoek rond dit thema, 'De Stille Beving', de 
wetenschap dat het een goed product wordt.
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Frisse inkijk van een 20 jarige ipv weer een 60+er
Individu tegen een traag werkende formele bureaucratie
Dit is ongeveer de harde werkelijkheid
Relevant onderwerp!!
Aandacht voor de problematiek moet er blijven!
Eerdere films van Piet Hein en origineel idee!

er kan niet voldoende aandacht voor de schade door aardbevingen komen. Alle media, ook film dragen hiertoe bij.
Relevant en actueel! Vanuit een fris perspectief
Een prachtig project over een verhaald dat verteld moet worden.
Mooi persoonlijk verhaal en prachtige weergave lijkt me
Belangrijk onderwerp vanuit bijzondere invalshoek.
Bijdrage aan het nieuwe normaal, voor een gezonde samenleving. Mooie filmisch verslag met visie.
Bijzondere creatieve manier om maatschappelijke en natuurlijke problemen in beeld te brengen. Leuk om t proces te 
kunnen volgen.
Piet Hein van der hoek is een van de meest integere documentaire makers die ik ken en zijn reden om deze film te maken 
sluit daar bij aan.

Heel goed om dit probleem opnieuw bespreekbaar te maken door middel van een film. Leven in een gebied met 
aardbevingen veroorzaakt enorme stress en trauma's. Als je huis waar je geboren bent opeens afgebroken moet worden... 
Deze film laat de gevolgen hiervan zien vanuit de beleving en door de oge van Zara. Mooi vervolg op de Stille Beving. Ook 
een zeer indrukwekkende documentaire. Helaas bleef het daarna zo stil voor al die mensen die nog dagelijks worden 
geconfronteerd met de gevolgen van de bevingen. Ik hoop van harte dat deze film gemaakt gaat worden.
Top!
Een mooie gedenkteken voor later.
Groningen en de gevolgen van de aardbevingen door de gaswinining moeten in beeld blijven.
Dit is een 'actueel drama' en omdat Groningen niet in de Randstad ligt, is er nauwelijks aandacht voor de dramatische 
gevolgen die de aardgaswinning voor het persoonlijk leven van mensen in de regio heeft. De film vertelt een persoonlijk 
verhaal met overtuigende en pakkende beelden en verhalen. Een 'must see' voor de Nederlandse overheid en voor ieder 
burger die nog dagelijks aardgas consumeert!
Heel belangrijk om. te laten zien wat de aardbeving met mensen doet
Duidelijk, aandacht hiervoor blijft noodzakelijk.
Aansprekend onderwerp. Een probleem dat al jaren de gemoederen bezig houdt. Voor de bevolking van Groningen een 
mooi document van deze problematiek.
Heb er een goed gevoel bij...
Zeer goed regisseur, bekend van De Stille Beving, dit wordt gegarandeerd ook weer een prachtig project. In combinatie met 
de mini replica’s van de verdwenen huisjes, zeer origineel.
Piet Hein vd Hoek heeft bewezen een zeer fraaie, aangrijpende film over dit onderwerp te kunnen maken. ‘De stille beving’ 
smaakte naar meer, hoop dat dat gaat lukken!
Er moet weer een toekomst zijn voor de mensen die hier onder lijden.
Wij als Groningers zijn in de steek gelaten door diverse bestuurders, instellingen en bedrijven. Nederland is de randstad en 
verder niets.
Heel goed dat dit onder de aandacht wordt gebracht
Zet alles neer in een mooi persctief, filmisch mooi uit te werken. Is PH wel toevertrouwd!
Prachtig initiatief
Actueel en doet recht aan alle betrokkenen en de gedupeerden. Mooi als dat in beeld wordt gebracht op een waardige 
manier!
Het is goed dat er meer bekendheid komt voor de aardbevingen en de geleden schade daarvan.
Respect en aandacht
Een urgent en opbouwend project voor een urgent probleem.

Ik vind het maken van de huisjes in deze vorm en prachtige manier om te respecteren en te bewaren wat verloren ging. Van 
wat deel was van ons cultureel erfgoed. Het is tegelijkertijd en byzonder vormgegeven kado en herinnering voor diegenen 
die verlies hebben geleden. De film is belangrijk om breed het gebeurde onder de aandacht te brengen. De combinatie met 
de 3D huisjes en de vorm van een tentoonstelling is laagdrempelig en maakt het voor veel mensen toegankelijk
Zeer relevant, aandacht vragen voor de ervaringen van gedupeerden blijft zo belangrijk.
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Prachtig idee om mensen die schade hebben geleden iets tastbaars mee geven. Klein van vorm maar van onschatbare 
waarde. Mooi dat er werk is wordt gecreeerd voor wat kwetsbare mensen!

Mooi project, een film met rituele miniatuurhuisjes als hulp bij verwerking van chronische onzekerheid en angst.
In beeld &amp; geluid stem geven aan beleving lokale bevolking teneinde nòg meer begrip v.d. bevolking buiten de bevings-
regio te krijgen.

Dit is een mooie creatieve manier om een onderschat probleem onder de broodnodige aandacht te brengen.

Van grote waarde voor het vertellen van het verhaal (buiten Groningen) op een manier die raakt en aanzet tot actie.
Origineel en relevant

Prima initiatief om te laten zien wat hier gebeurt, waar we tegenaan lopen maar ook hoe we hier uit kunnen komen. 
Veiligheid en toekomstperspectief zijn randvoorwaarden in de aanpak. Laten zien welke mentale klachten hier ontstaan, 
wat voor een aanslag dit is op de inwoners is zeer goed! We stuiten bijna elke dag op onbegrip van buitenaf.
Jarenlang zijn 10 duizenden Groningers in onzekerheid gelaten over de veiligheid van hun huizen. Het lijkt er op dat 
economische overwegingen boven de gezondheid van de bewoners werden gesteld. Onbegrip in Den Haag lijkt te gaan 
resulteren in een parlementaire enquête na de verkiezingen. De Groningers een stem geven in de vorm van een individueel 
verhaal zoals van Zara zal erkenning van hun leed kunnen geven en de politiek een duw in de goede richting. Een tastbare 
herinnering in handen geven is met het creëren van werkplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een 
gouden vondst.

Film is bitter noodzakelijk en kleiproject laat de getrokken tanden in de provincie Groningen zien door de aardbevingen
Een mooi en relevant project, dat op een originele manier aandacht vraagt voor een actueel probleem. Om daarnaast ook 
het publiek te betrekken bij het maakproces is heel sterk, zo wordt de ervaring van de kijker/deelnemer rijker. 3D printen is 
inmiddels een veelgebruikt medium, ook binnen de kunstwereld, maar hier wordt een lokaal productgebruikt. Dit geeft 
deze 3D prints een mooie, symbolische laag.
Bestemd voor breed publiek waardoor er meer begrip ontstaat voor voor de gevolgen van de aardbevingen op individuen 
en families.
Interessant om levend te houden wat de pijn Indië dit dossier teweeg heeft gebracht.
het is zeker een mooi idee, maar niet binnen dit project.
In de toekomst hebben we met deze film een stukje geschiedenis. De overheid doet niets, krijgt niets tastbaars van de 
grond om het woonleed te verlichten. Daarom is dit eerbetoon nodig
Omdat Nederland uit meer dan Amsterdam bestaat.
Er lan niet genoeg aandacht in den lande komen voor wat de gedupeerde Groningers wordt aangedaan
Origineel idee - mooie combi van fictie/film en tastbaar bewijs vd geschiedenis in de vorm van de kleien huisjes - goed om 
de aandacht op de immateriële schade van de (dreiging van de) bevingen te belichten
Het kluisjes project vind ik heel aansprekend. Het laat precies zien waar de pijn zit en geeft je letterlijk iets in handen. Dat 
motiveert om in actie te komen.
Heel goed in beeld gebracht en geeft veel inzicht. Ontroerend goed
Dit maatschappelijk onvoldoende onderkend probleem vraagt om aandacht! Vanuit het verleden en voor de toekomst is 
het een actueel verhaal wat zoveel Groningers raakt of al heeft geraakt.

Het is heel belangrijk dat de ellende achter de aardbevingen in Groningen goed in beeld wordt gebracht. In de media is er 
vooral aandacht voor de politieke discussie en gevolgen op grote schaal. Hiermee wordt het beeld van het werkelijk leiden 
onvoldoende belicht. Dit project kan het inzicht vergroten. Het zal voor meer begrip gaan zorgen.

Hedendaagse pijnlijke kwestie die het verdiend om aandacht te krijgen, helemaal vanuit dit visuele culturele perspectief
Interessant project
Goed om de psychologische schade te laten zien aan de rest van Nederland. Vooral fvd en pvv stemmers hebben hier 
moeite mee.

Visuele zaken blijven beter hangen dit komt echt binnen.....ik verwacht net als de indrukwekkende film de stille beving.....
Belangrijk onderwerp waar meer mensen zich bewust van moeten worden. Combinatie met fictie zorgt ervoor dat het een 
groter publiek bereikt dan met documentaire gedaan kan worden.
Afhandeling gasbevingsschade blijft in het ongewisse hangen. Problematiek dreigt volledig uit beeld te raken. Sluit aan op 
reeds bestaande documentaire.
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Belangrijk om een productie te maken waarin de aardbevingsproblematiek weer aan de orde wordt gesteld.!
Dit verhaal moet gedeeld voor de erkenning van Groningen in de aardbevingen ellende.
Een Bijzondere manier om te vertellen hoe groot en zwaar de invloed van het verlies van je huis is. En hoe dat doorwerkt in 
je dagelijks leven.
kan dit niet op papier zetten ,waarom dit moet winnen er moet bekend gemaakt worden aan alle Nederlanders hoe de 
NAM -KABINET EN COMMISCIES ,OMGAAN MET DEZE SLACHTOFERS ,woorden schieten te kort AFZ FAMILIE GERRITSEN uit 
SOEST ouders van slachtoffers FAM. GERRITSEN-MELDRUM wij hopen dat het slaag , wij hebben het van kort bij mee 
gemaakt hopen dat jullie slagen
Het enige project waar aandacht is voor de gedupeerden van mijnbouwschade in Groningen.
Eindelijk een film die dieper kijkt naar de psychische impact van aardbevingen in de regio Groningen
Uniek project, valt buiten alles wat ik ken en benoemt een groot probleem in de provincie
Van onschatbare waarde dat er nu eens op een geheel andere en toch hopelijk zeer indringende wijze aandacht wordt 
besteed aan deze problematiek waar vele duizenden Groningers zeer ernstig door zijn en worden geschaad. Financieel, 
psychisch en fysiek. Van jong tot oud werkt dit nog meer dan 1 generatie door. Te weinig mensen beseffen dat. Zeker zij die 
het tij kunnen doen keren zijn zich dat niet bewust.
Juist artistiek tegengas is nodig... alle rationele argumenten zijn zo langzamerhand gepasseerd en hebben te weinig effect 
gehad: windmolens en bierkaaien.
Belangrijke filmer met belangrijk thema
De maker heeft al eerder een film over de Groningse aarbevingen gemaakt. De aanpak voor deze nieuwe film is zeer 
orgineel
Een prachtig initiatief!
Bereft veel mensen en het gaat om heel veel leed!
Prachtig project
Mooi project!
Prima invalshoek. Alle vertrouwen dat dit een top productie wordt.
Thema’s Onderling begrip en loyaliteit, lokale cultuur en levenskwaliteit op de nationale kaart zetten; in samenwerking met 
lokale ervaringsdeskundigen door professionele filmer met roots in de regio, een maker met directe kennis van zaken en 
grote betrokkenheid bij het onderwerp. Voortbouwend op eerdere films; met liefde voor de schoonheid en kracht van de 
streek. Ingrediënten voor een getuigende film met aansprekende vormgeving. Geschiedenis van de ziel en de streek levend 
houden.
Het geld besteden aan de sector cultuur is een prima idee. Zelfs twee disciplines komen aan bod, de beeldende kunst en 
het theater. Veel succes.
Een film die veel indruk zal maken waarin getoond wordt wat het met mensen doet die in het aardbevingsgebied wonen. 
Wat voor impact het heeft op de bewoners. De miniatuurhuisjes zijn een blijvende herinnering aan de mooie Groningse 
huizen
Noodzakelijk te maken film om het hele land te laten voelen wat dit betekent voor de Groningers
Mooi concept met goed verhaal, belangrijk om het drama van de bevingen in tv-film om te zetten
Mijn boosheid over de behandeling door het Kabinet, NAM cs van de Groningers in dit dossier, is nog lang niet weg. Meer 
aandacht hiervoor maar ook aanklagen resp. vervolgen van de Staat, NAM cs voor hetgeen ze ons gebied hebben 
aangedaan.
belangrijk voor iedereen in Nederland, voor ons om alle ellende een plek te helpen geven, voor anderen om begrip te 
krijgen voor de situatie. Het zal laten zien hoe veel impact alles had. En misschien, hopelijk, aanzetten tot lessen voor de 
toekomst.
Goed initiatief!
Een waardig vervolg op de vorige docu over de bevingen
Filmmakers krijgen weer een kans
Om de gedupeerden te steunen
Kan ik niet bedenken. Puur eenmalig.
Goede, eerlijke film

Kan niet vaak genoeg aangekaart worden wat de aardbevingen en de gevolgen daarvan voor de gedupeerden zijn.
Waardevel initiatief dat recht doet aan het leed dat veel Groningers ten deel is gevallen

Aardbevingsproblematiek en impact op persoonlijke leefomstandigheden, welzijn onder de aandacht brengen
Alleen maar argumenten voor
De aardbevingsellende in de rest van Nederland onder de aandacht brengen is goed
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Laten zien dat jij ook zomaar in de steek gelaten kan worden door de overheid.
Indrukwekkend en overtuigend
Dit project brengt het trauma van de Groningers goed in beeld. Erg relevant nu.
Zeer goed om bewust te maken wat dit alles nu en in de toekomst voor de betroffenen, maar ook voor ons, betekent. En 
een dringende aanvraag aan de politik te handelen.
Spreekt alle inwoners aan: jong en oud.
Omdat het een heel goed en mooi ontwerp is.
Dit is een mooie poging waard. Kan veel mensen ter troost zijn.
Dit verhaal moet bewaard blijven! evenals de geschiedenis van de zo karakteristieke groningse huizen d.m.v. de 
miniatuurhuisjes van alle gesloopte woningen.
super idee!
Hoognodig. De ellende wil maar niet doordringen....
Leuk! Een film
vind dit heel goed en dat heel Nederland kan zien hoe hier toegaat in Groningen . Mijn vrouw heeft zelfmoord poging 
gedaan door problemen

Top laat rest van Nederland maar eens zien hoe wij hier leven en bedonderd worden en hoe overheid hier psychische 
genocide ontstaa door hun.ik was bijna me vrouw kwijt door zelfmoord poging door deze ellende.
Goed, schandelijk, onderwerp
Een zeer goede actie om de mensen die al jaren tegen de muren van de NAM en de overheid vechten erkenning te geven 
maar vooral ook snel hulp moeten krijgen van welke aard dan ook.
Goed is blijvende aandacht voor aardbevingseffecten
Goed eerbetoon!
Op een unieke wijze alle aandacht voor de gedupeerden gaswinning / aardbevingen provincie Groningen. Positieve 
benadering gericht op toekomst.
Relevant
Het is van groot belang dat de achterliggende problematiek van de mijnbouw problematiek nog steeds weer zichtbaar 
wordt gemaakt. Zeker de psychische problematiek van met name de jeugd is tot nu toe onderbelicht en kan door deze film 
onder een breed publiek(en politiek) worden verspreid.
Top!
Een heel mooi project
Zeer actueel en emotioneel maatschappelijk thema dat iedereen in Stad en ommelanden raakt. Het verhaal wordt verteld 
vanuit een persoonlijk perspectief in het spannende gebied tussen fictie en werkelijkheid door een uitstekende kunstenaar. 
het project is een passend sequel op De Stille Beving die de hoogste publiekswaardering kreeg tijdens het Noordelijk 
filmfestival. De combinatie met de klei prints van verwoest huizen maakt het verlies heel tastbaar. Sterk is dat het oog op 
de toekomst is gericht.
Prachtig om op deze wijze erkenning te geven aan de getroffenen in het gebied
Prachtig neergezet. Goed om op deze manier de mensen in de rest van Nederland de ernst en het leed van deze situatie te 
laten zien.

Een zeer belangrijk thema, dat met deze film heel erg breed in de samenleving onder de aandacht wordt gebracht!
Het is voor een gezonde toekomst van de Groningers van groot belang dat hun pijn en ellende erkenning krijgt. Dat is het 
enige wat we nog voor onze noorderburen kunnen doen, behalve de gaskraan dicht gooien.

Met name de creatieve participatie is super belangrijk en ziet er goed uit. De film moet ook gewoon doorgaan!!! De 
aandacht mag niet verslappen. Dit moet hoog op de politieke agenda komen en de film en het project is een goed middel!!!
Belangwekkend onderwerp op originele wijze vormgegeven.
Belangrijk om de aardbevingsproblematiek onder de aandacht te brengen, dit is een mooie manier

Een opname gezien, briljant gefilmd, schitterende beelden en geweldige acteurs. Piet Hein is een ware meester!
Mooi persoonlijk verhaal als metafoor voor het grotere verhaal. Fantastisch idee om de herinneringen tastbaar te maken 
dmv de huisjes. De huizen zijn weg maar de herinneringen blijven.
Actueel Hoe burgers ontheemd raken
gaat allemaal veel te traag, de groningers blijven maar in onzekerheid met misschien wel onveilige woningen. En weten nog 
niet waar ze aan toe zijn.
Het is goed dat dit, vaak onzichtbare, aspect van de mijnbouwellende door middel van dit project en deze film onder de 
aandacht wordt gebracht
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Iedereen laten weten dat aardbevingen veel invloed hebben op je leven. En dat er sneller actie moet worden ondernomen 
voor mensen met schade
Het omzetten van het verleden in een positief heden en toukomst is het belangrijkste argument voor dit project. D.m.v. film 
kunnen heel veel mensen bereikt worden

laat een project zien waar de overheid de Groningse burgers en buitenlui in de kou laat staan, met een pakkend verhaal 
over de beving en vooral de gevolgen van dien. de film verdient op het schild geheven te worden

Het zou fatsoen tonen als de westerling zich eens zou willen inleven. Maar niet weten is niet kunnen. Misschien is het 
paarlen voor de zwijnen, maar misschien ook is het DE manier om begrip te vinden onder de niet-Groningers.
Doen! Als het maar niet zielig wordt, uiteindelijk moet de kracht van de Groningers sterker zijn dan het leed wat hen is 
overkomen.
Inleven in en erkennen van de onmenselijke en mensenrechten schendende situatie in Groningen
Verbinding tussen bouwen, de grond (klei) en herinneringen vastleggen. Het is letterlijk een beeldend project, dat staat 
voor nieuwe hoop.
De aardbevingen en hun nasleep zijn waarschijnlijk de belangrijkste gebeurtenissen in Groningen sinds de 2e WO. Een 
indringende tv-film als Zara kan de problematiek dichterbij brengen. Voor meeste Nederlanders blijft het teveel ver-van-
mijn-bed show. Combinatie film en miniatuurhuisjes is uniek idee.
Goede verhaallijn, actueel en creativiteit (veel kan wat ogenschijnlijk niet kan) in de opnames.
Goed dat er over de bevingen gefilmd wordt
Belangrijk dat de voor de omgeving vaak markante boerderijen nu op een miniatuur schaal blijvend in de herinnering zijn 
geborgd. Hopelijk draagt het ook bij aan de noodzakelijke aandacht bij onze verantwoordelijke minister om het herstel te 
bespoedigen. De mensen hebben genoeg geleden.
Belangrijk tema!
Goed
Het is belangrijk dat dit project van de grond komt omdat de problemen die de Groningers ondervinden door de gaswinning 
nog lang niet voorbij zijn. De aandacht hiervoor mag niet verslappen.
Sluit naadloos aan op de actualiteit.
Dit project toont juist ook aan niet-Groningers, voor wie de bevingen helaas nog altijd een ver-van-mijn-bed-show zijn, een 
blik op de diep ingrijpende, langdurige materiële én mentale gevolgen van de boringen. Deze brachten niet-Groningers 
vooral wooncomfort voor lage prijzen, zonder nadelen. Mooi daarbij de 3D geprinte huizen in symbolisch KLM formaat: 
voor getroffenen een schamel aandenken, dat ondertussen ook verwijst naar de presentjes voor wie straffeloos de 
vervuilende diensten genoot van deze zelfs nu nog gepamperde nationale vervuiler en grootverbruiker van onbelaste 
energie.
Wat een prachtig idee. Ik ben verdrietig en ontroerd na slechts het lezen van de tekst hiernaast.
Het aardbevingprobleem in Groningen en alle gevolgen van dien zijn de laatste tijd niet meer aanwezig, alsof de 
consequenties niet meer bestaan puur omdat er geen nieuwe informatie uit het gebied komt. Ik denk dat dit project 
verandering zou kunnen brengen in die stilte.
Duidelijk
Zo nodig om duidelijk te maken wat er aan de hand is en wat dit met mensen doet!
Een écht verhaal, met wat belooft mooie muzikale inbreng, en een grote maatschappelijke component in zowel filmverhaal 
als huisjesproject. Ik kan niet wachten om dit gerealiseerd te zien!
Zeer belangrijk om de rest van Nederland welke gebouwd is met de 300miljard aan aardgasbaten, laten zien wat hier 
gebeurd. Staan voor 1windmolen al op de achterste poten.
Interessant onderwerp, weinig voorkomend in een land als NL.
Mooi verhaal
Zeer actueel onderwerp op mooie en persoonlijke manier verteld
Maatschappelijk relevant en doordacht van opzet.
Zijn vorige film over de aardbevingen in Nederland was ook top!
Het is gewoon een origineel idee. Dus is hert een goed plan om het te maken
Indrukwekkend
Interessant en vernieuwend
Wij, Groningen, heeft het nodig voor de nodige verwerking en dat is dus gezien !
Zeer relevant en van deze tijd
Heel dicht bij de mensen die het meemaken. Herkenbaar en mooi in beeld gebracht.
X
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Door het maken van een televisiefilm komt de problematiek weer goed in beeld. De machteloosheid kan zo goed in beeld 
gebracht worden.
Duidelijke weergave van de schade die de bevingen aan de huizen in Groningen hebben gebracht.
Nog altijd relevant en belangrijk, voor iedereen in Nederland. Erkenning voor de mensen in het Noorden en kennis 
vergroten voor de rest van het land. Met zijn vorige film De Stille Beving heeft Piet Hein van der Hoek laten zien een film te 
kunnen maken die er écht toe doet.
Interactief, relevant en omvattend
Een mooie beeldende manier om zichtbaar en voelbaar te maken wat leven in deze regio en onbegrip uit andere regio’s 
met je doet en over de veerkracht van jonge mensen
Mooiiiii
Mooie, creatieve manier om de aandacht te vestigen op de aardbevingsproblematiek in Groningen
De aarbevingen in de provincie Groningen veroorzaakt door de gaswinning is een hoogactueel thema wat an en af in het 
nieuws is maar nog steeds te weinig aandacht krijgt.
Wauwww
Een heftige geschiednis die mar niet voor bij gaat Dus moet die film er komen
Actueel, aan Groningen kan niet genoeg aandacht besteed worden. Mooi idee!
Belangrijk dat alle nederlanders een beter gevoel krijgen van het onveilige gevoel waarmee de Noord Groningers al jaren 
leven ten behoeve van de welvaart (gas winning) voor alle Nederlanders.
Promoveren niet onderkend probleem
Probleem verdient, zeker aandacht.
Dit project laat op een geweldig indrukwekkende manier zien dat problemen die zijn ontstaan door de aardbevingen al veel 
te lang niet onderkend zijn!

omdat het een wonderschoon idee is en het een stem geeft aan iets wat moeilijk onder woorden te brengen is
Goed weergegeven zonder pretenties
Dit moet meer onder de aandacht worden gebracht, vooral vanwege de mentale schade die het oplevert en waar mensen 
denk ik geen idee van hebben.
Mijn hart ligt bij de Grunnigers en hun strijd tegen de bureaucratie. Dit mag wel wat meer aandacht krijgen.

Zara is een voorbeeld voor de mensheid. Met een klein beetje meer betrokkenheid en minder geldbelustheid zou de wereld 
zo veel mooier kunnen zijn. Verder is Piet Hein een hele goede en betrokken regisseur om dit project te volgen.
Geweldig plan om de (bijna) verloren Groninger huizen in klei te gieten en dan te gebruiken in een film. Film heeft een zeer 
goed verhaal. Dit project zal zeker bijdragen aan de Toukomst van Grunn!!
Aandacht voor mensen die praktisch niet gehoord worden. Het is schandalig dat ze zo neerbuigend en gediscrimineerd 
behandeld worden.
Beelden en emotie zeggen meer dan teksten.
Prachtig initiatief voor onze prachtige stad

Super relevant en een schande voor Nederland dat er nog niets substantieels is gedaan voor de aardbevingsslachtoffers.
De film verdient aandacht
Zeer actueel. Herkenbaar. Correcte weergave van Groninger realiteit, in overeenstemming met resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek.
Passend in deze tijd Mooi eerbetoon

zeer urgent onderwerp nog steeds dat dreigt weer in de vergetelheid te raken. Boeiende experimentele opzet ook.
Dat de situatie die is ontstaan door de aardbevingen op deze manier onder de aandacht mag komen.
Eerdere docu was schitterend, dit ziet er veelbelovend uit. Grote betrokkenheid bij inwoners als landschap. Boeiend om 
Zara te volgen.
Sluit mooi aan bij de actualiteit. Bekende regiseur. Brug tussen Groningen en Randstad.
Orgineel en actueel. Mooie combi van stad en provincie.
.
Heel erg belangrijk om de aandacht voor de gedupeerden van de aardbevingen niet te laten verslappen, elke aardbeving is 
weer een klap voor deze mensen
Dit is een geweldig idee!
Het is belangrijk dat de mensen gehoord worden en dat er actie wordt ondernomen
Urgentie, openbaar maken, creatief en vernieuwend benaderd
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Dit zou meer onder aandacht gebracht moeten worden. Er is veel aandacht rondom de NAM en de fysieke schade, alleen de 
persoonlijke schade is juist de meest grote. Door te zien wat voor impact dit heeft op mensen hun levens zou hopelijk meer 
aandacht hierop gevestigd kunnen worden.
Zeer goed project
Héél misschien ontstaat er meer herkenning voor de situatie in de provincie Groningen
Mooi project. Werkervaring opdoen. Muziek maken is belangrijk.
Goeie film , geeft situatie goed weer !
Goed gewerkt met klei, goed dat er naar de toekomst wordt gekeken
Het toont een strijd van mensen tegen grootmachten; de overheid en multinationals. Een eindeloze strijd van vallen en 
opstaan. Het tast de essentie van het leven aan; je veilig voelen en een toekomst hebben.
Kaart een belangrijk maatschappelijk probleem aan. Zeer mooi, serieus en goed aangepakt.

Er is een lange tijd zoveel onzekerheid geweest voor de Groningers, dat dit wordt vastgelegd is van veel waarde.

Deze film verdient aandacht. De regio Groningen krijgt mede door dit soort initiatieven de kans om meer (randstedelijk) 
draagvlak te krijgen voor een landelijke oplossing voor de schrijnende situatie in deze provincie.
Top
Een verhaal dat verteld moet worden met tastbare herinneringen
Mooi, intiem
Schitterend idee. Dat wat niet meer tastbaar is weer tastbaar maken.
Origineel idee

Mooie vorm om de veelzijdigheid van alle problemen rondom de aardbevingen in Groningen weer te geven!

De documentaire geeft uitgebreid en gefundeerd aandacht aan het onrecht dat hele mensen hebben en nog ervaren.
De grote schade komt door het laten zien van de persoonlijke beleving van Zara veel meer tot leven
Prachtig!
Uitstekend
Het is belangrijk om aandacht te blijven genereren voor de (im)materiele schade die de gaswinning in Groningen blijft 
aanrichten bij de inwoners. In dit project wordt bovendien fictie/film mooi verbonden met een tastbaar project, de 
productie van de klei huisjes.
Top
ER is nog lang niet genoeg aandacht voor het leed dat gedwongen verhuizingen als gevolg van de aardbevingen in 
Groningen teweeg brengt. De kleihuisjes bieden een dagelijks zichtbare herinnering
Maatschappelijk zeer relevant onderwerp ivm de groeiende kloof tussen overheid en burgers. Het lijkt mij op een heel 
inspirerende wijze vorm gegeven.... Het geeft, zo te lezen, zowel een verslag / hartekreet vanuit Groningen als een manier 
om dit trauma (verlies huis en verlies vertrouwen in overheid) onderling te verwerken op een kunstzinnige en veerkrachtige 
manier... Bijzonder!
Heel belangrijk dat er aandacht blijft voor de Groningse aardbeving problematiek
Er is te weinig aandacht voor de psychische gevolgen van de aardbevingen in Groningen.
prachtig actueel plan, goed uitgevoerd.
De impact van de bevingen als een persoonlijk verhaal opgetekend is goud waard.
Inventief, realiteit, actueel, origineel en betrokkenheid gecreëerd door online langdurig te kunnen volgen.
Geweldig om dit ‘stille’ probleem zo te verbeelden!
Belangrijk om aandacht te houden voor de problematiek rond de aardbevingen in Groningen. Dit is een bijzonder verhaal 
dat op deze unieke wijze verteld en gedeeld kan worden met een groot publiek. Piet Hein van der Hoek zal er een prachtige 
film van maken!
Hoewel ik oorspronkelijk niet uit Grunn kom, vind ik het belangrijk dat er meer bekendheid komt voor de 
aardbevingproblematiek. Vooral ook voor het enorme gevaar en persoonlijk leed dat er bij komt kijken. Door contacten via 
mijn studie weet ik dat het gevaar groter is dan je je eigenlijk kunt voorstellen, en dat vele Nederlanders zich dit zeker niet 
volledig realiseren.
menselijke verhaal verdient meer aandacht
Mooi initiatief, belangrijk thema, creatief idee.
Een bijzonder project dat voor velen van waarde is.
We - de rest van Nld - ervaren de problemen van Groningen als ver van mijn bedshow. Het is schrijnend wat daar gebeurd. 
We laten ze al zo in de steek... al die jaren lang. Daar moeten we met onze neus op gedrukt worden en dit toont alles van 
de Groningers: hun verlies, hun wanhoop, hun trots en hun kracht!
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De situatie die al zoveel jaren speelt en onvoldoende erkenning heeft gekregen, krijgt middels deze film meer vorm en kan 
de inwoners van Groningen die kampen met de gevolgen (praktisch danwel psychisch of lichamelijk) er- en herkenning 
bieden. Een manier om te verwerken wat zij op hun bord hebben gekregen. Lijkt mij ontzettend waardevol!
Actueel
De aardbevingsellende laten zien is een goede zaak
Nobel doel
Het fysieke legaat heeft extra impact
De laatste wijziging ban de Mijnbouw wet laat zien dat er van erkenning geen sprake is. De wijziging geeft, door de 
ingebouwde mitsen en maren, alle ruimte om gas te blijven winnen. Een aanfluiting die geïnterpreteerd kan worden zoals 
&quot;men&quot; wil.

Actueel thema dat vanuit originele en persoonlijke invalshoek verteld wordt. Zo’n huis van klei vind ik mooi gevonden.
Trust
Interessant omdat het het leven laat zien in een gebied waar we veel over horen maar weinig van zien
Actueel, recht doent aan de geschiedenis van Groningen om verder te kunnen de toukomst in.
Geeft de problematiek in Groningen goed weer.

Groningen gaat mij aan het hart. Ook daarom ging de stille beving indertijd onder mijn huid zitten. Die film en het point of 
view warrn Integer, prachtig en eerlijk en rechtuit het hart gemaakt en geregisseerd. Het is opnieuw noodzakelijk en ook 
fantastisch en terecht dat het verhaal van de mensen en hun verdriet wordt vervolgd en verder verteld en niet vergeten 
wordt. Ik vind het een origineel aansprekend en goed plan en ik wil het kleiproject graag volgen en ondersteunen.
Vastleggen van historie.
Zeer actueel en het groningse probleem wordt hier heel serieus genomen en goed neergezet. Rechtvaardigheidsgevoel en 
strijdbaarheid komen in dit project naar voren.
Piet Hein is een goede en betrokken documentairemaker, die van dit verhaal dat verteld moet worden een mooie film zal 
maken.

Het blijkt noodzakelijk om de gevolgen van de bevingen en de lakse afwikkeling in de aandacht te houden. Piet Hein vd 
Hoek heeft in zijn eerdere behandeling van dit thema, de stille beving, puik werk geleverd. Ben benieuwd naar het 'vervolg'

de psychologische kant van het aardbevingsverhaal wordt onder de aandacht gebracht. Daar is nu te weinig aandacht voor
Een belangrijk project om de aardbevingsproblematiek opnieuw onder de aandacht te brengen.

Heel goed idee! Voor Groningen en Groningers. Potentieel is dit tevens een film die internationaal succesvol kan worden. 
Waarom? De thema's zijn helaas universeel: -Hoe is het om huis en haard te verliezen? -Burgers versus overheid -
Platteland(-ers) (platter dan Groningen kan je het haast niet krijgen) versus stad/stedelingen -Landschap als getuige van 
wat eerder was -Uniek beeld van Nederland (visueel, cultureel, sociologisch, bestuurlijk) -Identiteit. En hoe vooruitgang 
deze bedreigt -&gt; Oude gemeenschappen, die door omstandigheden van buitenaf verkassen en/of uiteenvallen
laat Groningen niet zakken!
Het verhaal dat voor altijd verteld moet worden
Zeer integrerend met bijzondere rode draad in “zonder een verleden geen heden”. NiF
Het wordt tijd om aandacht te geven aan dit veronachtzaamde actuele trauma.
Hoe meer aandacht voor de aardbevingsproblematiek hoe beter. En Piet Hein kan dat als geen ander!
Hoe meer aandacht voor de problematiek, des te beter. Mooie betekenisvol en heel belangrijk!
Bewustwording effecten aardgaswinning
Een heel goed project, dit is een pijnlijk onderwerp voor velen en dit is een mooie manier om daar wat erkenning van te 
geven
Mooie combi van fictie en non-fictie.
Goed initiatief van een bijzondere filmer: Piet Hein van den Hoek
Groningers hebben recht op ondersteuning bij herstel van hun woningen. Heel Nederland heeft geprofiteerd van het door 
Groningen geleverde gas. Daarmee zijn wij mede verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan, zoals het zakken van de 
bodem en alle bijkomende ellende.
Het project maakt hetgeen de Groningers mee geconfronteerd worden zeer zichtbaar en voelbaar. Een ernsitge situatie in 
een heel eigen gebied dat in de huidige tijd niet vergeten mag worden.
Mooi betrokken maatschappelijk geëngageerd en uiterst creatief project dat ook betrokkenheid creeert
Het is onderdeel van Nederlands erfgoed

232



Goed dat dit onderwerp in beeld wordt gebracht. Het heeft onmiskenbare waarde.
tsja
Belangrijk voor alle Groningers
Bitter noodzakelijk
Heel actueel!
Dit stuk Groningse geschiedenis moet verteld worden!
Het idee voor deze film komt recht uit het hart van de makers. Hun betrokkenheid met en empathie voor de Groningers en 
hun lot, maken het tot een waardevol document. De gekozen vorm geeft indringend stem aan de Groningse ervaringen 
naar de rest van Nederland.
Hoe vervolg
rest van nederland kan het nu ook beleven
Landelijk is hiervoor meer aandacht nodig, als tegenlicht voor het geframe van de overheid.
Zeer goed omdat beelden meer indruk maken dan woorden. Voor alle leeftijden, ook buiten Groningen. En koppelt ook nog 
met andere thema's.
Dit kan niet genoeg aandacht krijgen.
Ik vind het zo erg zoals in het westen de situatie in Groningen eigenlijk genegeerd of minstens gebagatelliseerd wordt! Dit 
project kan bijdragen aan meer aandacht en impact hebben!!
Zeer actueel. Om over na te denken. Verschillende diciplines
Groot menselijk leed in een democratisch land waar grootmachten als Nam, Shell hun verantwoordelijkheid niet oppakken. 
Des te schrijnender is de houding van de regering in dezen. De film geeft ook aandacht voor de gevolgen van onze 
uitbuiting van de aarde. Wij hebben met elkaar van het gas &quot;genoten&quot; en zullen ook met elkaar de kosten 
moeten delen.
Knappe combi van filmische verbeelding met fysiek de huisjes. Laatste is een mooie tastbaar 'bewijs' van de schade van de 
aardbevingen.
Draagt bij aan de erkenning van t leed van de Groningers
Vind het een hele goede vondst in replica’s te maken van de Groningse huizen. Het verhaal van Zara spreek me ook niet erg 
aan. Het idee dat middels deze vorm de aardbevingsproblematiek aandacht krijgt zou ook goed kunnen werken. Het is aan 
de uitvoering of dit een mooie spanning oplevert of niet.
Goed initiatief. Ben zelf opgegroeid in Groningen en weet hoe het er is/was.
Vernieuwende bundeling van techniek met menselijke maat. Lokale wortels die voor hechting met de streek zorgen. 
Invoelbaar en gericht op basale emotie.
Goed gefilmd, aangrijpend
Allereerst aandacht voor een belangrijk en nog steeds ondergewaardeerd probleem in ons land. Daarnaast geniaal idee van 
de kleihuisjes!
Fantastisch project, cultureel erfgoed!
Heel goed om op deze artistieke manier meer bekendheid te geven aan de Groningse ramp.
Ik verwacht dat dit project net zinindrukwekkend zal zijn als de vorige projecten van deze talentvolle maker. De 
omschrijving van dit project is in ieder geval erg boeiend en interessant. Ik kijk uit naar de realisatie!
Poignant striking and thought provoking
Naast alle grotere abstracte plannen is dit een waardevol concreet icoon voor alle betrokkenen. En een manier om de 
problematiek te vertellen aan heel Nederland.
Geweldig empathisch met de problemen van gedupeerde Groningers die ons allemaal aangaan.
Via een persoonlijk verhaal wordt inzichtelijk gemaakt welke impact de aardbevingen in Groningen op de bewoners heeft 
gehad en nog heeft
Belangrijk om dit vast te leggen!!
Goeie zaak dat de gevolgen voor gedupeerden bekendheid krijgen

Geeft een duidelijk beeld aan mensen die geen idee hebben hoe het is om met aardbevingen te moeten leven.
Een actueel en ongelooflijk belangrijk onderwerp, wat voor vele nederlanders toch een beetje een ver van je bed show is. Is 
educatief en wekt emotie op!
Heel vernieuwend
Een goede manier om de aandacht weer te vestigen op de aardbevingen en zijn slachtoffers!! Eens zal men moeten 
luisteren! Briljant idee, die huisjes....

Actueel Begrip creëren Het is een lang proces geweest, een lezing daarvan geven aan de hand van een huis, is interessant
Mijn hele familie komt uit Groningen: Uithuizen, Grijpskerk, Wagenborgen. Veel mensen in Groningen lijden onder deze 
situatie en vinden weinig begrip. Zeer goed om hier een film over te maken.
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Heel goed dat er erkenning en meer aandacht komt voor de gevolgen van de bevingen.
Poëtisch, urgent en maatschappelijk relevant, goed uitgedacht, sterke zeggingskracht
Mooie verbeelding hoe jonge Groningers in gesprek gaan met niet Groningers en zo het effect van de aardbevingen naar 
boven halen. Combinatie film en huisjes is ook erg geslaagd.
Mooi project
Erg belangrijke tastbare toevoeging. Zulke dingen helpen je als mens mentaal gezond te houden na de klap.
This is a most important issue, not only in Holland but for all the counties affected by this issue. It is key to rsise awareness 
and enable parties involed to greater consultation and reparation.
Erg belangrijk voor de erkenning, herkenning en verwerking van de aardbevingsproblematiek. Er gebeurt veel meer dan 
schadeherstel, nieuwbouw en vergoedingen, het doet iets met mensen!

Een interessant visueel project, met een bijzondere vorm van fictie en documentaire, dat de problematiek van de 
aardbevingen vanuit een zeer betrokken personage laat zien. Met name de spanning tussen de twee belevingswerelden 
maakt mij nieuwsgierig. Het leed versus onbegrip. Doordat het project ook online te volgen is en mensen interactief mee 
kunnen denken kan het een grote impact genereren voor de provincie Groningen.

Een positieve ondersteuning voor alle mensen in het aarbevingsgebied. Erkenning voor alles wat ze hebben meegemaakt 
en nog steeds meemaken door de trage aanpak van de concrete problemen waarmee ze te maken hebben.
Word er beetje stil van, en dat zegt (zeker in mijn geval) genoeg.
Wat een creatief idee: “my home is my castle” maar dan net iets anders. Een indringende vertolking van de Groningse 
spirit!
Het is een urgente zaak. En door gebruik te maken van zowel fictie als documentair materiaal zal het het inlevingsvermogen 
en de actiebereidheid van het publiek vergroten. Ook het interactieve maakproces en het betrekken van mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt spreekt mij zeer aan.
Immateriële schade heeft soms nog meer impact dan de materiële schade. Lees het rapport van december 2017: 
Psychosociale impact van de aardbevingen in Groningen, een analyse van beschikbare onderzoeken.
Filmmaker maakt mooie films, documentaires, gevoelig actueel onderwerp
Lijkt mij een nuttig project, teneinde dit niet in vergetelheid te doen verzanden,
geen
Het is verschrikkelijk dat de mensen in Groningen weinig tot geen recht lijken te hebben op een veilige woonplek. Daar 
moet nog altijd meer aandacht voor komen.
Verbeelding gebruiken om de effecten van de bevingen te visualiseren. Bevorderen werkgelegenheid voor mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt
Meer aandacht genereren!

Het is een erg boeiend onderwerp waar het tegenwoordig in het nieuws nooit meer over gaat. Een erg onder belicht 
onderwerp als je het mij vraagt! Dit is dus een goede manier om aan de bel te trekken bij de bevolking!!
Piet Hein heeft na grondige research de problemen rond de jaren lange onzekerheid van de Groningers helder en eerlijk 
voor het voetlicht gebracht.
Aardbevingenproblematiek bekender maken buiten Groningen, veel niet-noorderlingen hebben geen idee van de situatie. 
Ik, woonachtig in Limburg, merk dat het hier niet leeft.
Mooi project. Zie bovenstaande.
Serieuze aandacht voor de ellende in het aardbevingsgebied. Aandacht naar landelijk niveau brengen is noodzakelijk. Een 
eerlijk verhaal.
Omdat zovelen nog steeds wachten op erkenning ....
Kan niet genoeg aandacht krijgen
Erg mooi en insperered beeld, Geeft hoop
De dilm De stille Beving van dezelfde regisseur had al veel losgemaakt en prijzen gewonnen.
Veel interesse in dit onderwerp. Het volk mag gehoord worden
Ik hoop dat in deze film naar voren komt hoe schandelijk de landelijke overheid, met hulp van of door niet ingrijpen van de 
regionale overheden, Groningen behandelt als kolonie, als wingewest, waar rechten zijn ontnomen en wetten zijn 
verandert om de kosten van de gaswinning te reduceren.
Wat zich in Groningen voltrekt is een ramp van ongekende omvang voor duizenden inwoners. Dat dat in een land als 
Nederland gebeurd is één, maar dat de overheid daar onvoldoende op acteert maakt het dat het alle aandacht verdient. 
Het is verder intermenselijk aangrijpend om dat op deze wijze mee te beleven.
je hebt alleen toekomst als je stil staat bij het verleden
Alles wat helpt voor de verwerking van traumatische ervaringen is waardevol in welke vorm dan ook
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Actueel en nog belangrijker nu Corona alles naar de achtergrond verdringt Aandacht voor de mensen en hun nood 
afdwingen via film De verantwoordelijken laten zien en voelen wat er voor leed is, en dat zij ( regering) hun 
verantwoordelijkheid moeten pakken. Door de gekozen vorm, film, drama documentaire ( eclectisch) denk ik dat de film 
een breed bereik zal hebben
Project 34 Argumenten Tegen
Misschien ook kleihuisjes van het nieuwe bouwen? Een positieve draai?
Jammer dat het zo nodig is
Geen
Nvt
Geen
Geen!

Ja...je kunt dit probleem wel onder het aardkleed vegen en hopen dat het vanzelf voorbij trekt. Dat doen de wegkijkertjes.
geen
Weet ik niet
Niks
Misschien niet de meest relateerbare verhaallijn maar toch vind ik het initiatief om dit meer onder de aandacht te brengen 
erg mooi.
geen
Nvt
Persoonlijk sta ik wat anders in de Groninger problematiek.
Ik kan geen negatieve argumenten bedenken. Deze film moet er komen.
Geen
Geen
Nvt
Geen
Niets
Geen
Geen
Geen
Geen!
Geen
Geen!
vergroot niet de duurzaamheid of levensgeluk van Groningers
Geen

Naar erkenning zoeken is een diepgeworteld universeel verlangen. Wellicht is het mogelijk Zara daar bovenuit te laten 
stijgen en haar verder te laten gaan met het besef dat verdergaan ook zonder erkenning mogelijk is?
Dat weet ik niet. Het lijkt me wel heel veel werk.
Heb niet zoveel met die huisjes uit de 3D printer.
Geen
Geen
Geen
Concept is moeilijk te bevatten als je in gebruikelijke kaders denkt
geen
Geen
Geen argumenten tegen
Ik mis de kansen voor de toekomst. Een film die kijk je eenmalig en daarna ga je weer over tot de orde van de dag.de 
werkgelegenheid, toerisme zullen door de film niet toenemen. Groningers willen de aardbevingschade van zich af schudden 
en weer focussen op kansen. Als dit uit de film naar voren komt dat Groningen sterker is geworden door de bevingen dan 
zou dat mooi zijn.
Gaat geen lange termijn effecten hebben voor de toekomst van Groningen.
-
Misschien te breed van opzet
Maar of dat in de vorm van een film moet betwijfel ik, je kijkt er naar, zegt och, och en vergeet het weer
geen
geen
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Het moet artistiek wel heel goed zijn wil het zijn effect hebben.
X
?
Geen idee
Geen
Nvt
Geen
Commercieel uitbuiten van het onderwerp Laten we niet blijven “zwelgen”
Geen!
Te mooi om waar te zijn?
Geen
Ik zie niet veel interactie bij de disseminatie van de film. Een dergelijke film lijkt me bij uitstek geschikt om het gesprek aan 
te gaan over de trauma, die te bespreken en te helen.
GEEN!!!!
Geen
Geen
geen
Maar laten we niet in de zieligheidsmodus gaan zitten. Wat ze ook van ons Groningers denken, WIJ wonen in een prachtig 
stukje Nederland!
Geen
Combinatie film en miniatuurhuisjes is uniek idee, maar lijkt me ook lastig. Leidt het niet teveel af van de film? Moet goed 
gemanaged worden.
Geen
Geen tegen argumenten
Heb ik niet
Geen
Geen
Inspiratie voor andere delen van het land?
Geen
Geen
Geen
Ik heb geen argumenten tegen
Niks
Nvt
X
Geen documentaire.
Het enige wat ik nog in het plan zou willen zien is de verbinding met het uithollen letterlijk en figuurlijk van de aarde op 
globale schaal
Geen
geen argument tegen
Geen, anders zou ik dit project niet steunen.
Geen
Geen
geen!
Gaan ze 2022 halen?
.
Het algemeen belang staat natuurlijk voorop betreffende Den Haag waardoor het een afweging tussen veel en weinig 
mensen wordt.
Wij dragen het idee dat erkenning nodig is om verder te gaan. Wij betwijfelen of dit idee daar voldoende bij draagt aan het 
verder gaan in de toukoms.

'De film is ... is gebaseerd op de succesvolle aardbevingsfilm...', is er ook voor een vermogen subsidie weggegeven voor 
andere succesvolle geschiedenisfilms? Of mag er ook sprake zijn van ondernemersrisico, met als gevolg een succesvolle film 
'Zara', met een grote verkoop van requisieten in de vorm van 'Groningse klei-huisjes'...?
Geen
Geen
Geen
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Geen
Geen.
Prachtig
Nvt
Geen
Nvt
nvt
Geen
De film mag wat beknopter qua thematiek
Geen 1
N/A
Nul
Geen
Geen
Toekomst ?
Geen
Geen
Moet wel snel gemaakt worden. Heeft een urgentie.
Eigenlijk geen.
Er is ook geprofiteerd van t gas . Al in de middeleeuwen zijn er zonder gaswinning aardbevingen gevoeld .
Wordt leven in Groningen meetbaar beter van dit plan? Ander fonds proberen zou ik zeggen
vooral via filmfonds, beetje steun kan. Liever goede documentaire-reeks het verfilemd vd 'ik wacht;' serie uit DvhN en dan 
meerdere door elkaar heengevlochten zoals in inet boek Cloud Atlas.
Niet
Geen
Geen
geen
Geen.
Geen
geen
levert weinig op voor de lange termijn
Geen
Geen!
-
None
Geen
Geen!
Eigenlijk geen!
Het moet niet alleen maar negatief en zwaar zijn,
Geen
Geen bezwaar!
-
Draagt weinig concreet bij aan een toukomst

0
Veer werk en het resultaat vanuit den Haag is zeer ontmoedigend.
Geen
geen
Geen
Voor de rest van Nederland interessant?
Geen.
Geen
Geen
geen
geen
Nvt
Project 35 Argumenten Voor
Heel erg leuk idee en dit zal Groningen wel weer wat meer op de kaart zetten!
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Unieke activiteiten die daarmee een welkome aanvulling zijn in de regio en meer mensen zullen trekken
Een rodelbaan op de kardingerbult zou een geweldige attractie zijn voor Groningen. Dit maakt het hele Kardinge gebied nog 
aantrekkelijker en levendiger voor zowel stadjer als tourist. De nu best saaie A7 zou zich heel goed lenen voor mooie 
kunstwerken langs deze route. Terra Mater klinkt helemaal als een sprookje, maar lijkt mij kostentechnisch wel een 
uitdaging.
Het Zechstein Zeestrand is mooi voorbeeld als grote trekpeister waar ook de bewoners uit de omgeving plezier van zullen 
hebben
goed plan, denk ook aan bestemmingen waar mensen en gezinnen langer willen verblijven
Mooie mix van trekpleisters en een grote zoals het Zechstein Zeestrand
een lint van kunst langs de A7 is best een mooi idee
Zechstein Zeestrand met heerlijk magnesium wellness gebeuren. Heerlijk.

Groningen wordt zo weer moi dat was het al maar nu nog mooier met de art7. De zoutkoepel lijkt mij erg ingewikkeld maar 
er is tegenwoordig veel mogelijk. En wellness voor hjet hele gezin lijkt me echt van geweldig.
Dit plan voldoet aan de omschrijving van dit thema. Ik zou alleen wel ervoor zorgen dat goede lokale kunstenaars een kans 
krijgen bij de ART 7 natuurlijk kan zo iemand als Daan Roosegaarde mee werken maar dan wel in samenwerking met lokale 
artisten. Daarnaast zie ik mogelijkheden met plan 37 en 44.
Mooi plan wat Groningen naar een hoger doel tilt. Met name in de aansluiting met project 37 en 44 zie mogelijkheden om 
de Art 7 mee te verbinden.
Een rodelbaan is altijd leuk, voor jong en oud. Daarnaast is het een toeristische trekker met tal van randmogelijkheden voor 
het Kardinge gebied.
Wellness is de laatste jaren steeds belangrijker geworden in deze tijd van stress en drukte. En we hebben hier een mooie 
bron dus waarom hier niet van profiteren?
Goede afwisselende projecten die het aantrekkelijk maakt voor een breed publiek. Vooral de Terra Mater vind ik iets unieks 
in Nederland.
Ik ben helemaal voor voor meer attracties in de provincie. We hebben hier veel te weinig attracties. Je moet overal een eind 
voor rijden. Die paar attracties die hier zijn heb je ook wel een keer gezien.
Goed voorbeeld van iets waar we hier op zitten te wachten: het Zechstein Zeestrand
Erg innovatieve ideeën die stuk voor stuk publiekstrekkers kunnen zijn
Doen. Toerisme is nog altijd minimaal ontwikkeld. Het is te versnipperd. Fascinerend, verrassend en (ver)bindend is wat 
Groningen nodig heeft.
Doe het vooral met bestaande projecten. Geen nieuw duur bureau voor oprichten

echt een publiekstrekker die Art7! Ik zie hier veel mogelijkheden ook voor de Groningse kunstenaars. Mooie samenwerking 
met internationale kunstenaars en dus meer werk gelegenheid. Verder ook kansen bij Terera Mater voor de culturele 
sector. En van de projecten die er onder staan vind ik het zechstein zeestrand er het beste op aan sluiten.
Kunst cultuur en goed gebruik van landschap.
Het Zechstein Zeestrand!

Deze projecten zijn zeer goed voor Groningen. Veel mogelijkheden voor kunstenaars en de lokale middenstand.
Ik kom dat Zeestrand bezoeken!
Leuk idee! Zie kansen voor Toerisme en ook voor grote wellness centra als het Zechstein Zeestrand.
ik vind het ZechsteinZeestrand alleen al 5 sterren waard!
Goed om meer uitjes in groningen te hebben. Leuk voor jong en oud.

De provincie Groningen heeft een groot tekort aan verrassende attracties en trekpleisters. Dit moet makkelijker beter 
kunnen zonder er een groot Efteling van te maken. De kabelbaan in Groningen was ook een gemiste kans
Ja en daarbij straalt het Zechstein Zeestrand gunstig af op de andere trekpleisters en mensen zullen er ook langer willen 
blijven
Zo'n Zechstein Zeestrand met magnesium lijkt me super en ook nog gezond!
Goed project
Groningen heeft dan iets moois te bieden. Betere aantrekkingskracht.
Niet alleen voor de Groningers maar juist ook om toeristen te trekken
Dat indoor strand, fantastisch!
toerisme kan voor de natuur en cultuur naar Groningen komen. De grote attracties zijn uit de tijd en passen niet in 
Groningen.
Gaaf project. Geef de regio een gezicht met kunst. Een goede manier van Regiomarketing!
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Nieuwe attracties kunnen positief werken op de economie
Dit project zou zich vooral moeten toeleggen op de verwezenlijking van het Zechstein Zeestrand-Wellness, omdat het 
uitermate geschikt is voor jong en oud en tevens de gezondheid van iedereen bevordert door de aanwezigheid van het 
magnesiumzout!
Leuk voor de stad
super project, boost voor kardinge!
Nieuw! Innovatief! Het zijn stuk voor stuk zeer onderscheidende ideeën, die uniek zijn voor Nederland en bezoekers b.v. uit 
Duitsland. Ze bieden attracties die vele decennia meegaan en de economie/werkgelegenheid/imago van Groningen zeer 
ten goede komen.

Grootschalige unieke mogelijkheid om in Oost Groningen een bijzondere onder- en bovengrondse toeristische attractie te 
realiseren, aangevuld met zorgmogelijkheden (Zoutkuren, Halo-of Speleotherapie, Protonentherapie) en wetenschappelijk 
onderzoek ( neutrino onderzoek, CAES, sensor technologie ...). Zout is het witte goud. Boost aan werkgelegenheid.
Vergroting werkgelegenheid; leefbaarheid blijft op peil; vernieuwende attracties.
Het Zechstein zeestrand zou echt een goede trekpleister zijn.
sauna, boulderen, zoutkathedraal en andere recreatieve ideeën kunnen altijd bijdragen aan een sterkere provincie, en 
kunnen misschien met een beetje subsidie op weg geholpen worden.
Lijkt me super leuk zo’n rodelbaan!!!!
- Het plan voor de Rodelbaan en van Terra Mater klinkt erg goed. Deze attracties zullen werkgelegenheid bieden en 
toeristen trekken. Ook is het een leuk uitje voor inwoners van de provincie.
Origineel voor jong en oud
Mooi om volop te investeren in gastvrijheid en arrangementen. Er is nog zoveel te ontdekken.
Omdat het Zechstein Zeestrand erbij zit
Veendam kan wel een boost gebruiken qua toerisme, centrum die meer aantrekkelijk gemaakt gaat worden en goeie 
trekpleister.
Het Zechstein Zeestrand bevordert de andere projecten
Wat een mooi plan! Vooral de Art 7! Ik zie lokale kunstenaars graag samenwerken met Internationale kunstenaars om zo de 
groningse kenmerken te bewaren.
Origineel idee,welke onze provincie in een positiever daglicht kan zetten!
RODELBAAN!!
werkgelegenheid
Ik wil naar het Zechstein Zeestrand, dat is een geweldige trekpleister
Dit kan een boost geven aan de aantrekkelijkheid van onze provincie, maar niet alle ideeën lijken even geschikt. Onderzoek 
vooraf welke kans van slagen hebben en draagvlak hebben bij de lokale bevolking.
Zechstein Zeestrand de perfecte trekpleister in het ommeland.
Het is fantastisch dat er in dit project ook is gedacht aan verblijfstoerisme. Het Zechstein Zeestrand is hiervan een heel goed 
voorbeeld. Het trekt mensen van heinde en verre, voor meerdere dagen en die zullen dan ook andere verrassingen in 
Groningen en Ommelanden willen gaan ontdekken!
Ik ben vooral enthousiast over dit project vanwege het Zechstein Zeestrand! Dat is een hele goede en verbindende 
trekpleister voor de lange termijn. En ook nog passend bij de lokale bodemschatten

Zal een lust voor het oog zijn! Ook verheug ik me op de rodelbaan. En hadden wij hier mijnen? Geen idee, interessant!
Ik zeg doen! We zijn gek als we deze kans laten schieten
rodelbaan lijkt interessant, Terra mater mwoah
Terra Mater en het Zechstein Zeestrand zijn Top!

Een rodelbaan zou echt een aanwinst zijn voor de stad! Meer toerisme en een interessanter Groningen op de kaart!

Fantastisch voor het aantrekken van toeristen en daarmee voor de werkgelegenheid. We zetten Groningen op de kaart!
Rodelbaan, 1 woord fantastisch! Moeten ze doen! Ik vind helemaal mooi!

Zechstein Zeestrand: Deze idee is geweldig. Een combinatie van wellness/ontspanning, gezondheid, dagje uit en educatie. 
Iets wat heel veel banen voor het gebied kan opleveren en iets terug aan dit gebied geven waar iedereen in het omgeving ( 
en ook ver buiten) kan van genieten van jong tot oud. Er zijn veel mogelijkheden met dit project. Het zal Veendam op de 
kaart zetten in een heel positief manier. (wat hier hard nodig is) Dit is echt een idee waar iedereen van kan genieten, waar 
als sommige andere ideeën een beperkte markt voor is!
Leuk en goed voor toerisme
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Bevorderen toerisme en werkgelegenheid
Gekke projecten zijn welkom
Project 35 Argumenten Tegen
Is dit te realiseren nu in corona tijd?
Geen

maar groningen is al mooi door juist de leegte en de ruimte - moeten we nou echt nog meer trekpleisters maken?
.
Niks tegen
Niet te hoogdravende ideeën
Als het echt goede ideeën zijn moet er toch ook wel een (commerciële) financier te vinden zijn.
Het is mij onduidelijk waar het geld dan naar toe zou gaan. De realisatie van de commerciele attracties? Is daar geen bank 
of fonds voor?
geen
Ze zijn niet een twee drie verwezenlijkt en vragen een professionele aanpak!
Rijksoverheid benoemt zoutmijnen als mogelijkheid van opslag nucleair afval, terwijl aangetoond is (o.a. Duitsland), dat 
zoutmijnen ongeschikt zijn.

verschrikkelijk om een winkel-walhalla outlet centrum te maken. net als Art 7: waarom de auto stimuleren en kunst zetten 
op plekken waar je er niet bij stil kunt staan? daarnaast is de wierde erg interessant, maar waarom niet de krimpende 
bestaande wierden versterken met deze ideeën ipv iets extra/nieuws te beginnen?
Neeee geen tegen argumenten alleen maar VOOR!!!!
Dit zijn fantastische dromen maar waar komt de exploitatie te liggen? Is dit niet het volgende subsidie project die door de 
bewoners uiteindelijk via de belasting in de benen moet worden gehouden?
Een belangrijk gedeelte van dit project wordt al jarenlang vorm gegeven door de ANWB. Het andere deel van het project 
zou overgelaten moeten worden aan ondernemers, die kunnen er een verdienmodel van maken. Als het niet mogelijk is om 
er geld aan te verdienen, is het bij voorbaat gedoemd te mislukken.
- Ik vraag me af of een kunstproject op een dergelijke locatie erg veel toeristen zal aantrekken. Is het ook te zien vanaf de 
A7? Zo ja, zou het automobilisten dan niet afleiden van het verkeer? Ook denk ik dat het veel zal kosten en weinig zal 
opleveren.
Hoge kosten
geen
Geen
Geen
doe het zo dat je geen nieuw Amsterdam kan worden met overlast van 'dei luu oet 't West'n'
-
kunst langs de A7 is niet zinvol, je moet dan toch op de weg letten
Kunstroute: wat een afgezaagd idee! Een autoweg en een kunstroute gaan bovendien niet samen. Dat zijn twee 
tegenoverelkaar staande zaken: een autoweg is om snel op te rijden van A naar B (wanneer we straks allemaal electrisch 
rijden, zal de max. snelheid wel snel weer stijgen!) en een kunstroute vraagt om reflectie en traagheid. a-l-s-t-u-b-l-i-e-f-t n-i-
e-t d-o-e-n! beter voor de kunst en beter voor de weg!
Ik zie geen attractieve waarden in deze projecten.
Erg ambitieus, niet met de voeten in de klei

Dit zijn m.i grote projecten die eenmalig leuk lijken en weinig opleveren omdat wordt ingezet in bezoek van buitenaf.
Project 36 Argumenten Voor
Alle info op één plek en gratis. Is voor iedereen bereikbaar. Win win.
Superhandig voor niet alleen toeristen maar ook bewoners van Groningen zelf die op zoek zijn naar inspiratie voor 
activiteiten, bezienswaardigheden en eetgelegenheden.
Past goed in Er gaat niets boven Groningen
Breed toegankelijk en goede ontsluiting
Zit goed inelkaar duidelijk en overzichtelijk

Ik loop op vakantie altijd verkeerd. Dus kom terecht achter de supermarkt en mis de echt mooie dingen. Vooral in deze tijd 
waarin ik geen zin heb om naar het buitenland te gaan vind ik het fijn om meer te halen uit mijn eigen omgeving.

aanvullen met een soort van 5 rittenkaart voor openbaar vervoer voor ieder geregistreerde toerist in Provincie Groningen.
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Eenvoud, privacy, compleetheid, samenwerkingsverband, openheid , kosten
Klinkt alsof ik hier uiteindelijk weer overzicht krijg in die warboel van toeristische websites over Groningen
Belangrijk een goede volledige zoek site ! Maar wel volledig ,dus dat betekend structurele afstemming met alle 
Ondernemers en initiatieven, reeds bekende info etc. Een enorme klus.
Ik vind het nu soms maar moeilijk om iets te vinden waar je heen kunt in de provincie. Als je de musea overzichten en alles 
bekijkt is het altijd allemaal in de Randstad te doen. Misschien leer ik met zo'n gids wel allerlei dingen kennen die ik niet 
kon vinden op andere sites.
Subliem verhaal. Maakt wellicht de Bookings, de Googles, Airbnb's minder machtig en de toeristen plus lokale horeca 
krachtiger.
Goeie tegenbeweging op de Airbnb's en booking.com's! Een platform waar ik zeker evenementen die ik organiseer op zou 
willen plaatsen.
lijkt me zeer handig!
Biedt een breed platform als veel partijen meedoen en partijen ook van plan zijn gezamenlijk de toerist pakketten aan te 
bieden. En daarnaast wordt het plan-tool heel belangrijk. Daarnaast is het van belang dat alle partijen in de provincie erbij 
betrokken zijn en dat agenda met activiteiten up-to-date is.
Dat is handig. Eindelijk een openbare bieb waarin data staat die iedereen kan gebruiken. Ook de kleine app bouwer of 
lokale ondernemer. Nu is er een monopoly op data. Dit geeft iedereen dezelfde data. top.
Open source; verbinden; informeren; toegankelijk.
innovatief, laagdrempelig
Veelzijdig, informatief, uit te breiden en gemakkelijk in het gebruik.
Klinkt mooi: alle info bij elkaar, snel te vinden, geen advertenties.
Laagdrempelig voor alle partijen
gratis infrastructuur;economie in eigen land/stad/provincie
Wat een NL'er niet kent, dat vreet die niet. Ook hier gaat dat op. Onbekend maakt onbemind. Meer aandacht voor toerisme 
in ons gebied met meer faciliteiten en verblijfsaccommodaties.
Toeristen zoeken steeds meer op internet en bezoeken, uit eigen ervaring , de info shops weinig.
alles in 1 hoog opslag
Mooi en sympathiek plan.
De toerist moet in de watten worden gelegd, en zo kan dat
Innovatief, high tech, bevordering van slow toerisme, onderscheidend voor Groningen
Het is fijn als informatie goed toegankelijk is
Gratis toegankelijk voor iedereen, zowel leverancier als gebruiker. Biedt laagdrempelig en toegankelijk opening naar 
nieuwe beleving
Lijkt me heel handig, mits het goed inzichtelijk gemaakt wordt. Je hebt als toerist een goede, vlotte start. Er moet wel een 
stads-plattegrond uit rollen!
Als dit project wordt gecombineerd met nr. 42, Belevenisregio, Duurswold hebben we 2 vliegen in één klap. Het mooiste 
zou dan zijn als het Duurswoldproject ook voor andere gebieden wordt opgezet waardoor een provincie-brede, herkenbare 
gids ontstaat met mooie verhalen.
Groningen beter ontsluiten
Tourepedia bewijst dat Groningen internationale ambitie heeft in de digitale wereld zonder te denken in groot, groter, 
grootst. De organisatie is zoals we zijn: coöperatief.

Fijn om een duidelijke, overzichtelijke en complete bron van informatie te hebben van al wat Groningen te bieden heeft.
Test
Vakantie in eigen land is goed voor het klimaat omdat je minder CO2 maakt Omdat het goedkoper is Je kunt het makkelijker 
eenvoudig houden en daarmee ook minder vervuilend
Zonder verhalen alleen maar grond en gebouwen. Nodig voor goede digitale strenge van gasten, bewoners, ondernemers 
en marketingorganisaties.

Eindelijk een systeem waarbij je gratis kunt rondsnuffelen en waarbij het beste van Groningen naar boven komt.
Goed voor aanbieders en gebruikers
Leuk idee!
Groningen beter op de kaart Veel mensen weten niet wat er in Groningen stad en ommelanden te dien is
Alle interessante toeristische informatie direct voorhanden. Meerdere partijen zorgen voor content. Meerdere partijen 
ontsluiten de content.
Past bij deze tijd, is een moderne manier om onze hotelgasten zich te laten voorbereiden op hun verblijf
Handig en mooi dat het niet commercieel is.
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Ik beoordeel dit project omdat ik er vanuit meerdere andere projecten bij ben betrokken. Ik stroomde in via CityBuddy 
maar heb dankzij bundelgroepen kunnen bijdragen aan Touripedia. Ik denk dat de hele regio baat heeft bij dit plan en niet 
minder dan 20 projecten binnen de huidige 59. Wij stappen er als ondernemers en zzp'ers in omdat dit hét project is dat 
Groningen verder kan helpen maar ook op grotere schaal op de kaart kan zetten. Goede basis voor mkb'ers, zzp'ers én de 
regio als geheel.
Wat een goed idee! Informatie gemakkelijk beschikbaar op één plek, voor iedereen! Zo kunnen we nog beter laten zien en 
ervaren dat er niets boven Groningen gaat.
Denk dat het idee ideaal is voor de gehele provincie.
Superidee
Transparant, verbindend en gratis
Mooi voor het noorden, overzichtelijk

Het is inderdaad juist, dat het lastig is een uitje samen te stellen. Vaak verneem ik pas achteraf dat er een leuk evenement 
was. Ik meen, dat deze app mij kan helpen om te vinden waar ons gezin op dat moment voor voelt.

Fijn, want zelfs als Groninger ben ik altijd te laat met leuke activiteiten. Ik lees er pas achteraf over in de krant
Zet toerisme in Groningen beter op de kaart
De informatie voorziening op cultuur en reisgebied is nog steeds erg versnipperd en niet mobiel 'on your fingertips'. Dus als 
je dat voor elkaar krijgt betekent dat je meer doet, meer beleeft.
Een duidelijk centraal digital info-punt is belangrijk.
Eindelijk iets waarmee Groningen voorop loopt. Goed initiatief!!!
Open deur naar de toerist. Met Duitse en Engelse variant. Op alle objecten een QR-code, zodat de toerist ter plekke nog 
wat nadere info kan krijgen.
De consument wil ontzorgd en vermaakt worden en dit snel kunnen organiseren en dit bied dat
Bevorderen toerisme en werkgelegenheid, laagdrempelig
Geweldig, zeker voor de toekomst veel behoefte aan algemenere open websites zonder winstoogmerk.
Groningen is een provincie met pareltjes van plekken, activiteiten en evenementen. Dit helpt toeristen om de pareltjes te 
ontdekken.
Goed idee om dit soort 'open data' te delen! En dan ook nog eens op een open platform.
Nieuw en eerlijk.
Project 36 Argumenten Tegen
Een gedegen marketingplan is cruciaal om de doelgroep te bereiken tussen de wildgroei van alle apps.

Eigenlijk zou je alles nu ook bij elkaar moeten kunnen googelen maar das een enorme klus voor de liefhebber
das ja goud voorziet prima in die behoefte voor een groot deel van groningen. misschien een tweede editie voor de rest, 
maar verder niet nodig
Geen
Geen
Start zal even tijd kosten om op te bouwen
Lukt het wel zo een dergelijke grote klus? Is dat reeel? Daarom een goede organisatie er achter Vormgeven. Kader goed 
vormgeven voordat er gestart wordt.
Succes hangt sterk af van de vindbaarheid. Benieuwd naar de webnaam en secondaire zoektermen om de toeristische info 
te vinden en vooraan in Google te verschijnen. Zo’n site moet een vliegende start maken om succesvol te zijn. Een keer 
onvolledig en de klant haakt af. Dus starten als merendeel meedoet
Niet nodig. Het bestaande voorziet hier voldoende in
Onduidelijk hoe financiering op lange termijn moet, zonder advertenties. En wie kijkt of alle info klopt?
Tegenwoordig moet je overal voor betalen en dit is gratis. Ook is het goed voor de provincie.
Kan zonder Toukomst ook worden ontwikkeld.
Niet alleen elektronisch, ook de VVV's moeten blijven bestaan
het is misschien een beetje zoeken, maar hoe moeilijk is het op dit moment om toeristische info te vinden? Touripedia 
heeft nauwelijks toegevoegde waarde.
Niets in de wereld is gratis...
Niet anders dan wat Google biedt.

Er is al heel veel geld uitgegeven aan het opzetten van dergelijke digitale ladekasten. Het is old school toerisme: we 
profileren ons, de toerist als consument. Dit gaat Groningen niet helpen. Dat vraagt een andere aanpak.
hopeloze naam, die vind je niet spontaan, en als je hem leest heb je geen idee dat het over Groningen gaat.
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Test
Toerisme kan heel vervuilend en verspillend zijn (vliegen of auto, voedselverspilling in de horeca). Daar moet je wel op 
letten
Geen!
Niets op tegen
Is het niet mogelijk om marketing Groningen op deze manier in te richten?

Dat waar innovatieve ondernemers hun nek hebben uitgestoken om iets op te zetten waar ze geld mee kunnen verdienen, 
wordt op deze manier om zeep geholpen. Zelfs de vindbaarheid van de partijen heeft met ondernemerschap en inzet te 
maken: iets durven om het verschil te maken. Een gespreid bedje verbetert de kwaliteit niet per definitie.
Ik ben benieuwd wat het straks gaat kosten
Dit is een ontzettend gecompliceerd en ambitieus project. Maar lukt het, dan geven we iets van de macht die nu bij Google 
en Booking.com hangt terug aan de ondernemers en burgers van Groningen.
Inplaats van iets lokaals zie ik meerwaarde in dit project omdat het breder wordt weg gezet.

geen wiel uitvinden als die al bestaat, voeg het bij wikipedia bijv of eerder idee van een interactieve kaart vd provincie met 
gegevens waar elke ondernemer. kunstenaar zelf wat toe kan voegen. Is nu een Big Hairy Goal zonder focus
Geen
Er zijn al zoveel andere goede websites met dezelfde informatie. Bv. Visitgroningen.nl
Geen
-
Goed implementeren dit...
Er is kans op verzanding door teveel aanbod van kleine attracties
Werkt alleen als de governance goed is.
Geen
Project 37 Argumenten Voor

Toeristen zoeken de verhalen van een gebied, door musea met moderne presentatiemogelijkheden te voeden ontstaan er 
mooie mogelijkheden de verhalen van Groningen te vertellen en het toerisme te versterken.
Het Zechstein project zal een enorme impuls geven. Positief aan gezondheid werken.
De Zechstein zeestrand in Veendam lijkt mij een geweldig iets. Zowel voor toeristen als eigen bewoners van de provincie 
Groningen. Veel mensen met allerlei klachten zullen hier baad bij hebben. Wat misschien ook nog weer de zorgkosten kan 
drukken.
Er is al een icoon in aanmaak: de blauwe loper oftewel de burgemeester Pieter Smit brug.
Die iconen zullen mensen ook voor langere tijd trekken en dat helpt andere 'kleinere' attreacties
Mooi iconisch Zechstein Zeestrand in Veendam! En nog gezond ook vanwege het magnesium!
Slim om iconen de grote trekpeisters te laten zijn. Immers, meer verblijfstoerisme zal ook gunstig zijn voor kleineren 
attracties
behoud geschiedenis behoud historisch erfgoed
Projecten goed, echter zeer uiteenlopend
Argumenten voor
Dit is de toekomst! Met goede ondernemers wordt dit een groot succes. En goede marketeers. Het zeestrand versterkt alle 
al bekende atracties en het aantrekkelijk om langer te blijven in Groningen B&amp;Bs en hotels en lokale ondernemers 
varen hier wel bij.
Dit is het echt helemaal. Ik zie hierin zoveel mogelijkheden oude iconen worden weer aantrekkelijk door de nieuwe die erbij 
komen. Zoals het zechstein zeestrand.
Groningen is mooi en dit plan maar het alleen maar mooier. Alle aspecten van Groningen worden betrokken hierin. 
Eindelijk iets goed doen met de zechstein bron. Dt zou ook prachtig zijn voor tv programma 3 opreis om te ontdekken die 
tegenwoordig door heel Nederland trekt.
Als regio heb je trekpleisters zoals het zechstein zeestrand nodig. Naast de prachtige natuur die we nu al hebben. Dit is 
goed voor de werkgelegenheid en biedt ook perspectief voor jongeren.
verblijfstoerisme van buiten trek je met iconen
Samenwerken maakt sterker!
Super om te relaxen in Veendam zechsal
Vooral zechstein zeestrand lijkt mij een goede toeristische attractie
Tip; Grote markt als startpunt en wat levendiger maken door er een dagmarkt te plaatsen
Mooi voorbeeld van iets waar de omgeving hier behoefte aan heeft: het Zechstein Zeestrand
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De verbinding met echte Groningse wellness lijkt mij geweld!

Wedde, met Burcht als stralend middelpunt en gemeentehuis als perfecte uitgangspositie aan de Westerwoldse Aa
Goed plan waarbij ook minder bekende regio's aantrekkelijk voor de toerist worden. Ik ben ook erg te spreken over het 
Zechstein zeestrand die Veendam op de kaart zet.
Herontdek Groningen en geniet van wellness bij het zechstein zeestrand
Aantrekken toerisme, goed voor de algemene economie.
spreekt zeer tot de verbeelding. zowel voor onszelf, maar zeker ook voor toeristen,
Zechstein Zeestrand!

Het mooie van dit project is dat het heel Groningen versterkt. De werkgelegenheid die dit oplevert is ongekend.
Ik kom naar het Zechstein Zeestrand!
Ook leuk voor Groningers zelf.
Geweldig idee! vooral dat Zechstein Zeestrand daar kijk ik echt naar uit!
Ik vind het ZechsteinZeestrand alleen al 5 sterren waard!
prima de historie goed te belichten
Zie nevenstaande tekst
Met als icoon in de regio het Zechstein Zeestrand
Zechstein Zeestrand met Groningsmagnesiumzout wereld uniek

Het klooster, de vesting en de burcht in Westerwolde zijn prachtig, maar staan er verloren bij en krijgen niet de aandacht 
die ze verdienen. Het leven en het toerisme rondom zou deze iconen moeten ademen. Kansen zat!
Iconen goed voor aantrekking
Dat Zechstein Zeestrand past hier prima in de regio. Leuk en ook nog gezond vanwege de magnesium

Is provincie-breed waarbij nog een een keer niet de nadruk wordt gelegd op Noord Groningen/ Stad Groningen en het 
bekende Blauwe Stad/Winschoten. Creeert werk wat zeer belangrijk is voor de provincie/ Oost-Groningen en is een keer 
iets anders zoals Zechstein zoutmeer en het niet alleen cultuur is. In Oost Groningen is het creëren van werk en nog eens 
werk belangrijk dan komt de rest zoals cultuur en kunst vanzelf.
Pareltje westerwolde
Dat Zechstein Zeestrand is een geweldig idee, uniek en eindelijk iets positief voor heel Groningen. En een leuke 
binnenkomer voor de nieuwe burgemeester van Veendam.
Het hoort bij de historie van Appingedam.
Toeristentrekkers zijn welkom en een netwerk van fiets- en voetpaden gewenst

Mooie wandel-en fietsmogelijkheden zijn er genoeg.Je moet wel weten waar. Daarom...nog betere bewegwijzering
Aantrekkelijk voor zowel inwoners als toerist

* In Westerwolde kunnen t.b.v. toerisme meer bezienswaardigheden, plekken en bijzondere gebouwen worden verbonden: 
De Burcht Wedde, Museum de Olde Wolden, Klooster Ter Apel, Vesting Bourtange * Wedde en De Burcht kunnen als Poort 
van Westerwolde daartoe dienen * Aandacht voor historie en omgeving, startpunt voor excursies kan met name daar een 
plek krijgen. * Vanwege overlap met het plan voor de Kultuurhoezen is een combinatie mogelijk * het oude gemeentehuis 
in Wedde en/of een locatie bij de Burcht zijn hiervoor uitstekend geschikt
Dat overdekte Zeestrand,... Fantastisch!
Trekker / Icoon Zechstein Zeestrand eindelijk compensatie

Het Ommeland heeft zeker locaties die de moeite waard zijn maar die weinig bekend zijn (ook bij Groningers)
Groningen kan best wat goede, bijzondere blikvangers gebruiken. Lijkt me prachtig.
Belangrijk om historie en toukomst te verbinden en toeristen aan te trekken
Aantrekkende blikvangers. Ik denk inderdaad dat dat kan helpen.
krachten bundelen en je samen naar gasten profileren werkt goed denk ik
zechstein zeestrand,uitstekend idee:mooi dat gezondheid,recreatie,handel samen kan gaan
versterking van wat er is. Altijd goed! De lijst kan met gemak nog aangevuld worden met b.v. Bourtange, Verhildersum en 
Fryelemaborg.
Zechsteinzee wordt een trekpleister. Iedereen wil daar heen om te relaxen
Goed om dmv samenwerking en verbindingen 2 of wellicht meerdere blikvangers te verbinden en zorgen dat het 
ommeland profiteert van deze nieuwe bron van inkomsten.
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mooie toekomstideeen, ... (voor Ter Apel zie ook project 41, plannen samenvoegen graag)

Eindelijk een mooie oplossing voor de Zechstein bron! Heel geschik voor allerlei gezondheidskwalen ook van ouderen.
Groningen is meer dan Stad!! De kracht van de p[provincie ligt in het ommeland

Zechstein zee strand! Deze unieke bron geeft veel mensen een betere kwaliteit van leven. Voor veel mensen uit Groningen 
nog niet eens bekend dat deze bron gewoon in Veendam ligt en zijn kracht over de hele wereld mensen helpt! Veel meer 
mensen kunnen hier baat bij hebben! Ontspannen, gezondheid, plezier en werkgelegenheid!!
Een must voor het toerisme in Groningen!
Mooi idee, mensen in contact te laten komen met groningen
Als bewoner van de provincie Groningen had ook ik nog niet gehoord van het zout in Veendam. Ook het project in 
Lauwersoog met de studenten zal interesse wekken. Uit het gebied rondom het klooster kan meer gehaald worden, 
mensen zullen dan langer in dit gebied verblijven.
WEDDE:) Gemeentehuis Wedde- prachtige locatie om vanuit prachtig Westerwolde te leren kennen Het gemeentehuis 
verdwijnt wat is er mooier dan het gemeentehuis een nieuw doel voor het dorp en omgeving te geven Laat deze regio niet 
uitbloeien!!
Trots zijn op wat er is en dit laten zien op actieve wijze aan toeristen
In plaats van &quot;Dagje Groningen?&quot;, nu &quot;Weekendje Groningen?&quot; of &quot;Middweekje 
Groningen?&quot;
concreet project tot renovatie en vernieuwing
Omdat het Zechstein Zeestrand erbij zit!
Veendam kan wel een boost gebruiken qua toerisme, centrum die meer aantrekkelijk gemaakt gaat worden en goeie 
trekpleister.

I have a Spa, based on the magnesium from Veendam. I love this project because of the Zechstein Zeestrand!!
Het Zechstein Zeestrand moet hierin centraal staan
Wat een goed idee! Dat niemand hier eerder opkwam. Groningen kent mooie iconen en ook nieuwe zoals het zechstein 
zeestrand zien er erg veel belovend uit.
Zechstein Zeestrand lijkt me fantastisch
Aantrekken van toeristen is mooi doel, maar ..

Prachtig om Westerwolde met een centrum in Wedde op deze manier een impuls te geven. Dit geeft bezoekers van buiten 
Westerwolde de kans om het hier te ontdekken en hoe prachtig Westerwolde is. Daarnaast geeft dit een impuls aan 
ondernemers en de voorzieningen. Locatie van het nu nog gemeentehuis zou perfect zijn.
dat Zechstein Zeestrand lijkt me een geweldige trekpleister!
Goed om enkele grote hoogtepunten te make dit versterkt ook de aantrekkingskracht naar de rest
Sommige iconen, zoals Zechstein Zeestrand, trekken mensen en gezinnen die langer willen verblijven dan ook de regio 
zullen willen gaan verkennen

De regio Oost Groningen is schitterend; nog nooit iemand gehad die er anders over dacht. De ontsluiting is matig; hoe 
ontdekt men al dit moois? Wedde zou een toplocatie zijn voor een erfgoedcentrum om middels een poort naar 
westerwolde, geflankeerd door burcht en nieuw icoon, het prachtige westerwolde te ontsluiten!
Dit project spreekt aan vanwege de mix tussen een paar grote iconen en keinere attracties die de moeite waard zijn. Het 
Zechstein Zeestrand is zo'n icoon, met lokale bodemschatten trekt het mensen voor meerdere dagen, die dan de regio gaan 
ontdekken.
Zechstein Zeestrand zal een absolute aanwinst zijn voor Veendam. Hopelijk wordt er dan ook een (niet-camper)camping 
begonnen.
Een project dat hoogtepunten in de Ommelanden laat zien. Hierdoor wordt de aandacht ook op de ten onrechte minder 
bekende plekken in de provincie gericht. Goed voor betere spreiding van het toerisme en het maakt langer verblijf in de 
provincie aantrekkelijk

Er zitten elementen in waar niet alleen dagjesmensen op af komen, maar ook mensen die voor langere tijd willen verblijven
Wedde en de locatie het gemeentehuis vind ik een zeer geschikt locatie voor dit prachtige project. Tegenover de burcht kan 
dit nieuwe centrum zorgen voor de poort van westerwolde
Ik stem hier voornamelijk op vanwege de gedachte om betere samenhang te maken rondom toerisme: pakketten 
aanbieden voor toeristen, goede duurzame infrastructuur, locale horeca betrekken.
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Het is belangrijk om dit moois te behouden, als trekpleister en om weer door te kunnen geven en daarmee een stukje 
historie te bewaren!
Zonder geschiedenis geen toekomst
Het is een project waar heel Groningen van kan profiteren

Prachtig dat ook bestaande iconen gerevitaliseerd worden. We hebben zoveel mooie dingen in onze provincie.
Met een icoon als het Zechstein Zeestrand vind ik dit helemaal passen in onze regio. Zo komen de bodemschatten iedereen 
ten goede!
Als er maar kleinschalig toerisme ontwikkeld wordt is er niets op tegen. Zodat we met het toerisme niet te veel kwijtraken 
van de rust in Groningen.
Historie moet in iedere stad behouden worden en zeker in een stad met 101 monumenten.
Bevorderen toerisme en werkgelegenheid

En nog een extra bezoekerscentrum in Oudeschip op het hogeland. Dat gaat over de geschiedenis van energie.
Recreatie naar Groningen betekent werkgelegenheid en vitale centra, daarnaast krijgt de regio een boost. Andere musea en 
toeristische attracties krijgen hierdoor ook meer Bezoek.
Prima promotie voor het toerisme
Net wat westerwolde nodig heeft.
Aantrekkelijk voor tourisme

Uit oogpunt van m.n. werkgelegenheid en nationale en internationale aandacht met een daarmee verbonden positieve 
uitstraling acht ik het Zechstein Zeestrand een zeer aantrekkelijk project en vooral ook veel meer konkreet te realiseren dan 
vele andere projecten, die veelal te weinig konkreet zijn voorgesteld. Bovendien zit hier (blijkbaar ) een economisch gezond 
bedrijf achter en bij de realisering van dit soort projecten gaat het toch altijd weer om de nodige professionele personele 
bezetting ( niet afhankelijk van vrijwilligers) en financiering ( naast zoals in dit geval subsidieverlening.
Deze onderdelen zijn heel bizonder voor ons allemaal!!! Wat er nog niet is, moet gerealiseerd worden!!
Project 37 Argumenten Tegen
De keuze wat nu de iconen moeten zijn is niet te maken. Dat zal ook de samenwerking zeer bemoeilijken.
Argumenten tegen
Onoverzichtelijk met 6 thema's kies 1 of 2
Heeft potentie omdat het grote projecten aanjaagt, maar ze ook verbindt.
welke iconen ... moet er eigenlijk bij staan, toch?
geen versplintering kies er 1 of 2
Mits niet goed aangevlogen en weggezet in de provincie dat het als een nachtkaars uit gaat en het geld al gaat naar de 
bestaande projecten inzake cultuur en kunst en natuurlijk naar onze grote Stad Groningen en o.a. het Zechstein project 
berooid achterblijft.
Geen
Absoluut niets tegen, alleen maar voordelen.
Maar iconen speciaal oprichten moet niet, bestaande bezienswaardigheden opfrissen is wat anders
Er is m.i. teveel overlap met het plan voor de Kultuurhoezen. Het zou de voorkeur verdienen deze beide plannen te 
verbinden en de cultuurhistorische centra te verbinden aan de cultuurcentra.

De genoemde locaties hebben nauwelijks de potentie om echte iconen te worden (behalve misschien Lauwersoog).

GEEN overheidsgeld voor het Zechstein Zeestrand. Magnesiumzout mijnbouw is NIET DUURZAAM. Het moederbedrijf 
Nedmag veroorzaakt de diepste bodemdaling van Nederland. Boeren en burgers in (Veendam) hebben veel schade aan hun 
bezittingen die niet door Nedmag wordt vergoed. Door een scheur in het zoutdak (april 2018) verdwenen er miljoenen 
liters diesel in de ondergrond met gevaar voor verontreiniging van ons drinkwater en eeuwigdurende verandering in ons 
landschap en woonomgeving. Deze lasten zijn voor ons allen. De lusten (winsten) van het Zechstein Zeestrand gaan naar de 
veroorzaker. STOPPEN!
Grootschalig toerisme is niet waar Groningen op zit te wachten. Kleinschalig past beter.
maar ik denk dat de toeristen niet altijd een grote trekker willen maar juist de kleine attracties.
geen enkele
Meer van hetzelfde! Niet echt vernieuwend. De meerwaarde voor het (extra) aantrekken van mensen lijkt mij bij veel van 
de beschreven projecten nog wat beperkt.
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tegen: het Zechstein zeestrand omdat de bodem enorm vervuild is door Nedmag BV (40 miljoen liter diesel is daar onder de 
grond weggelekt) en enorme bodemdaling ! en Nedmag erkent geen schade aan de bewoners die met schade zitten in 
Borgercompagnie en Tripscompagnie.
.
maar beetje megalomaan.
Geen
Geen
Ook voor dit project geldt: onderneem! Start een website, druk een folder of maak een app. Gebruik je passie, niet het 
gemeenschapsgeld!
Geen argumenten tegen, wel een tip: het lijkt mij belangrijk dat bezoekers bij de 'historische' verhalen iets kunnen doen. 
Bijv. een stuk buiten wandelen met informatie die mooi is vormgegeven.
wie doen er mee, wat is de bredere basis?
Geen
.. deze iconen vallen toch echt weg tegen Gronings Museum, Martinitoren en Stad. Onrealistisch plan
klooster aduard als voorloper vd RUG minstens zo belangrijk en interessanter dan zout water of arbeidsverleden oldambt. 
Moet aan gebouwen gekoppeld zijn bijvoorbeeld door dergelijke tentoonstellingen/museum IN de Toekomst bij Scheemda 
onder te brengen
Kies 1 of 2 niet meer
Geen, het moois ligt er al, help de bezoeker maximaal om dit moois te ontdekken.
-
Horeca en dergelijke is wel corona gevoelig
Een icoon moet groeien....wat hier aan potentiele 'iconen' wordt opgevoerd, lijkt me niet echt iconische 
toekomstperspectieven hebben. Wel leuk voor een weekje Groningen overigens.
Niet iedereen houdt van iconen en grootse historie. De toerist die van kleinschaligheid houdt zoekt eerder fietspaden of 
routes. Zie de vrijetijdsprofielen van Motivaction. Ik heb in Groningen het liefst de &quot;fijnproever&quot; of de 
&quot;verdieper&quot;! En er moet dus eerstveen discussie op gang gebracht worden over de doelgroep die we hier 
willen. Zie ook het recreatiebeleid van Prov. Friesland.
Andere grotere attracties als Veenkoloniaal museum en landgoed Nienoord e.d. zijn ook grote trekpleisters of kunnen dit 
zijn. De selectie is daardoor wat beperkt/ selectief. Daarnaast is nedmag in opspraak in Midden Groningen, Aa en Hunze en 
Veendam. De Zechstein zee is mede afhankelijk van dezelfde bronnen dan nedmag welke dus al in opspraak zijn. Is dit dan 
handig?

Natuurlijk wordt door kritici gewezen op de aardbevingsproblematiek, maar wij hebben in NL deskundige 
beoordelingsinstanties en die zullen zeker niet - het gasdrama voor ogen hebbend - positief adviseren resp. toestemming 
geven, wanneer het risico ook maar enigszins twijfelachtig is. NEUTRALE beoordeling speelt hierbij een belangrijke rol, want 
politieke spelletjes zouden bij de verdeling van de 100 miljoen geen rol mogen spelen ( te idealistisch ??...)...
Project 38 Argumenten Voor
Geweldige promotie van de Provincie Groningen
Meer eenheid, verbinding in de hele provincie, niet slechts stad of aardbevingsgebied. Met 1 gezicht de bezoeker van 
buiten en binnen de provincie bedienen en doorgeleiden naar de vele trekpleisters die de provincie Groningen telt. Goed 
voor economie.
Laagdrempelig aantrekkelijk programma
Goed plan/project voor aantrekken economie en werkgelegenheid.
Ontwikkeling van Toerisme is goed voor de economie in Groningen en ook zeer waardevol voor de kwaliteit van onze 
woonomgeving.
Een goed initiatief om toerist en stadjer vanaf het Forum via regionale startpunten/beleefcentra (op fietsbare afstand) het 
Ommeland te laten beleven en de mogelijkheid Middag-Humsterland d.m.v. een helikopter-simulator, innovatief en CO2-
vrij te verkennen. Inclusief educatieve elementen, zoals de keuze om het kwelderlandschap (met/zonder dijken) met VR-
techniek zichtbaar te maken, waarbij men eb en vloed van wad tot stad met bewegende beelden kan beleven. Ook het 
gevoel “zelf te vliegen” waarbij naast cultuurhistorische objecten ook veerpontjes e.d. van dichtbij kunnen worden 
bekeken.
heel belangrijk idee, kan veel concreter omschreven zie idee van Swieter, Harkstede
Een mooi idee om recreanten, toeristen en de stadsbewoners via diverse startpunten voor de beleving in het Ommeland te 
enthousiasmeren. Maar de Helicopter-simulator lijkt mij ook een unieke ervaring bieden van jong tot (heel) oud; waarmee 
ook nog heel wat kan worden geleerd over onze voorgeschiedenis.
Kunst&amp;Cultuur en Recreatie&amp;Toerisme zijn het meer dan waard om goed met elkaar 'verbonden' te worden. 
Startpunten zijn dan goede 'opstapplaatsen' voor verschillende ontdekkingsreizen.
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Toegankelijk voor inwoners en toeristen
Zeer goed.
Heel goede promotie Provincie Groningen
Goed voor het toerisme en dus de Groningse economie
Lijkt op plan 36, in die zin positief
Groningen is gewoon het middelpunt van de ommelanden.
Handig om alles op één punt te hebben.
Duidelijke eenheid qua uitstraling en vergroting van vindbaarheid en toegankelijkheid voor toeristen van buiten de 
provincie.

kapstokjes creëren voor de initiatiefrijke toerist. Vooral het onderdeel &quot;helicopterview&quot; (met een drone of 
vliegtuigje de route van Stad naar het Wad zichtbaar/beleefbaar maken van bovenaf) spreekt me erg aan.
Goed voor stad en ommeland, spreiding van toeristen over de gehele provincie
Uitstekend initiatief om VTE juist in ommelanden te ontwikkelen. En de bezoeker van Stad te verleiden de Provincie te 
bezoeken.
Een project voor toeristen en de eigenlijke bewoners van Groningen
Bezoekers maken op allerlei manieren kennis met de bijzonderheden van de provincie. Informatie wordt gekoppeld aan 
beleving.

Als ik de projecten zie gaat het vrijwel alleen ( tenzij ik het allemaal niet goed heb bekeken) alleen maar over de kop van 
Groningen en niet de gehele niet over het gebied Oldambt of Westerwolde, de Kanaalstreek en dat vind ik onterecht 
tenslotte is bijvoorbeeld Westerwolde Citaslow en dat is niet voor niets al die mooie oude ambachten waar je veel publiek 
mee kunt trekken, de meanderende riviertjes en beekjes. Vandaar de lage beoordeling.
Interessante evenementen worden georganiseerd. Veek bexienswaardigheden
Mooi , er valt iets te kiezen , waar je wilt beginnen. Groningen per trein is ook een leuke uitvalsbasis.
Zoiets heeft Groningen nodig!

Zelf Groningen ontdekken is leuk , maar met n beetje hulp op herkenbare plekken is leeftijdsloos en maatschappelijk 
betekenisvol voor de mensen die erbij zijn betrokken, het borgt tevens de Groningse cultuur, het verbindt Groningse 
cultuur met andere op n leuke inspirerende, cultuurbevorderend, maatschappelijk en duurzaam in relatiebeheer.
Versterkt het imago van de regio als onderdeel van stad en ommeland. Impuls voor het toerisme en de daarbij behorende 
werkgelegenheid. Verbindend!
Toerisme is een belangrijke groeimarkt voor de provincie
Toeristme simuleren in stad en Ommeland
leuk idee om het 1 naam te geven

het moet gasten gemakkelijk gemaakt worden. Fietsen gemakkelijk kunnen huren is een belangrijk punt! Hoe meer leuke 
dingen toeristen te doen hebben hoe langer ze in ons mooie groningen blijven. Hier heeft iedereen baat bij. De economie 
en dus de werkgelegenheid. Ook voor inwoners zelf om te zien hoe mooi groningen is.
Groningen echt als vertrekpunt en verblijfsplaats aantrekkelijker maken voor trips door de hele regio. (Openbaar vervoer 
intensiveren en goedkoop maken)
Samenwerking en een duidelijk beeld tegenover de mensen die onze prachtige provincie bezoeken.
Mooie hulp voor toeristen.
Bevorderen toerisme en werkgelegenheid, laagdrempelig en interactief, gericht op alle leeftijdsgroepen
Mooi idee
Heel goed initiatief om vele mooie onverwachte dingen te ontdekken!
Project 38 Argumenten Tegen
Nvt
Voor of nadeel, weet ik niet, valt over te twisten!: gemeenten moeten over eigen grenzen heen kijken en oogkleppen 
afzetten. Zal lastig zijn, maar is wel hard nodig!
weer een nieuw bureau. Niet doen
Vraagt een goede organisatie. Dat moet wel goed geregeld worden.
nvt
Geen
?
-
Nvt
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Hoe die kennelijk vele startpunten vorm te geven? Zie opmerking plan 36
Wat is hier nieuw aan? Nu word ik bij restaurants en attracties ook al 'doodgegooid' met folders over andere attracties e.d. 
Een Startpunt is gewoon een andere naam voor en oud concept (waarvan de vraag is op het werkt. Heeft iemand wel eens 
onderzocht wat de meerwaarde is van alle TOPs?).
Is voor mij hetzelfde als project 37. Startpunt = Iconen.
Kan geen tegen argumenten bedenken, integendeel!

Meer bezoekers betekent meer leefbaarheid voor bewoners door meer voorzieningen, meer banen, meer zingeving.
Wat bovengenoemd betreft hoop ik dat ik ongelijk heb want anders doen jullie ons enorm te kort!
Wat marketing Groningen doet lijkt hier veel op
Dergelijke initiatieven zijn er al in overvloed. Zoek een ondernemer, start een website en een app, en ga nu eindelijk eens 
langs bij al die mooie plekjes. Haal je inkomsten uit advertentieverkoop, of room een percentage van boekingen af. 
Onderneem! Gebruik je passie, niet het gemeenschapsgeld.
Is het niet het meest logisch om te koppelen aan 37?
Geen. Groningen verdient het
Vergeet de ommelanden niet!

beter om het aan een interacieve kaart/ website te koppelen, en met aansprekende architectuur etc...snel veel geld weg 
met wrekgelegenheid voor architecten en dat is neit de eerste groep om te compenseren. Interactieve kaart met snel 
internet, modern en praktisch zijn wel zaken waar Gorningen zich mee kan afficheren
Hebben we al zoveel.
ik geloof niet dat we zitten te wachten op het soort toeristen dat men hiermee wil bereiken - bovendien voelt het allemaal 
nogal megalomaan aan
Wie verlost ons van het 'beleven'! Kan er alstublieft eens weer nagedacht worden? Beleven kun je overal 
tegenwoordig....wek interesse op bij de mensen, doe iets met hun hersenen!

Waarom weer iets nieuw verzinnen? Ik zie meer in het verbeteren van bijvoorbeeld bestaande vvv-informnatiepunten.
Het is een project waarbij meerdere partijen betrokken zijn. De borging voor kwaliteit en uniformiteit dient hierbij wel 
aandacht.
Maar moeten VVV kantoren dit niet al doen?
Geen! Alleen maar positief!
Project 39 Argumenten Voor
waarde (h)erkennen en bewaren
Omdat de familie geertsema hun baatje borg en het bijbehorende erf inzet voor het verhaal van Groningen!
Belangrijk

De erfgoederen karakteriseren, met het landschap, onze provincie. Behoud van erfgoed is voor de particulier doorgaans 
onmogelijk, kan dus alleen 'collectief'. Met verlies van erfgoed verliest Groningen voor een belangrijk deel zijn gezicht. 
Behoud moet hand in hand gaan met gebruik en exploitatie, we moeten er met elkaar van kunnen genieten. Dat vind ik 
allemaal terug in dit project en het verdient daarom alle steun.
Gewoon prima en heel nodig en nuttig dit project!
Erfgoud benadrukt de karakteristieke eigenheid van het verleden. Dat mag niet verloren gaan.
Behoud van erfgoed en toegankelijk maken voor publiek. Leefbaar en beleefbaar tegen verlies, of beter gezegd ter behoud 
van onze Groningse identiteit.
het Gronings erfgoed kan wel wat steun gebruiken
waarderen en herstellen en open maken wat er al is - prachtig. Investeren in het bestaande in plaats van vernieuwing en 
nieuwe dingen tot heilige graal bestempelen.
Een enorm mooi en goed plan wat mij betreft
Zeker na alle aardbevingen belangrijk voor Groningen. Er gaan al oude gebouwen verloren.
Erfgoed is zeer waardevol voor de herkenbaarheid van Groningen en vertegenwoordigd daarmee een sociale en een 
economische waarde
Het is belangrijk om recht te doen aan de geschiedenis van Groningen door behoud van het cultureel erfgoed. Wat mij 
betreft gaat het niet alleen om grote objecten die een publiek karakter krijgen, maar ook om behoud van cultureel erfgoed 
van woonhuizen die het Groninger (cultuur)landschap een unieke waarde geven, zeker nu aardbevingen deze waarde 
aantasten.
Prachtige plannen om gebouwen te kunnen behouden
mooi, sympathiek project
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De historie van Groningen leeft. Erfgoud is daarmee onlosmakelijk verbonden. Het heeft een steuntje in de rug nodig. 
Erfgoud biedt die steun.
kerken, borgen en boerderijen bepalen sterk het beeld van Groningen, ze zijn als het ware haar culturele erfgoed. Omdat in 
de loop der jaren al veel van dir erfgoed is verdwenen, moet alles wat nog gered kan worden blijven bestaan, zoals 
boerderij Hoog Hammen.
Prachtig idee, belangrijk ook om erfgoed te behouden via herbestemming.
Erfgoed behouden is belangrijk het bepaald nl het karakter van het Groninger landschap.
Rijke geschiedenis, schoonheid, laagdrempelig, evolueert mee, voor jong en oud, mogen wij trots op zijn, trekpleister 
toerisme
Er is al zoveel moois verdwenen. Laten we ervoor zorgen dat wat waardevol is, behouden blijft. Het project Hoog Hammen 
spreekt aan. Aandacht voor boerderij samen met het landschap is uniek.

kerken, borgen en boerderijen zijn het erfgoed van Groningen en bepalen het beeld van onze provincie. Wat nog rest moet 
behouden blijven, zoals de bijzondere boerderij Hoog Hammen in het landschap van de Fivel, waar al zoveel verdwenen is.
Ik geniet ontzettend van het Groninger erfgoed met verhildersum, freylemaborg etc.
Dit geeft meerwaarde aan ons erfgoed. Heeft dus toegevoegde waarde.

Groningen heeft veel erfgoed en het openstellen van meer erfgoed trekt toerisme en betekent werkgelegenheid.

Aandacht voor het cultureel erfgoed van Groningen is van belang voor iedereen, ook ver over de grenzen van onze mooie 
provincie. Alles wat we kunnen redden, is onze energie en aandacht waard. Het project om de bijzondere boerderij Hoog 
Hammen en het omliggende landschap te behouden en een duurzame toekomst te geven verdient brede steun.
Er is al zoveel verdwenen zowel wat betreft gebouwen als landschap. Het is van groot belang dat de bijzondere boerderij 
Hoog Hammen behouden blijft.
Veel waard om mooie panden te behouden. Steun bij een goed plan is mooi.
Een prima manier om ons waardevolle erfgoed vr de toekomst te bewaren.
gron. historie interessant en belangrijk voor volgende generaties
Goede wijn behoeft geen krans, maar wel creatieve invulling die ook recht doet aan de actuele tijdgeest. Daarvoor zijn 
middelen nodig, ook financieel. Van belang is ook een daadkrachtige overheid, met adequate wettelijke middelen om 
verval/verloedering tegen te gaan.
Het mooie Hogeland met veel projecten om dit te behouden

In onze omgeving staan zovele culturele/industriële erfgoederen. Doe er wat mee en steun de innovatieve ideeën.
Mooie oude gebouwen krijgen weer een goede bestemming en blijven bewaard voor de toekomst.
Fantastisch project om een mooi pand voor dorpsbewoners te behouden als bedrijvigheid wegvalt

Van Borgen tot molens en gemalen; heel gevarieerde Groninger Pareltjes, die omdat ze klein zijn moeilijker structureel 
subsidie krijgen; voor 'reguliere' zaken moet steeds opnieuw project-subsidie worden verworden.

Het gebouwde erfgoed is uniek en bepaalt voor een deel de identiteit van Groningen. Vele oorzaken bedreigen het erfgoed. 
Dit project is van en voor eigenaren c.a. en wijkt af van het bestaande aanbod voor eigenaren van erfgoed.
Laten we zorgvuldig omgaan met onze prachtige geschiedenis!!
Dit zijn al een flink aantal iconen, goed voor toerisme en belangstellende Groningers
Ons erfgoed is super uniek!
Voor de argumenten voor verwijs ik naar de reeds gegeven onderbouwing
Kan een boost geven aan de bescherming en ontwikkeling van erfgoed
Het is belangrijk of erfgoed in leven (in gebruik) te houden. Breed gedragen initiatief.

Hoe hebben wij de wereld ontdekt....? Hoe hebben wij dat in beeld gebracht....? Wat kunnen we daar nog van zien en en 
beleven...? (Wij bouwen nu op eigen initiatief al een Educatief Recreatie Centrum Duurswold in Schildwolde)
Goed idee, noodzakelijk ook. Roept ook wantrouwen op
Ook het naoorlogse gebouw moet kunnen blijven bestaan'geen leegstand maar hergebruik ;verbouw met zoveel mogelijk 
instand houden van de voorfevel,gezond centrum met zorwoningen rondom beneden maar ook op de verdieping. 
Meerdere mogelijkheden voor behoud van het gebouw.

Er gaat al veel erfgoed verloren en het bewaren ervan is belangrijk om het karakter van Groningen te behouden.
Belangrijk om mensen met initiatieven op weg te helpen!
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Fantastische projecten! Het behouden en herbestemmen van cultureel erfgoed in onze provincie. Mooie locaties voor 
wonen, werken en recreeren. ' Het nieuwe wonen'.
Rust en terug in de tijd goed verzorgt
Het erfgoed moet bewaard blijven, zodat de huidige en toekomstige generatie er van kan blijven genieten.

Veel historische en-of industrieel erfgoed in de gemeente het Hogeland (en elders in de provincie Groningen) heeft 
dringend aandacht nodig voor een passende invulling en-of renovatie. Met dit project kan men aan de slag!
Het Groninger land heeft legio schatten. We hoeven geen nieuwe pretparken. Er staat in Egypte ook geen zweefmolen 
naast een piramide. Koester dat wat we hebben! We hebben goud in handen.

&gt; Het cultureel erfgoed: Erfgoud: (kerken, borgen, boerderijen etc.) bepaalt in hoge mate het beeld van Groningen. &gt; 
Er is al zoveel verdwenen, zowel wat betreft gebouwen als landschap. &gt; Daarom is het van groot belang dat de bijzonder 
boerderij Hoog Hammen behouden blijft &gt; en het omliggende grotendeels verdwenen landschap van de Fivel weer 
zichtbaar wordt gemaakt en op een duurzame wijze wordt gebruikt. Met hartelijke groet
Belangrijk voor behoud van ons erfgoed

Prachtig monumentaal gebouw wat voor de provincie behouden moet blijven. Kunnen mooie initiatieven ontstaan. De vele 
ruimte en het weidse land er om heen bieden tal van mogelijkheden. Twee gedreven ondernemers die al meerdere malen 
hebben laten zien succesvolle initiatieven te ontplooien te ondersteunen.
Erfgoed is vaak een duur en lastig object om te onderhouden laat staan om uit te baten. Toch moeten projecten als deze 
naar mijn mening gebruikt en uitgebaat worden om nuttig en relevant te blijven. Ik hoop dat een project als deze daarbij zal 
helpen.
Mooi dat deze monumenten behouden worden en een functie behouden of nieuw krijgen
Mooi hergebruik van een markant en stevig gebouw

Erfgoed bepaalt in hoge mate het beeld van Groningen. Er is al zoveel verdwenen, zowel wat betreft gebouwen als 
landschap. Daarom is het van groot belang dat Erfgoed op de eerste plaats wordt gezet voor de Toukomst van Groningen.

Goed voor de locale economie en vanwege de persoonlijke inzet van betrokkenen/hulpvragers toekomstbestendig. Maakt 
bovendien gebruik van bestaande locaties/gebouwen die al meerwaarde hebben. Stimuleert toerisme.
prachtig initiatief
Waarom zoveel historische en beeldbepalende bouwwerken met een markante uitstraling negeren en heel veel geld 
uitgeven voor foeilelijke nieuwbouw!
Die prachtige oude gebouwen in deze provincie opknappen en behouden. het is een lust voor het oog.
Hoog Hammen Duurswold, een leeg, puur gebied - bijna onaangetast door veranderingen: leeg, ruim, rust - het toegankelijk 
maken waard!
Behoud van erfgoed is cultuurhistorisch gezien belangrijk. De gebouwen zijn vaak ook mooi om te zien en kunnen door 
herbestemming bijdragen aan lokale economie, toerisme en educatie. Tot slot steunt en helpt dit project om de liefde en 
passie van mensen tot uiting te laten komen en brengt het mensen bij elkaar, wat zeer belangrijk en prachtig is voor de 
gemeenschap.
Erfgoed behouden en toegankelijk maken
de Groninger borgen zijn een belangrijk erfgoed wat niet verloren mag gaan.
De argumenten staan in de projectbeschrijving.

Zuinig zijn op wat je hebt en wat geschiedenis van Groningen kan verbinden met eigentijds ondernemerschap.
Geweldig zoveel prachtige oude gebouwen die bewaard kunnen blijven en ook nog kunnen functioneren.

Dit voorstel benadrukt dat Groningen voor een derde grenst aan open water. De vijf voorgestelde routes bieden een nadere 
kennismaking met landschap en lokaal erfgoed en geven inzicht in de belevingswereld van de pioniers die hier woonden. 
Van Kust naar Kern stimuleert zo bewustwording, kennisontwikkeling en storytelling (De Verhalen van Groningen) en 
draagt bij aan de culturele wisselwerking tussen Stad en Ommeland.
Combineren met project 37: Iconen in de Ommelanden van Groningen!
Groningen is een provincie met een aansprekend verleden. Laten we zuinig zijn op de sporen die dit verleden heeft 
nagelaten.
Goed idee!
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Hoe leuk zou het zijn om dit project te combineren met het project voor woonvoorziening voor ouderen? Ik zie een gouden 
combinatie mogelijk. Met het toenemende locale toerisme zie ik hier ook kansen. Dit soort erfgoed komt ten goede aan 
Groningen als toeristische trekpleister. Er zijn zoveel mooie plekjes!!

Het cultureel erfgoed , kerken, boerderijen bepalen in hoge mate het Groninger Landschap. Ook het bijzondere landschap 
staat op veel plaatsen onder druk. Het project Hoog Hammen is een prachtig voorbeeld om deze bijzondere boerderij weer 
in relatie te brengen met het bijzondere landschap van de verdwenen Fivel.
Het is belangrijk om het Groninger erfgoed in stand te houden, van oude boerderijen tot grote kerken en alles daar 
tussenin.

Dit kan de hele provincie op veel vlakken een boost geven. En mensen met goeie ideeën helpen dit te realiseren
Wij zijn voor behoud van erfgoed.
Het enthousiasme van initiatiefnemers geldt als leidraad. Dit concept biedt mogelijkheden maar laat het initiatief bij de 
eigenaren, uitbaters en ondernemers. Daarmee wordt de uitbater of ondernemer ook geprikkeld door te gaan, er meer van 
te maken. Het is als een zetje in de rug met 'veilig geld'.

Herbestemmen erfgoed is de moeite waard. Zie Voorbeeld: Koffie- en theeschenkerij In de Malle Molen met terras, 
rondleidingen in monumentale koren- en pelmolen audio-tour, expositie, verkoop streekprodukten, flyermolen, kweern ( 
handmolen), etc. Vrijwilligerswerk! www.molenmensingeweer.com Ervaring en know-how aanwezig.
Levert aandacht en besef voor historie op, vereist handvaardigheid en kan een goede p.r. mogelijkheid zijn voor de 
provincie.
Groninger initiatiefnemers staan centraal en worden écht geholpen. Met de nieuwe functies kan erfgoed makkelijker 
behouden worden, goed voor de Groninger identiteit, leefbaarheid en de economie.
Helaas wordt in Nederland het erfgoed door de overheid stiefmoederlijk bedeeld. Zeker in vergelijking met omringende 
landen. Ook voor het behoud van het Joodse erfgoed moet in ons land elke cent bevochten worden. Dit project is dan ook 
broodnodig.
Behoudt Groninger parels
In één woord prachtig!

Noodzakelijk om de erfgoed parels toekomstbestendigheid te gunnen. Zodat het verhaal rondom cultureel erfgoed in 
Groningen behouden, tastbaar en genietbaar blijft, in perspectief van leefbaarheid en regio-marketing ook.
goed dat naar de lange termijn exploitatie gekeken wordt
Erfgoed herbestemmen is dé manier om ons culturele erfgoed te behouden! En het gebruik van de nieuwe functies geeft 
zoveel genot!
Het erfgoed is zo mooi, het is belangrijk om dit te behouden
Leegstand voorkomen. Onze provincie/dorpen leefbaar houden.
- het staat voor iedereen open om hier gebruik van te maken, dus laagdrempelig en toegankelijk - slaat meerdere vliegen in 
1 klap
behoud van erfgoed van belang voor leefbaarheid
Behoud ook van de geschiedenis van Groningen!
Zo komen intitiatieven voor beleefbaar erfgoed sneller en beter van de grond. Perfecte stimulans om erfgoed te behouden, 
economie te versterken, dorpen leefbaar te houden
Woonvorm bestemming voor voormalig landbouwburo Wiersum ,en tegenwoordig een bloembollen project in 
Uithuizermeeden
Mooi doel
Mooie opzet om initiatieven te ondersteunen met deskundigheid.
Een erg goed initiatief waarmee je op een efficiente wijze tegen lage kosten het projectmanagement kan regelen wat 
noodzakelijk is om erfgoed zeker te stellen.
gebruik daarvoor ook de oude grote boerderijen, statige massa's in het landschap. Zelf heb ik met dat soort ideeen wel 
eens goepen mensen/ kunstenaars uit het Westen kunnen trekken voor herontwikkeling, hergebruik. Zo uitgewerkt - niet 
alleen recreatie ook herbewoning - is ECHT een investering in Grun'n. Als vastgoedprofessional denk ik daar graag iun mee 
(zoals al vaker gedaan heb)
groningen moet zorg dragen voor zijn erfgoed...
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Het erfgoed is zo ontzettend belangrijk voor het landschap in onze regio. Het woord identiteit werd terecht gebruikt. Het 
erfgoed maakt een wezenlijk onderdeel uit van het landschap. Het is dan ook belangrijk om het erfgoed te behouden. 
Erfgoed onderhouden is een behoorlijke kostenpost. Om alleen alles uit te zoeken wat hiervoor is geregeld, is bovendien 
tijdrovend. Door erfgoed een nieuwe functie te geven, geef je het m.i. ook een goede kans om het overeind te houden. Het 
project ERFGOUD kan een belangrijke rol spelen om initiatiefnemers in hun plannen te ondersteunen.
om Groningen leefbaar te houden zijn er mooie dingen nodig, passend in het landschap, passend bij de mentaliteit. 
Hieronder versta ik mooie boerderijen, herenhuizen ipv vinex wijken
Erfgoed is belangrijk voor Groningen
Mooie kans om wat er nog over is na de aardbevingen te behouden. Groningen heeft prachtige kerken, karakteristieke 
huizen etc. Deze moeten behouden blijven en weer een nuttige invulling krijgen voor de gemeenschap. Ook voor het 
toerisme hebben we wat te bieden de panden hebben een eigen verhaal. Het karakter en de geschiedenis van onze 
provincie laten zien.

Ik ben groot liefhebber van cultureel/industrieel erfgoed. En wil graag dat dit voor volgende generaties wordt bewaard.
Dan kan ik ooit in de toekomst toch nog een mooie trouwlocatie in Grunn vinden ;)
Het is een project waarbij de oude glorie van de panden behouden worden maar ook weer zorgt voor werk gelegenheid, 
dorpen komen weer op de kaart, mensen gaan anders naar zoals ik vaak hoor stugge Groningers kijken, meer 
voorzieningen. Al met al verbind het de dorpen en de mensen in Groningen meer met elkaar en dat vindt ik nou zo mooi 
aan dit project.

onze gasten zijn verrast door het vele erfgoed dat Groningen rijk is. Hoe meer behouden blijft voor de toekomst hoe beter.
zeer goed Project, een top idee!
Er is niets mooiers dan een plek met een geschiedenis om te bouwen tot een nieuwe bestemming en het gebouw in eere te 
houden! Het blijft dan altijd iets speciaals!
Onderstreep ik
Behoud en versterking van het cultureel erfgoed is nodig, om provincie leefbaar te houden.
Belangrijk om het erfgoed te behouden door er een nieuwe functie aan te geven.
Voor Groningers door Groningers. Het is tijd dat we het initiatief terugpakken in Groningen. Met dit initiatief zie ik dat 
gebeuren.
Bestaande erfgoed is het meer dan waard om in stand gehouden te worden.
Een spin in het web die je helpt bij jouw erfgoedproject, prachtig idee!
Goed plan want het is nodig en ook lastig om een pand alleen al te onderhouden, laat staan open te stellen.
erfgoed verbind verleden en heden en geeft sfeer aan mijn leefomgeving. Prettig leven is voor mij ondenkbaar zonder 
erfgoed.
een originele aanpak om initiatiefnemers te helpen erfgoed te beschermen en toegankelijk te maken.
Goed project voor al in stand houden er isal genoeg gesloopt.
Aanvulling op bestaande instrumenten. Bevorderen toerisme.
Houdt het erfgoed in ere!!!
Erfgoed moet zo goed mogelijk in stand blijven.
Ja, zo kunnen we voorkomen dat oude borgen en historische plaatsen prive worden opgekocht door vermogende 
westerlingen.
Het unieke Gronings erfgoed moet gekoesterd en bewaard blijven voor het nageslacht.
Een mooie samenwerking tussen mensen die goede ideeen hebben en deskundigen om hen te steunen van droom tot 
werkelijkheid! Zeker nu!

Erfgoed moet worden behouden en het is goed als er een initiatief komt die dit levendig en aan de man brengt.
Historie moet bewaard blijven. Van onze geschiedenis leren onze kinderen en kleinkinderen. Het geeft waarde aan ons 
leven nu en in de toekomst
Goed voor de leefomgeving!

Groningen heeft veel mooie karakteristieke panden die in de loop der jaren hun orginele functie zijn kwijtgeraakt. Echter 
schetsten deze gebouwen een mooi beeld en de pracht van Groningen. Het mooi dat deze gebouwen onder een nieuwe 
functie en met steun het karakteristieke beeld van Groningen kunnen blijven weergeven.
kennis en ervaring die in de provincie aanwezig is bundelen om dromen van mensen te helpen realiseren, die (ook) iets 
bijdragen aan plezier en beleving van anderen! Goed idee. Energie en geld gebruiken voor iets positiefs en om iets toe te 
voegen, ipv om te strijden tegen!
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Project 39 Argumenten Tegen
Geen
Geen
Kijk hierbij vooral naar wat er al geïnitieerd is in de provincie. Er kan een te lange afstand en gebrek aan gelijkwaardigheid 
ontstaan om dit echt te laten werken. Het ondersteunen samen laten gaan door te beoordelen op haalbaarheid is erg 
dubbel en klinkt als binnen de kaders. Korte lijnen zijn nodig. Zoals bijvoorbeeld bij Wongema in Hornhuizen zich al 10 jaar 
bewijst.
Geen.
Ik zie geen argumenten tegen.
Ik weet geen ander tegenargument te bedenken dan het argument dat elke € die aan Erfgoud wordt gegeven niet aan een 
ander, ongetwijfeld ook waardevol, projekt ten goede kan komen.
Heb ik niet
Oude panden zijn beeldbepalend en geven sfeer aan het landschap cq dorpen en steden.
De ‘ gewone man’ lees: inwoner beseft nog te weinig hoe biezonder het is; Entree of consumptie kost geld en dat heeft lang 
niet iedereen
Argumenten tegen
Genn
Beperkt effect op werkgelegenheid?
Geen
Elite en kerk lijken handen ineen te slaan. Zo’n gelegenheidssamenwerking is link
Wel iets verder van het centrum maar toch een degelijk bouwwerk,alles is immers niet mogelijk in het centrum of daar toch 
een centrumtoren?
Onduidelijk of de omgeving hier ook van gaat profiteren
Wij waren daar diverse malen en het was uitgebalanceerd top
Het is mijn vrees dat een project als deze alleen maar een extra clubje blijkt te zijn zonder enige slagkracht.
Argumenten tegen
Geen
&quot;Risico&quot; dat dit overmatig veel horecagelegenheden oplevert
Geen. Wel een wens om goed en degelijk na te denken over waar de vernieuwingsgrens bij elk gebouw ligt. Er moet de 
goede balans gevonden worden tussen vernieuwing/aanpassing en behoud van het oude.
Laat het niet bij plannen en advies blijven
In samenwerking/doorontwikkeling met bestaande organisaties.
Geen argumenten tegen
Hoe ga je ervoor zorgen dat doelen zeker weten bereikt worden met de beschikbare middelen?

Er zijn vele 'potjes' waar initiatief nemers gebruik van kunnen maken. Elk 'potje' heeft zijn eigen voorwaarden en daarmee 
beperkingen of uitsluitingen waardoor het elkaar kan bijten. Wat gaat dit 'potje' daar in veranderen? Wie waakt ervoor dat 
de genoemde verliefdheid geen persoonlijke droom/wens maar een gemeenschapsdroom is?
Stopt het project als de pot leeg is?
Geen
ik mis links naar bestaande organisaties, initiatieven
geen, dit project vult het gat in de markt. Initiatiefnemers hebben hulp nodig, in organisatie en financieel.
Zoek aansluiting bij anderen met soortgelijke oogmerken, zoals SOGK en soortgelijke stichtingen, en zoek commerciële 
sponsors
Geen goede criteria en begeleiding qua haalbaarheid
aanvulling op bestaande fondsen
geen
Geen
Waarom moet dit via Toukomst en niet spontaan?
Wat te doen met de bevingsschade aan ons erfgoed?
Geen
Een bedrijf verdwijnt.
Project 40 Argumenten Voor

Het Museumplein Grootegast is een van deze musea, zowel voor jong en oud valt er veel te beleven. Het Legomuseum, het 
Victorymuseum en het Drukkerij museum zijn in dit pand gevestigd. Veel bezoekers uit binnen-en buitenland.
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Kleinere culturele initiatieven betrekken inwoners vaak beter bij activiteiten dan de grote, waardoor ze een verbindende 
factor zijn in de regio.
De kleiner musea vallen meestal buiten de boot met subsidies en andere donaties en hebben het vooral dit jaar erg moeilijk 
en kunnen wel wat extra steun gebruiken.
Vernieuwend
Museumplein Kort samengevat: Leuke leerzame geschiedenis, voor alle leeftijden. 3 museums onder een dak, Gerunt door 
enthousiaste vrijwilligers.
Historie bewaren voor kinderen Het zichtbaar maken. Oude voorwerpen kunnen tonen.
Alles voor
grote diversiteit eigen leefomgeving profiteert ervan positieve uitwerking op werkgelegenheid
Een investering in de culturele toekomst van Groningen.
Zo kunnen museums zich blijven ontwikkelen en blijven bestaan
Uitstekend idee!
Goeie zaak
Tijd voor eigen taal, geschiedenis en cultuur. Er komt al genoeg uit het buitenland.
Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd
Het in gebrachte idee van het museumplein Grootegast bied heel veel positiefs in de Regio, zowel voor de ondernemers als 
voor het toerisme.
Super initiatief

Zeker in deze tijd verdienen dergelijke instellingen ondersteuning bij het behoud en verbetering van hun panden.
Musea zouden hier erg mee geholpen zijn!

Veel musea hebben het zwaar. Mooi als tegelijk met een museum ook een cultuurhistorisch pand bewaard kan blijven.
Ja mooi inniatief het moet behouden worden en ook gefinancierd worden net als grote projecten.
Belangrijk om aantrekkelijke huisvesting mogelijk te maken!
Goed bedoeld, maar ...
Juist de kleine musea en cultuurlocaties verdienen steun en aandacht

Musea zijn belangrijk voor ons cultuurhistorisch besef. Zonder verleden geen toekomst. Maar alleen in samenspel met 
ontwikkeling van het toerisme, anders geen toekomst voor de (vele)kleine musea. Goed voor behoud bepalende panden.
Samen met project 43 vind ik dit idee het meest staan voor het hele gebied Groningen. Binnen gastvrij Groningen vind ik 
veel projecten &quot;te lokaal&quot;. Een fonds lijkt mij toekomstbestendig en volgens mij klopt het dat veel instellingen 
vaak buiten de boot vallen.
Goed plan!
Musea in Groningen dienen de kans te krijgen om zelf te gaan voor betaalbare huisvesting. Vooral tijdens de Corona crisis is 
gebleken dat huisvesting 1 van de grootse pijnpunten is bij de meeste musea.
Heel goed idee,want huren is duur
Ik ben helemaal voor steun aan kleine lokale musea/cultuurinstellingen wanneer staatssteun ontbreekt
Belangrijk voor musea!!

Aangezien kleinere museums nu ook een kans krijgen om zich verder te ontwikkelen en bestaansrecht te hebben.
Argumenten voor
goed voor musea
Slim om zo stuk eigen vermogen in te zetten. Tip: als dit overheidsgeld is kan je ook de lening bij de BNG uit zetten en zelfs 
een gunstiger leverage organiseren.
stimuleren kultuur

De kwaliteit van huisvesting en exploitatie van de gebouwen voor musea wordt hiermee veel beter geregeld. En het geld 
“pompt zich ook nog rond” waardoor het heel lang blijft bestaan: oplossing voor nu en later!
cultuur is belangrijk vooral ons erfgoed
Goed idee om musea de kans te geven om te zorgen dat ze niet hoeven te stoppen vanwege het feit dat de huur wordt 
opgezegd of te weinig ruimte om alles te laten zien. Zo kunnen ze groeien
Handig voor musea om op eigen benen te kunnen staan.
Top locatie voor jong en oud! Voor elk wat wils en verveling staat er niet op de kaart..
Revolverend, gericht op de ommelanden, bevorderen cultuur en toerisme
Goed idee
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Project 40 Argumenten Tegen
Geen.
Geen
Eigelijk geen.
Is het financieren van het gebouw het echte probleem of eerder de personele kosten? Zoek aansluiting bij en oplossingen 
met bestaande fondsen.
Een zichzelf respecterende overheid zou dit soort instellingen principieel voldoende moeten ondersteunen, zodat dit fonds 
overbodig zou zijn.
Niet alle hobbies zijn een museum waard
Kunnen de musea wel de hypotheek opbrengen?
Hypotheken voor kleine instellingen? Die hebben gratis huisvesting nodig! Zeker in de dorpjes geeft een Schatkoamer iets 
extra's, maar zijn veelal de inkomsten lager dan de vaste lasten.
Bang voor een 'bodemloze put'
Een fonds &quot;kost&quot; ook weer geld, er is iemand nodig die het beheerd enz. Of hier perse geld heen moet gaan 
vanuit Toukomst, dat betwijfel ik dan weer.
nvt

Net als bij de volledige culturele sector: waar is de durf van het ondernemerschap? Hoe zijn grote musea groot geworden? 
Is de culturele sector stabiel genoeg om 'zomaar' 10 miljoen aan hypothecaire leningen te verstrekken? Of verdwijnt dat 
geld in een groot cultureel zwart gat? Waarom durven particuliere financierders het niet?
maar dit steunfonds moet niet voor bank gaan spelen als hypotheekverstrekker
Argumenten tegen
overheden mogen dan niet gaan korten
Geen
geen tegen argumenten
Maar hoort dit niet standaard beter geregeld te worden? Waarom gaat alles nu naar de stad?
Project 41 Argumenten Voor

Het zijn inderdaad allemaal parels in het mooie Westerwolde. Waard om te blijven bestaan en met de tijd mee te gaan.
Westerwolde is terecht een parel in Groningen. Als ik hoor dat niet Groningers zeggen dat ze niet wisten dat Westerwolde 
zo mooi is, dan moeten we zorgen dat ons gebied beter op waarde wordt geschat!
Westerwolde; een nog ongekende parel.
Door deze samenwerking wordt de touristische waarde echt versterkt.
Goed voor de toerisme
Westerwolde is het verborgen Groningen. Het gebied verrast menig bezoeker.
Westerwolde heeft enorm veel te bieden.Geschiedenis, landschap, fietsen, wandelen en ook op voedselgebied zijn er veel 
ontwikkelingen gaande.
Versterkt samenwerking in de regio, afzonderlijke projecten zijn deels noodzakelijk en in ieder geval bijzonder nuttig. Het 
versterkt een regio die wellicht minder bevingsschade heeft, maar wel de gevolgen van de imagoschade heeft 
ondervonden, zonder enige tegemoetkoming.
Kansen voor ontwikkeling en vergroten van kansen en werkgelegenheid is van belang.
Samenwerking is altijd goed, as de kleinschaligheid maar niet verloren gaat. Dat is namelijk zo'n aantrekkelijke kant van dit 
gebied.
Volledig bevooroordeeld vind ik dat ieder initiatief wat Westerwolde verder ontwikkeld hoog op de lijst moet staan. 
Zeldzaam mooi gebied.
Dit fantastische gebied zou een enorme boost krijgen als dit plan door gaat. De genoemde trekpleisters versterken elkaar 
nog meer als de verbinding hiertussen vergroot wordt.
Hete geeft ook waardering voor wat er tot nu toe al gerealiseerd is.

Een geweldig gebied met een nog origineel landschap met een zeer oude unieke bestuurs- en cultuur historie in ere houden
Toerisme is voor Westerwolde steeds belangrijker als inkomstenbron. Het verhoogd de leefbaarheid: meer toeristen 
betekent dat er ook meer winkels blijven.
goed
Ik kan alleen maar zeggen kom langs. Westerwolde vertelt het zelf.
Zie ook 42 Belevenisregio Duurswold en 23 't Wad tot Stad.
Zie nevenstaande tekst
Kamp de Beetse Wat daar gebeurt is mag niet vergeten worden
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Geschiedenis moet bewaard blijven

Westerwolde wordt vaak ondergewaardeerd. Vandaar dat het belangrijk is dat er krachten gebundeld worden.

Allemaal prachtige parels, maar de spin-off blijft achter. Goed dat er met dit project meer aandacht voor komt!

Project draagt bij aan: - Verbinding tussen heden en verleden - Verbinding tussen jong en oud - Verbinding tussen natuur 
en mens - Verbinding tussen vrede en oorlog - Verbinding tussen ontspanning en inspanning - Verbinding tussen kerk en 
gemeenschap Een verstopte parel in een glansrijk en kansrijk fiber to the home gebied
De cultuurhistorie in stand houden en tegelijkertijd werkgelegenheid creëren is een prima initiatief!
Behoud historie
Van grote historische waarde
Goed voor de gemeente . Ook gem. Stadskanaal profiteerde hiervan.
Belangrijk voor de recreatie in oost Groningen.
Natuurlijk horen deze parels tot de te helpen musea etc.

Toerisme en recreatie zijn voor de provincie Groningen dé manier om economisch sterker te worden. De provincie heeft 
méér te bieden dan mensen nu weten. Deze toeristische trekpleisters verdienen het om zich verder te ontwikkelen.
Argumenten voor
Werkgelegenheid.
Het laten zien van mooie plekken
bevorder toerisme daar waar de omgeving er het beste bij past. Dat is westerwolde.

Toeristische trekpleisters aantrekkelijker maken. Toeristen langer vasthouden in het gebied door het hele jaar
Bourtange, Wedde en ter Apel zijn idd cultuurhistorische parels die behouden en versterkt moeten worden.
Draagt bij aan de werkgelegenheid voor Westerwolde. Zorgt ervoor dat de cultuurhistorie beter voor het voetlicht wordt 
gebracht.
Projecten die in een behoefte voorzien hebben onderhoud en aanpassing aan nieuwe omstandigheden nodig, 
doorgroeimogelijkheden dus! Mooi voorbeeld is de Wandelstructuur inWesterwolde, het Westerwoldepad wordt nieuw 
leven ingeblazen, nieuwe routes ontwikkeld en het wandelknooppuntennetwerk wordt uitgebreid. Daar geld en energie in 
steken helpt!
-
Het bevorderen van het toerisme en werkgelegenheid.
Het is daar zoooo mooi! Dat moet iedereen zien
Super! Hele rijke en bijzondere geschiedenis komt voor een lang weekend in beeld. Eindelijk wordt er heel breed 
samengewerkt in Westerwolde. Grote synergiewinst! Geeft ook een economische impuls! Want wie heeft, dien zal gegeven 
worden, en hij.......
Goede trekpleisters voor Westerwolde toerisme. Graag ook kijken naar Ter Apel-plannen in project 40 (omgeving 
'herstellen').
Toerisme en recreatie stimuleren in Westerwolde
Toename werkgelegenheid; verbinding tussen succesvolle attracties;
Belangrijk voor de ontwikkeling van cultuurhistorisch besef
Prachtig gebied wat wel meer aandacht verdiend.
Dit is een prachtig gebied, wat nog onvoldoende bekend is in Groningen en daarbuiten.
De parels van Westerwolde hebben financiële ondersteuning hard nodig, opdat ze gaan glanzen!
Westerwolde is een prachtig gebied in Zuid-Groningen. meer toerisme is meer werkgelegenheid, waardoor jongeren in de 
streek blijven wonen. belangrijk is ook de fietspaden goed te onderhouden en waar nodig te verbreden i.v.m. meer fietsers 
op elektrische fietsen.

Het is belangrijk dat mensen de leuke plekken van Westerwolde gemakkelijk kunnen vinden en dat deze plekken verbeterd 
worden. Mogelijk gaan er weer meer mensen in deze regio wonen of blijven toeristen meer in Nederland. Daar horen 
passende plekken bij en de regio kan hier volop van profiteren, er kan meer uitgehaald worden.
Westerwolde is prachtig en verdiend veel meer aandacht dan wat ze nu krijgt. Daarom stem ik op het project Parels van 
Westerwolde gaan glanzen.
Westerwolde is een prachtig stukje Groningen met veel historie dat bij veel mensen nog niet bekend is. Er is nog veel meer 
in Westerwolde dan de elementen die nu benoemd worden.
concrete plannen, sluiten aan op bestaande infrastructuur
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Vele historische plekken waar uitbreiding en groei meerwaarde creeeren voor bezoekers. Investeren is ook zorgen dat het 
bewaard blijft voor komende generaties.
Geweldig dat we erfgoed in de provincie hebben van honderden jaren oud. Dit moet bewaard blijven en gekoesterd 
worden!
Prachtig (natuur)gebied om te (her)ontdekken per fiets en te voet. Veel geschiedenis in o.a. de Kloosterenclave in Ter Apel. 
Prima te doen om de parels per fiets te ontdekken.
Interessant, maar ...

Een stimulans voor toerisme, dus goed voor de middenstand. Er wordt verbinding gelegd met bestaande initiatieven.
Dit mooie gebied vraagt erom ontdekt te worden. Dit project vergroot de aantrekkingskracht voor toeristen.
Eenduidig en welomschreven plan met een helder onderbouwde visie. Het plan is zonder meer uitvoerbaar tegen relatief 
bescheiden kosten die uitmonden in een duurzame diepte-investering in de regio.

Westerwolde is de verrassing voor de toeristen. Dit is rafgelopen zomer gebleken. Het biedt veel perspectief.
Een prachtige hoek die extra sand aandacht verdient. En houd op met het woord ‘parel’. ‘Het mooie van Westerwolde’ dekt 
de lading ook wel.
Economische impuls Oost-Groningen
Historie zichtbaar maken Wij wonen en leven hier dankzij hen
Het is belangrijk om dit moois te behouden, als trekpleister en om weer door te kunnen geven en daarmee een stukje 
historie te bewaren!
De geschiedenis van Westerwolde is zeer zeker de moeite waard. Het is ook het versterken van het toerisme buiten de stad 
Groningen. Ervaren van rust, ruimte en cultuurhistorie.
Promotie van dit prachtige gebied dat vaak niet zo gezien wordt.
Al geboren en getogen inwoonster van Westerwolde zie ik toeristische en recreatieve kansen voor Westerwolde. 
Westerwolde heeft zoveel te bieden!
Bevorderen toerisme en werkgelegenheid, laagdrempelig, ook gericht op kinderen

Inderdaad doorontwikkelen! Is minder kostbaar dan nieuwe initiatieven en de bestaande hebben vaak al bewezen kracht.
Interessant maar nog relatief onbekend
Goed voor westerwolde
Een fantastisch gebied, dat financiele ondersteuning behoeft; Vooral om het toekomst bestendig te maken;
Kamp de beetse Ik vind het belangrijk de oude geschiedenis door te geven aan de jongere generaties
Project 41 Argumenten Tegen
geen.
Geen

Breder trekken zou mooier zijn (dus noordelijker naar zee, plus de hele punt van de provincie, incl Veenkoloniën)
Geen
maar dit project is te plaatselijk/regionaal, op te nemen in het provincieplan
Argumenten tegen
geen
Teveel toerisme
Kamp de Beetse is dan misschien lokaal van belang, maar verder en kansloze locatie. Tennax is gewoon een commercieel 
project opgezet met subsidie. Daar hoeft geen extra subsidiegeld heen.
Geen
-
te regionaal
Bij samenwerken kunnen de ego's elkaar in de weg zitten! Gunnen ze elkaar het licht in de ogen?
-
Geen
Ook hiervoor geldt: waar is de durf van de uitbater of ondernemer? Waar is de verantwoordelijkheid van de gemeente, die 
al deze 'parels' al jaren lang links heeft laten liggen?
Geen
.. veel te lokaal. Leven in de provincie wordt hiervan niet significant beter
Door verbinding te leggen met cultuurhistorische plekken in andere Groningse gemeenten zouden de genoemde 
historische perioden/ thema’s nog beter uit de verf komen
geen
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Niet
P
Geen
Project 42 Argumenten Voor
Het is lijkt me een fantastisch project voor iedereen jong en oud mijn stem krijgen ze zeker

Een unieke gelegenheid de groeiende stad het gebied te laten ontdekken .goede economische perspectieven
Breedgedragen voor publiek en omgeving
Prima doordacht plan, heel interessant! Te koppelen misschien aan project nr 26? Geweldig aanbod voor de recreatieve 
bezoekers van onze provincie.
Prachtig gebied Roegwold en Schildmeer maar nauwelijks mogelijkheden voor picknick of rustpunten (bankje). Bijv. ook bij 
Schaaphok vele fietsers maar geen bankje(vele fietsers stoppen op de fiets/wandelbrug bij woltersum ae om van uitzicht te 
genieten, ideaal voor een picknick plek op de dijk).
Ontwikkeling van de regio's
Een extra boost om de omgeving te verbinden en compleet te maken. Het bevorderen van het toerisme in dit onontdekte 
gebied, tevens goed voor de regionale ondernemers en werkgelegenheid.
De beleefroutes bieden een gevarieerd palet aan voorzieningen om te ontspannen, te spelen, te beleven, te sporten, te 
bewegen, te verwonderen en bovenal: te genieten! Alle voorzieningen zijn publiek en kosteloos toegankelijk. Heerlijk naar 
buiten ; jong en oud !
Behoud Geschiedenis in moderne(re) tijden.
Een onontdekte parel met prachtige groene en blauwe natuur en dito erfgoed. Dat alles op fiets- en wandelafstand van en 
naar Stad.
Ontwikkelen van een gebied welke op deze wijze potentie heeft om zich te positief te profileren als magneet voor de gehele 
regio.
Ook hier geldt dat het op zich een goed plan is
Cultuurbelevenissen van deze orde zijn er nog niet (veel) in de provincie. Het Schildmeergebied kan een impuls aan die kant 
wel gebruiken. Evt in combinatie met het plan 4, De Barst of 5 GRN.
En er wordt gebouwd met natuurlijke materialen! Ook recycle materiaal word gebruikt :-)
Maakt gebruik van het landschap en lokale ondernemers.
Heel functioneel een route te kunnen volgen voor bv gezelschappen fijn buiten en in je eigen provincie zonder te hoeven 
reizen.
Genieten van de streek duurswold.altijd gewoont.prachtig
Maakt het gebied aantrekkelijk voor een dagje uit voor Stadjers.
lekker avontuurlijk en verrassend
Is een verrijking voor het gebied en zal de leefbaarheid bevorderen.
Het Roegwold/Duurswold biedt naast mooie flora en fauna ook een scala aan mogelijkheden voor recreatie.

Zelfs de eigen inwoners weten lang niet allemaal hoe mooi hun omgeving is. Het is een mooi idee om zowel gids als 
verhalenverteller te zijn. Sta stil en kijk en luister. Geniet van de ruimte en van de bijzondere plekken in deze unieke streek. 
Toeristen willen weten wat is waar en wat is het verhaal erbij (waar of niet). Gek eigenlijk dat zoiets nog niet bestaat.

Het Groene Hart van Groningen op de kaart zetten als rust en belevingsgebied en daarmee tegelijkertijd het ontwikkele van 
grote industriele en grootstedelijke projecten couperen. Centraal in de provincie. Meerdere vliegen in een klap: cultuur, 
natuur, gezondheid (beweging), educatief, oog voor omgeving en diens historie met behoud van het eigene van de regio.

Een mooie gelegenheid om vaker met je kinderen, familie, vrienden erop uit te gaan en lekker te genieten van wat deze 
streek te bieden heeft! En ook goed voor het toerisme, en daarmee de economie in de provincie Groningen.
Het gebied Duurswold heeft prachtige monumenten en een veelzijdig landschap. Over de monumenten kunnen heel veel 
mooie verhalen worden verteld.
In samenwerking met de dorpen rondom en goede stimulans voor de lokale nu minimale economie
Duurswold, Roegwold....supermooi gebied. Onvolprezen en zo representatief voor hoe Groningen ooit was. Natuur en 
beleving, bewustwording van het belang van onze rol in het totale 'systeem'.
Een leuke manier om de ommelanden te leren kennen. Voor toeristen en voor de bewoners.
Een absolute eerwaarde voor de gehele regio maar specifiek voor het Schildmeergebied
Je kunt nu al mooi wandelen en fietsen in het Duurswold, maar het zou fijn zijn als er voor kinderen meer leuke speel- en 
ontdekplekken zijn
leuk initiatief
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Vind het fijn om op de hoogte te zijn wat er in je eigen regio wordt gedaan.
Prachtig initiatief om historie levendig te maken voor gasten, en levend te maken voor jeugd!
Met verschillende in- en uitstappunten, samenwerking met plaatselijke horeca-gelegenheden en duidelijke bewegwijzering 
etc., kan dit een erg leuk en avontuurlijk uitstapje worden waarbij het Gronings karakter goed zichtbaar is! Erg leuk om te 
koppelen aan musea en horeca!
afwisselend in opzet, veel variatie en ook goed te realiseren.
Super leuk voor kinderen. Een stimulans om kinderen weer meer buiten te laten spelen
Wat mooi deze beleefroutes worden ze ook geschikt gemaakt voor mensen met een beperking?
Past goed bij dit gebied
Leuk plan wat voor een grote groep mensen aantrekkelijk is!
Bla
Mooi doel, maar ..
combinatie van verhalen en beleven is zeer sterk en bied veel kansen voor werkgelegenheid , maar ook voor de 
ontwikkeling van onze jeugd en het entertainen van de ouderen...
Dit project is een belangrijke factor in de ontwikkeling en versterking van het toerisme in deze regio.
Beleven op verschillende manieren door de hele streek. Vrij voor iedereen toegankelijk. Het plan ziet er nu al goed en heel 
vriendelijk uit
Goed om de geschiedenis van ons gebied zichtbaar en toegankelijk te maken.
mooi en kosteloos initiatief

Het is een mooi gebied wat nu nog niet goed tot z'n recht komt. Wat zijn onze gasten verbaasd over de oude kerkjes, de 
bijzondere toren van Schildwolde, het prachtige 't Roegwold. Goed als dit voor inwoners en toerististen duidelijker wordt.
100% super plan. Klinkt goed. Zou top zijn als ‘Iedereen’ ook bv rolstoelkinderen hiervan gebruik van kunnen maken. Dat 
hoeft niet ingewikkeld te zijn bv een picknicktafel met Lange kopse kanten, Belevingsroute Voelbaar/met 
materialen/duidelijke tekst/scan met (voorlees) verhaal.
Juist door de doe-projecten is het geschikt voor toerisme met het hele gezin.
Mensen houden van belevenisroutes en beleefplekken. Duurswold leent zich hier uitstekend voor.
Het wekt nieuwsgierigheid en nodigt uit tot bewegen.

Prachtig plan! Voor ieder Toegankelijk, sportief, educatief, natuur, cultureel, spelen en beleven, alles zit erin.

Ik ken niet zo'n plek in deze regio. Belangrijk om een plek te hebben in de natuur waar vooral kinderen worden uitgedaagd. 
Bij Lelystad is ook zo iets, erg leuk en kinderen komen er onder de modder vandaan!! Top!
Bevorderen toerisme en werkgelegenheid, verschillende belevingsvormen
Goed idee! Dit doen we heel vaak als gezin, dit moet uitgebreid!
Ben voor het behoud en versterken van dit mooi gebied;
Project 42 Argumenten Tegen
geen kunst en vliegwerk, laat het landschap voor zichzelf spreken.
Roegwold moet geen recreatiepark worden maar wel toegankelijk zijn voor rustzoekers.
_
maar dat het te plaatselijk/regionaal is, op te nemen in provinciegrote plannen

Hou het wel bescheiden, natuur is kwetsbaar en de kleinschaligheid van deze omgeving moet niet verloren gaan.
Wie gaat de aangelegde voorzieningen onderhouden?
Goed letten op toekomstbestendigheid door nu al het onderhoud goed te regelen.
--
te regionaal
geen
Waarom moet ik hier verplicht iets neer zetten terwijl ik dat niet wil
Geen
Bla
.. veel te lokaal. Leven in de provincie Groningen wordt hiervan niet significant beter.
weinig specifiek, dit kan je in elke gemeente doen en de bijzonderheden daar uitlichten
Red ons van het 'beleven'!
Geen.
Geen
Project 43 Argumenten Voor
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- Mooie historische plek - Prima trouwlocatie - Bevlogen medewerkers - Heerlijk wandelbos
Heel belangrijk voor de vele cultuurhistorische plekken in de provincie. Ondersteuning is hard nodig.

Borgen en musea zijn trekpleisters voor toeristen. Dat maakt de provincie levendig en aantrekkelijk voor iedereen.

Ik vind dit een mooi plan. Zeker als in de dorpen meer aandacht komt voor de plaatselijke musea die vaak voor de regio 
belangrijk zijn, maar moeite hebben in hun bestaan. Ik hoop ook, en dat zeg ik als regionale kunstenaar, dat er aandacht 
komt voor laagdrempelige kunstexposities van regio kunstenaars. Naar mijn mening is een belangrijke functie van kunst 
ook om laagdrempelig te zijn met aansprekende onderwerpen die de bezoekers begrijpen en kunnen raken, Daarnaast is 
het goed te prikkelen met nieuwe dingen. Vandaar 4 sterren(bijna goed)
Ook voor de jonge generatie blijft de geschiedenis van belang.
Vind musea leuk
Versterking en uitbreiding van wat er al is.
Toekomst voor traditie, dat is waar het SHC in uitblinkt
- super, meer toerisme naar de provincie - er zijn zoveel mooie en interessante verhalen. Geschiedenis en ideeën voor de 
toekomst!

De prachtige historische locatie met een dito landelijke collectie rijtuigen die met zoveel inspanning is behouden gebleven, 
een organisatie die zich ten volle inzet, dit alles verdient het zonder enige twijfel om de kans te krijgen dit uit te bouwen 
voor een breed publiek en meer aandacht te kunnen genereren voor dit bijzondere erfgoed!
Mooie collectie en pracht locatie
Top
Musea zijn de weerslag van (cultuur)historische geschiedenis van onze provincie. Goede kennis van het verleden is de 
opmaat voor een sterke toekomst.
Oldambt heeft een rijke geschiedenis en die mag zeker aandacht hebben. Hiervoor is het van belang dat er goede musea 
zijn waar deze cultuur-historie tot z'n recht komt en belangstellenden deze kunnen bezoeken.
De geschiedenis van het verleden is de basis van het heden!
Zo kan je toch nog iets zien van andere musea

Musea geven mij inzicht over zoveel facetten van het leven dat is zo belangrijk voor mijn geestelijk welzijn. Te weten welk 
spoor de mens maakt en gemaakt heeft. In musea kom ik tot rust en wordt ik weer geïnspireerd. Onmisbaar.

Denk inderdaad dat met goeie marketing en proffesionaliseren van vrijwilligers meer bezoekes zijn aan te trekken
Een sterke en groot aanbod van cultuur door musea. Borgen en gallerijen is een groot goed.
De vaak belangrijke en boeiende verhalen en beelden van verleden en heden vertellen en uit- en verbeelden. Uitstapjes 
dichtbij.
in deze musea worden de verhalen verteld die het cement zijn van onze samenleving. Ze vertellen over wie wij zijn en wat 
wij belangrijk vinden. Dit project geeft hier de aandacht en de zichtbaarheid aan die het verdient en gaat uit van de kracht 
van de instellingen en beloont die.

Van Borgen tot molens en gemalen; heel gevarieerde Groninger Pareltjes, die omdat ze klein zijn moeilijker structureel 
subsidie krijgen; voor 'reguliere' zaken moet steeds opnieuw projectsubsidie worden verworven.
Geschiedenis en cultuur moeten bewaard blijven voor de toekomst, musea moeten professioneler worden.
Groningen is een provincie met rijke geschiedenis.
Er moet meer Reuring komen in onze prachtige regio.
Verteld de ontwikkeling van de provincie groningen en de geschiedenis van de provincie en maakt het landschap 
begrijpbaar en leesbaar

Een overkoepelend plan waarin alle musea en borgen meegenomen worden, levert meer op dan alle pogingen van de 
afzonderlijke organisaties. Wanneer er meer bezoekers komen, komen er ook meer voorzieningen waarvan iedereen kan 
profiteren. Een expositiebus zorgt ervoor dat kunst en cultuur letterlijk voor iedereen bereikbaar wordt. Geweldig!
Zeker steunen .
Er mag op dit gebied niets verloren gaan
Mooi initiatief om de krachten van de Groningse musea te bundelen. Interessant om regiopoortmusea in te zetten om 
verbinding te leggen tussen de vele musea, landschap en erfgoed.
Goed om flink te verstevigen
Cultuureducatie voor alle kinderen!
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Het versterken van het museale fundament is van waarde voor de ontwikkeling van het cultureel erfgoed en de betekenis 
van de musea in de Groninger samenleving.
gewoon de 50 mooiste plekjes van de provincie oppimpen en de rest volgt vanzelf. slim idee !!
Kennis en expertise delen. Ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Een leuke inspirende dag hebben met 
elkaar.
Goed voor recreatie en toerisme. Ook voor werkgelegenheid

Het is belangrijk Groningers, en zeker jongeren, te laten ervaren hoeveel moois / erfgoed onze provincie heeft, zodat ze 
trots(er) worden én ambassadeurs. Zij kunnen er dan nl. op hun beurt voor zorgen de interesse van anderen, in en buiten 
de provincie, te wekken. Goed toegeruste betrokkenen / vrijwilligers zijn daarbij onontbeerlijk.
Prima plan, alleen onze schat aan kerken niet vergeten.
Je verbonden voelen met het verleden en kunst is voedsel voor je ziel!!
Gronings erfgoed moet goed bewaard blijven
Behoud van alle moois wat er is en meer bekendheid geven is goed! Mss ook mogelijkheid om werk/leerplekken te 
genereren (bouw, groen, gastheerschap).
De provincie moet beter op de kaart voor het toerisme
Door de krachten te bundelen van de musea biedt het meer mogelijkheid ook de kleinere musea in stand te houden en 
meer vrijwilligers te binden
Hard nodig, gezien hoe er nu met cultuur en geschiedenis wordt omgegaan. Wat weg is komt nooit meer terug. Denk 
bijvoorbeeld aan Oud Winschoten die nu niet eens huisvesting heeft. Of het Cultuur-historisch Centrum Oldambt wat is 
weggestopt in Scheemda.
voor historie van Grun van groot belang! Oudste cultuurlandschap West-Europa!
Heel goed initiatief om de provincie waar ik jaren geleden uit vertrokken ben om mijn geluk te gaan vinden in het 
&quot;wilde Westen&quot; zo goed op de kaart te zetten. Groningen is enorm de moeite waard. Er is veel te zien en te 
beleven en de musea beter op de kaart zetten is een must zodat nog meer mensen van binnen en buiten de provincie hier 
van gaan mee genieten .
Visserijmuseum. Over zoutkamp. Palingvangst garnalenvangst geschiedenis.boten fotos zeer veelzijdige uitleg .veel 
beleving. En zelfs vaartocht
Ik verwijs naar de nevenstaande tekst

De Freijlemaborg en het bijbehorende park bied ontzettend vertier veel voor jong en oud. Kijk bijvoorbeeld naar het 
recente blote voeten pad. Ruim 10.000 bezoekers. Het is heel mooi onderhouden en er wordt van alles georganiseerd.
Musea tonen ons erfgoed, voor inwoners en onze gasten. Zij vormen de basis van ons erfgoed. Zij verdienen ondersteuning 
.
Kernen van onze collectieve identiteit.
Musea zijn zeer belangrijk voor een gebied. Zowel voor inwoners van de provincie als voor de toerist. Goed voor de 
algehele economie hier.
Dat de musea gaan samenwerken is prima. De kracht van ieder museum moet worden benut. Het karakter moet je zien en 
uitdiepen. Juist het verschil moet prikkelen.

Museum Nienoord modern ,met de tijd mee en vertelt over de geschiedenis van de Borg en schitterende rijtuigen kollektie
Groningen kan en mag trots zijn op haar culturele geschiedenis. Dat moet iedereen zien en weten
Natuurlijk moet de museum sector worden vernieuwd. Dit is een stap in de goede richting, maar toch nog te veel naast 
elkaar.
Vooral de kunst en erfgoed laten touren! Van, voor en naar de Groningers.
De plannen die de musea en borgen hebben zijn vernieuwend. Jeugd en jongeren zijn de dragers van de ‘toukomst’. Door 
hen op een interactieve manier te betrekken bij ons erfgoed kunnen ook kinderen en kleinkinderen culturele waarden en 
historisch besef ontwikkelen. Dat draagt bij aan een toekomstige samenleving met respect voor elkaar en ruimte voor 
bezinning.
Zeer goed initiatief om de musea te versterken.

Prachtige accommodatie, zeer bijzondere rijtuigen. Mooie gebouwen in een prachtige natuurlijke omgeving.
Evenals sterk erfgoed kunnen sterke musea toeristen lokken, en die hebben we nodig
Dit unieke museum moet toegankelijk blijven voor jong en oud.Een plek om het gedachtengoed van de Middeleeuwse 
mens te ervaren.
goed project
Behouden van al dit moois.
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Fantastisch initiatief dat een hele grote groep bereikt.
De identiteit van een gebied stoelt in het verleden. Gronoingen heeft veel verleden in de vorm van gebouwen etc, maar die 
moeten onderhouden, zeker in tijden van aardbeving
Vergeet de bron niet
Het project waarin veel/alle musea en borgen de handen ineen slaan voor een geweldige stimulans voor toerIsme, recreatie 
en leefbaarheid; daarmee ook economisch een opsteker.
Dit mag niet verloren gaan en ze verdienen meer steun dan dat ze nu krijgen.
Eigenlijk is onze provincie één groot openluchtmuseum. Het oude cultuurlandschap, de kerken en borgen, de dorpjes, 
wierden, maren en oude boerderijen. Musea zijn de ideale vertrekpunten om het gebied te leren kennen. Veel musea 
fungeren al als een poort naar de regio maar door gebrek aan middelen kunnen ze niet de kwaliteit leveren die ze graag 
willen.
Dankzij de openstelling van de Groninger borgen (die ons nog resten) en het verhaal dat daar verteld wordt, kunnen we ons 
een goede voorstelling maken van de geschiedenis van Stad en Lande.
cultureel erfgoed is belangrijk en educatie over de groningse geschiedenis. Tentoonstellingen moeten mooier en beter. al 
het mooie wat er is moet ook mooi blijven
Veel (kleine) musea zijn vooral interessant in het grote verhaal. Door dat gezamenlijk op te pakken worden alle deelnemers 
sterker en komen collecties en exposities beter uit de verf.
Goede samenwerking is iets wat het steunen waard is. En hier gaat het om de ondersteuning van de karakteristieken van de 
Provincie Groningen, en daardoor ook om het behoud daarvan.

Bekendheid, en toekomstbestendigheid vergroten van de bestaande musea. Meer betaalde werkgelegenheid

Versterken kleinschalige musea Samen sterk, het geheel is meer dan de som van de afzonderlijke delen. De musea laten 
samen veel van de geschiedenis en cultuur van Groningen zien en voor het voetlicht gebracht moeten worden. Ze dragen 
bij aan het versterken van een positief beeld van onze mooie provincie. De aantrekkelijkheid om onze provincie te 
bezoeken wordt vergroot, dat is goed voor de economie en indirect ook voor de werkgelegenheid.
kleine musea vertellen elk een deel van het 'verhaal van Groningen'. Dit project maakt een soort 'meta-museum' mogelijk 
waarin het totale verhaal verteld wordt, maar waarin ook de medewerkers meer ondersteuning en waardering krijgen 
zodat de kwaliteit van de presentaties omhoog gaat. Een goede afstemming maakt het ook aantrekkelijker om een aantal 
musea na elkaar te bezoeken.

Dit project zet in op datgene wat er al is. Maak dat zichtbaar, geef het slimme verbinding en je hebt een schat aan verhalen, 
plekken en beleving die de bezoeker zelf als parels aan de ketting kan rijgen. De instellingen kunnen de vrijwilligers naar 
waarde begeleiden en een mooie werkplek bieden. Samen zetten we onze provincie op de Kaart!

Het is bijzonder om te zien hoe onze musea en borgen met zo weinig middelen toch er staan met tentoonstellingen, 
ontvangsten en ontspanning. Meer ondersteuning en financiele middelen helpt al die vrijwilligers en besturen.
Zeer positief om alle musea hierin mee te nemen.
Goed voor de cultuur sector en de Groningse ondernemers
De kern van Groningen waar veel bezoekers van kunnen genieten en leren, niet alleen Groningers, maar ook bezoekers van 
elders
Positief is De aandacht voor jongeren in dit project
Erg belangrijk voor de samenhang in de samenleving en dorpen en voor de uitstraling van ons gebied. We zijn meer dan 
een frikandellenparadijs!
Wat een prachtig landgoed en rijtuigenmuseum. Al dat handwerk kan toch niet teloor gaan. Cultuur en historie top. Het is 
een verademing om hier te vertoeven.
Regionale historie verdient een gebouw
Het olievlek-effect naar lokale landschap en andere kleine musea of monumenten.
Mooi idee effe dagdienst oet in mooi gunning, mooi dagje uittips
Erfgoed, dus bewaren en tentoonstellen
Onthaasten . Bijna tien (10) jaar komen wij minimaal drie (3) masal per jaar naar Groningen en in het bijzonder de bezoeken 
van Borgen
cultuurhistorisch en economisch van het grootste belang!
Cultuur blijven behouden voor iedereen.
Belangrijk voor het behoud van borgen en de verhalen die daarbij horen
Dit project draagt bij aan de versterking van de toeristische sector en bevordert de samenwerking tussen verschillende 
erfgoedpartners en musea
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Klanten trekken ja. Adverteren doet begeren, dus promoten ja. Vrijwilligers waarderen, ja dat is fijn. Maar de vrijwilliger wil 
dat vrijwillig doen he.
Belangrijk project voor het stimuleren van het culturele leven op het platteland van Groningen
Mooie combinatie van behoud cultureel erfgoed en werkgelegenheid
Verbindend
Behoud en onderhoud van Borgen en borgtuinen. Zet de Groninger ommelanden op de kaart

Het prachtige Visserijmuseum Zoutkamp, gelegen aan de prachtige binnenhaven van Zoutkamp. Toegangspoort tot het 
Nationaalpark Lauwersmeer. Het spreekt voor zich dat dit museum wordt uitgebreid tot regiopoortmuseum.
Unieke plek met unieke collectie!
Prachtig en informatief
Hamsterborg is van grote waarde
Het verhaal van Groningen, te zien in de borgen en musea, moet bewaard blijven. Bezoekers zijn nu al enthousiast over al 
dit moois. Professionalisering van marketing en samenwerking is noodzakelijk.
Een zodanig belangrijk cultureel onderdeel van de Groninger Cultuur en Groninger landschap, dat koste wat het kost in 
stand dient te worden gehouden.
Goede PR voor al het moois in Groningen is nodig!
Belangrijk voor veel mensen
Goed plan. Laat met de musea evenzeer de toekomst als het verleden van Groningen zien.
Goed plan.
Erfgoedbehoud!
Voor veel binnen en buiten activiteiten. Voor geschiedenis en toekomst. Voor het hele gezin.

Brede aanpak, inclusief, interessant voor bezoekers uit de eigen regio en ver daarbuiten, mooie krachtenbundeling!

Binnen deze categorie vind ik project 43 het meest aansprekend en zinvol. Overstijgt het lokale en versterkt dat wat er al is. 
Er is nl al best veel en leuks, alleen kennen we het allemaal niet en is eea nog wat amateuristisch. Professionalisering van 
musea en borgen, deze behouden en financieel sterker maken, lijkt mij een goed initiatief.
Origineel (bus) Eenvoud Hulp voor kleine musea. Verbetering positie vrijwilliger.
het is een prima plan,
Borgen zijn een zeer bijzonder waardevol stukje erfgoed van Groningen!
De argumenten staan in de projectbeschrijving. Goed te combineren met projecten 38 en 39.
Prachtig initiatief. Al dit moois moeten we koesteren. Er ligt nog veel moois in depots. Hier ook meer gebruik van maken. 
Zelf ook presentaties op scholen geven bv. in een creatieve werkweek. Scholieren wedstrijd schilderen met een specifieke 
opdracht uit een museum, die dan eerst moet worden bezocht. Ook af en toe avondopening met een hapje en een drankje. 
Muzikale omlijsting voor een sfeervolle avond.

In en om de borgen vind je natuur, cultuur, landbouw, erfgoed, geschiedenis, horeca, kunst, recreanten, consumenten, 
ondernemers, vrijwilligers en overheid. Alles komt hier samen. Maar doordat de middelen beperkt zijn, ligt de focus vooral 
op instandhouding. De plannen en de wensen zijn er wel, net zoals de vrijwilligers en ondernemers. Extra geld maakt het 
mogelijk om veel meer te doen met het al aanwezige potentieel.
Combineren met project 37: Iconen in de Ommelanden van Groningen
Musea doen veel voor de verspreiding van kennis over het verleden en voor het bewaren van ons erfgoed. Beide zaken vind 
ik belangrijk. Dit project is gebaseerd op reeds bestaande organisaties en dat geeft een garantie dat het geld effectief wordt 
besteed.
Laagdrempelige toegang voor jong en oud in musea en natuurgebieden rondom in onze provincie.
De historie van Groningen is erg interessant en moet voor iedereen toegankelijk zijn.
Zoveel moois om trots op te zijn.

Het is een mooi streven om alle musea onder te brengen in een netwerk. Als de uitvoering oom zo neergezet wordt als hier 
verwoord zouden er mooie stappen gezet kunnen worden, zeker voor de kleinere musea die vaak drijven op enkel 
vrijwilligers. Met een sterke koepel en op basis van gelijkwaardigheid zie ik dit prima zitten
1) Kleinere musea worden meer op de kaart gezet. 2) De kwaliteit van de programma's worden verbeterd. 3) Inclusiviteit 
door gebruik te maken van de museumbus. 4) Het genereren van meer inkomsten door het aantrekkelijker maken van de 
regio.
plus

264



Meer toeristen maar ook meer inwoners die weet hebben van alle mooie borgen, musea, maar ook andere monumentale 
panden. Parelsnoer rijgen door de provincie. Koppelen met bereikbaarheid (fiets, auto, ov)
Verbetering en gebruik van musea, tevens deels erfgoed, die het verhaal vanGroningen vertellen.
Voor behoud van het cultureel erfgoed en ter stimulering van het toerisme.
Bereikbare cultuur trekt toerisme en zorgt voor een levendig Gronings karakter.
Mooie uitstraling en ligging en prachtig bos er achter.
Goed plan

Kunst en cultuur hebben economische, maatschappelijke en sociale waarde. Een deel van die waarde is uit te drukken in 
getallen: bezoekersaantallen en harde euro's. Maar meer nog is de waarde uit te drukken in minder kwantificeerbare 
resultaten, zoals geluk, kennis, begrip, creativiteit, een nieuwe manier van denken en blik op de wereld. Door 
toegankelijkheid als speerpunt te kiezen, benadrukt en benadert Groningen de mensen die musea (nog) niet weten te 
vinden. Investeren in kunst en cultuur is een investering in ons diverse verleden en onze gezamenlijke toekomst.

In de provincie zijn heel veel Borgen ten offer gevallen aan de sloophamer. Deze Borgen verdienen het om een injectie te 
krijgen voor hun voortbestaan. Het zijn kerngebouwen in de provincie met monumentale en historische waarde.
De borgen zijn de vaak verborgen schatten van de provincie Groningen. Alle borgen hebben het moeilijk om rond te komen 
en verder te professionaliseren en aantrekkelijk te blijven.
wanneer de musea versterkt worden, is dat goed voor het toerisme.
Belangrijk erfgoed. Bijzondere geschiedenis van ontstaan deel van provincie Groningen. Sieraad voor de provincie. Prachtig 
geheel met kerkje Midwolde
Absoluut onmisbaar
Goed leefbaarheidsproject. Dit zorgt voor meer bezoek en röring in krimpgebieden waar juist zoveel verhalen te vertellen 
zijn.
grote spilfunctie in ons dorp en omgeving
sluit aan op bestaande musea, concrete impuls

Musea verrijken het leven, geven afleiding, brengen mensen op andere ideeën, laten niet alleen dingen zien, maar zijn vaak 
ook het podium voor allerlei andere vormen van ontspanning, en dragen sterk bij aan het welzijn van mensen, voor passief 
genieten en/of actief meedoen. Extra steun aan musea levert niet alleen een rijkere toukost op voor de Groningers, maar 
wordt ook weer besteedt in Groningen, en levert de Groningse gemeenschap dus dubbel geldt op.
Natuurlijk in stand houden en steunen zowel financieel als op allerlei andere gebieden . Helemaal voor !
Het biedt oprecht een betere en beter toegankelijke blik, middels die bus, op de ommelanden.

Musea zorgen voor het behoud van alle waardevolle dingen die het Groninger land en zee te bieden hebben, dit mag niet 
verloren gaan. Daarnaast zorgen de musea voor veel toeristen wat weer voor extra omzet en reuring zorg in de plaatsen 
waar de musea zijn. Zo blijft het Groninger (platte)land aantrekkelijk voor toerist en inwoners.
We hebben vele parels in Groningen. Behoud is belangrijk!
fantastisch initiatief
Fantastisch initiatief!
Helemaal mee eens
Goed plan
Groningers mogen trots zijn op hun provincie; kennis over de geschiedenis is ook een vorm van versterking. Gezamenlijk 
staan de musea daarin sterker.

Dit is wat Groningen mooi en aantrekkelijk maakt. Historie en modern bij elkaar in verschillende gebieden van Groningen
Vooral in deze tijd is deze steun onmisbaar!

Onze musea en borgen zijn bij uitstek de plaatsen waar jong en oud de rijke cultuur en historie van onze mooie provincie 
kan leren kennen en waarderen. Met extra geld kunnen zij zich beter profileren en promoten, waardoor zij meer bezoekers 
zullen trekken. Onze borgen en musea verdienen de extra steun van Toukomst.
In principe goede doelstellingen.
Met name de borgen zijn belangrijk en uniek Gronings erfgoed!
Goed toegankelijke musea zijn belangrijk omdat het heden alles te maken heeft met het verleden.
De musea tonen de bezoekers het leven van de Groningers in vroegere tijden. Om het heden te kunnen begrijpen moet je 
de geschiedenis kennen. Daarom zuinig zijn op ons Erfgoed.
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We moeten in onze provincie zuinig zijn op ons erfgoed. Musea hebben hier een belangrijke rol in. Kleine musea moeten 
professionaliseren en meer samenwerken. Dit moet gefaciliteerd worden.
Verhaal van Groningen moet verteld worden
Musea en borgen verdienen een belangrijke plaats in de geschiedenis van onze provincie. Zij herbergen een collectie van 
onschatbare waarde, die laat zien op welke manier onze voorouders toen leefden en werkten en welke invloed dat nu nog 
heeft op de huidige Groningse maatschappij.

Laat de parels van het Ommeland zien, goed voor het toerisme in de regio, maar ook voor de plaatselijke bevolking

De musea in de provincie hebben het zwaar, net als overal. Veel aandacht en geld gaat naar de grotere musea en de 
kleinere zijn te vaak de sluitpost. Juist nu is het van belang ondersteuning te bieden aan de musea buiten de grote steden, 
al was het maar zodat ze hun grote regionale functie kunnen behouden en versterken. Cultuur dicht bij huis, dat is juist in 
deze coronatijden en aandacht voor duurzaamheid van levensbelang.
Compleet plan om de geschiedenis van Groningen via de musea te vertellen aan bewoners en gasten; heel aantrekkelijk om 
hieraan mee te doen. Benutten van elkaars krachten en inzetten van elkaars schaarse middelen: altijd goed. Perspectief ook 
voor kleinere musea.
De borgen worden nu ondergesneeuwd onder de moderniteit van het Forum, dus verdienen meer aandacht

Groningen heeft veel te bieden en serieuze kapitaalkrachtige touristen kiezen steeds vaker VOOR EEN VACANTIE IN ONZE 
PROVINCIE. Een hilton hotel in de stad (stadspark?) kan van Groningen een congresstad met allure maken. De borgen en 
het rijtuigmuseum zijn echte trekkers. Den ook aan meer culinaire kwaliteit en duurzame groene landbouw..
Onze Groningse cultuur moet blijven bestaan, daarom is het belangrijk dat er geld komt
Goed voor meer gasten die langer blijven. Meer arbeidsplaatsen. Meer overnachtingen en dus goed voor de plaatselijke 
economie.
De geschiedenis moet door gegeven worden.
Het rijtuigmuseum in Leek is uniek in Nederland en in Europa. Hoe kun je daar ooit aan voorbij gaan! Zo'n cultuurschat, met 
de verhalen die daarbij horen, hoort gekoesterd, bezocht en goed bewaard te worden!
Behoud cultuur
Het is belangrijk om dit moois te behouden, als trekpleister en om weer door te kunnen geven en daarmee een stukje 
historie te bewaren!
Meer internationale expo's
Mensen volgens CAO-lonen betalen. De museumbus dusdanig inrichten dat de mensen nieuwsgierig worden gemaakt naar 
de Groningse musea

De museumwereld leunt momenteel veel te zwaar op vrijwilligers. Veel meer medewerkers verdienen een normaal salaris.
Zeer goed voor verdere ontwikkeling toerisme en tevens voor behoud van ons erfgoed
prima idee: cultuur-economie versterken
Goed om meer aandacht te geven aan het mooie van Groningen. Toeristen willen graag van te voren weten 'war er te doen 
is' naast de rust en de schone lucht.
Behoud en vernieuwing van de musea is broodnodig om de lokale geschiedenis en cultuur levend te houden voor bewoners 
en bezoekers.
Bevorderen toerisme, cultuur en werkgelegenheid. Diversiteit en laagdrempelig.
Cultuur en historie, schoonheid, heden, verleden en toekomst, verbondenheid, gevoel van bewondering, voorbeelden, 
energie, creativiteit, rust, orde, tijdlijn, geeft inspiratie.
Musea zijn belangrijk voor het doorgeven van kennis en moeten laagdrempelig toegankelijk zijn
De Groninger museazijn een onmisbare schakel in toerisme en voor educatie.
Waardering voor het culturele erfgoed in al zijn hoedanigheden
De enkele borgen die er nog zijn, zijn zeer belangrijk voor ons cultureel erfgoed! Ze maken een wezenlijk onderdeel uit van 
de geschiedenis van onze provincie. De borgen hebben elk een eigen aandeel in het ontstaan van ons landschap en in het 
functioneren van onze samenleving. Samen met de musea vormen ze de ruggegraad voor het toerisme. Door meer te 
weten, kan de bezoeker beter kijken, begrijpen en ervaren hoe uniek Groningen is. Dat geldt overigens ook voor de 
inwoners.
Die staan uiteraard al in de tekst.
Het verhaal van Groningen verdient om meer bekend te worden
Project 43 Argumenten Tegen
Gelden niet voor dit onderdeel.
Geen
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Wel heel erg optimistisch met 1,7 miljoen extra bezoekers.
Geen argumentatie.
vrijwilligersorganisaties zijn kwetsbaar, maar hier voorziet het project in door in te zetten op redelijke vergoeding en 
coordinatoren.
Geen
Geen
Argumenten tegen
Geen
geen geld naar gedoe!
geen
Geen.
Dit vraagt om visie en flexibiliteit.
geen

Ik mis de verbinding. Wil je bezoekers langer vasthouden dan moet je naar andere concepten. Bijvoorbeeld diverse vormen 
van volledig verzorgde culturele linten. ( Zoals stappen/trappen en happen en dat verbinden met cultuur en historie.
NVT
Argumenten tegen
Geen
geen
er zijn altijd mensen die graag over geld beschikken in plaats van het aan oude meuk te besteden
Geen
Geen.
NVT
Er zullen musea vrezen voor hun eigen identiteit en autonomie als ze aanhaken op een geheel, maar dat is een aanname 
waar wel afspraken over te maken zijn.

Het is er al, we hoeven helemaal niets nieuws te verzinnen. Door in te zetten op de regiopoorten, de verbinding en de vele 
vrijwilligers komt alles en iedereen tot zijn recht en zijn we samen het gezicht van Groningen.
geen
Geen
een expositie bus? Als er echt 1,7 miljoen extra bezoekers komen met € 63 miljoen dan is er toch geen bijdrage van 
Toukomst nodig?
Geen
Geen
Geen
Geen
Risico van versplintering
Geen
Geen.
Pas op vokr een uitvoeringsorganisatie die de vorm van een octopus krijgt. Hou korte lijnen.
-
geen
Niet alleen richten op musea, maar alle mooie ‘panden’. Koppelen met fiets-, wandelpaden, etc.
Teveel gebouwen en dubbelingen in het verhaal.
Steeds weer verbinden, samenwerken en enthousiast maken. Is dat niet een taak van de sector zelf? Is er op geen enkele 
manier sprake van zelfredzaamheid, ondernemersrisico en dergelijke zaken? Zijn alle culturele initiatieven bang voor 
elkaar?
niets tegen
geen
Niet Voor alle vijftig musea even haalbaar
geen enkele
Eigenlijk geen
De musea moeten veel interactiever worden om aantrekkelijk te zijn voor jeugd/jongeren. Daarvan zijn al vele 
succesvoorbeelden, waaronder Nemo of Kasteel Hoensbroek; een commissie is een trage vorm ervoor.
Geen
Niet erg realistisch; waar komen die 1.7 miljoen bezoekers vandaan?
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vind het te algemeen, een museumfonds kan veel opslokken. Het vorige idee met een hypotheek, of een deel geld als eigen 
vermogen vastzetten als borgstelling voor leningen is veel slimmer en heeft een grotere multiplier. En dan kan je ook nog 
hier iets van doen
Musea moeten niet te elitair worden voor het gewone publiek.
geen
Heb een aarzeling bij het voorstel een museumbus te laten rijden. De toegevoegde waarde is beperkt.
geen
Geen
Zie ik niet.
Het is wel veel in één keer: hoe houd je iedereen betrokken en aangesloten? Twijfels over de vertelkracht en de 
aantrekkingskracht van een museumbus; kan dit een visitekaartje zijn?
Hadden de borgen niet al educatieprogramma’s enz.?
geen.
museumbus lijkt me een overbodig onderdeel van dit plan
geen argumenten tegen
Geen
Project 44 Argumenten Voor
stilte en rust : ja dat biedt groningen, stille 'horeca' bieden past daarbij. zoek aansluiting bij nieuwe religieuze initiatieven! 
zoals de pelgrimsroute's door de provincie.
Prachtig cultureel erfgoed
Juist deze omgeving (waar ik ook woon) is mooi, rustig, schoon, er is genoeg ruimte en stilte en is dus zeer geschikt voor 
bezinning. Geen massatoerisme en lawaai maar natuur en stilte!! Dit is de toekomst.

Een prachtige en unieke combinatie die deze regio op een positieve manier op de kaart zet die past bij het gebied.
Dit is heel goed voor het imago, levert banen op en extra toeristen.
Een mooi voorbeeld van een grote trekpleister voor onze omgeving is het Zechstein Zeestrand. Het magnesiumzout is ook 
een kernwaarde van Groningen.

Inwoners van onze provincie en mensen uit de drukke delen van Nederland Kunnen hier rust en ruimte vinden.
Mooie balans, rus, bezinning, ruimte, kuren en plezier voor het gehele gezin
'Bezinningstoerisme' past goed bij de nuchtere aard van de regio en wat de regio is met de aardbevingen is overkomen. 
Haakt aan op een bredere beweging: 'van welvaart naar welzijn' Versterking van de economie. Biedt daardoor perspectief. 
Maakt gebruik van dat wat er al is in Groningen: landschap en locaties.
Ruimte, rust schone lucht en kuren in gezonde magnesium van het het Zechstein Zeestrand
Bezinning gaat hier bijna vanzelf. Dat dit land hiertoe uitnodigt ontdekken vele bezoekers. Z De zachte aantrekkingskracht 
van de stilte benutten. Bovendien: dit gebeurt al, het is er al. het is alleen stil dus in de herrie van de maatschappij zie je het 
misschien niet.
Argumenten voor
In retraite gaan ed wordt steeds populairder en als tegenhanger voor het drukke, activiteitenrijke West-Nederland lijkt het 
mij een prima plan voor de Toukomst!
Mooi nieuw initiatief wat recht doet aan de sfeer rond het klooster en bijdraagt aan de economische ontwikkeling van de 
regio.
Groningen kent echt prachtige landschappen en kloosters en kerken. Dit plan zorgt ervoor dat men langer blijft en dat de 
lokale bedrijven er op verdienen. En die magnesium bron sluit daar mooi bij aan.
Dit zie ik echt voor me! Ook een tal van mogelijkheden voor kleinere bedrijven om hierbij aan te sluiten denk an 
yogastudio's anbachtelijke bedrijven en kunstenaars die workshops geven. Daarnaast een leuke koppelkans met het 
zechtein zeestrand.
Dit plan zou samen uitgevoerd moetenb worden met 35 en 37. Deze vorm van toerisme is helemaal van nu. Men heeft hier 
echt behoefte aan. Er is genoeg alleen nu nog verbinding leggen met elkaar en mogelijkheden geven voor overnactingen 
horeca en wellness van de Zechstein bron
Dit Project omvat het allemaal. Werkgelegenheid, economie, jongeren, gezondheid en het Groninger landschap dat op deze 
manier op een duurzame manier ingezet wordt. Ik zie het al voor me na een dagje bezinnen lekker ontspannen in een 
magnesium zout bad.
goed voorbeeld om verblijfstoerisme te binden, grote trekker kan dan Zechstein Zeestrand zijn
Goed voor om het toerisme een boost te geven.

Ik denk dat juist in deze drukke tijd met veel input aan alle kanten het juist zinvol is om stilte en bezinning te vinden.
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zechsteinstrand lijkt mij echt geweldig
uniek top 100 monument enige platteland klooster van noord west europa
Zie punt 41: als de kleinschaligheid maar niet verloren gaat.
Het Zechstein Zeestrand is een mooi voorbeeld van wat hier in de Ommelanden nodig is
Naast Ter Apel is er nog veel meer interessant Gronings erfgoed dat hiervoor geschikt is.

Prachtige impuls voor een groeiende ontwikkeling na de corona-periode in onze prachtige en rustige provincie.
Wat een mooi idee voor de positieve gezondheid! Dit gaat echt banen opleveren ook voor mensen met een achterstand op 
de arbeidsmarkt. Daarnaast blijft door het expertise centrum de kennis in Groningen. En een goed gebruik van de 
magnesium bron.
Mooier dat dit wordt het niet. Dit is helemaal geschikt voor de veel eisende toerist van dit moment.
Het Zechstein Zeestrand!
Past helemaal in het landschap en doet eer aan alles wat er al is in Groningen. En natuurlijk de nieuwe ondenemers en het 
wellness van het magnesium zout zorgt voor veel werkgelegenheid.
Ik wil graag naar het Zechstein Zeestrand!
Ik zie heel veel mogelijkheden. Mooie koppelkans met het Zechstein Zeestrand.
ik vind het ZechsteinZeestrand alleen al 5 sterren waard!
Heel goed, dit lokt de rustige toerist. Die zie ik graag.
Bezinningstoerisme is toerisme van de toekomst. Gecombineerd met kleinschalige voorstellingen/lezingen/concerten van 
Groninger Kerken een geheide 'trekpleister'.
Zie nevenstaande tekst
Een Bad van ons zout lijkt me geweldig. Had er moeten zijn. Ga er zeker naar toe.
Een mooie mix van dagrecreatie en trekpleisters waar mensen langer kunnen verblijven en tot rust komen. Denk aan het 
Zechstein Zeestrand
Dit is het enige komplete klooster in onze provincie en die moet blijven.Ook goed om de toeristische activiteiten te 
bundelen.
Had al veel eerder moeten gebeuren. Het respecteert het sacrale gebouw en de passende omgeving.
Uniek historisch gebied en uniek bouwwerk dat de vollevaandacht en financiele steun verdiend.
Past helemaal in deze regio, zeker met dat Zechstein Zeestrand
Lijkt me een prima initiatief, bezinningstoerisme, en voor de regio biedt het misschien veel kansen!
Heel sympathiek . prima om meer toeristen naar Groningen te trekken, maar wel verantwoord
Mooi!!!

Vooral dat Zechstein Zeestrand zou wel geweldig zijn, dat zou Veendam weer op de kaart zetten in positieve zin.
Bijzonder mooi project
Sluit aan bij erfgoed en musea, misschien één project van maken? Toeristentrekkers
Argumenten voor
het verleden weer zichtbaar maken
Ik vind dat overdekte Zeestrand gaaf!
Zingeving, bezinning en rust hebben de toekomst. Een klooster is daar een prachtige plek voor.
Originele manier om bestaand erfgoed een goede functie te geven. Inspelend op de huidige tijdgeest.

Dit klinkt op een toeristische boost met veel respect voor omgeving: bewoners en natuur. Dit is wat past in Westerwolde.
prima initiatief
Deze vorm van toerisme past goed bij de cultuur en het landschap van oost Groningen en doet geen aanslag op de rust en 
leefbaarheid.
Het Klooster verdient het.

Fijne unieke mogelijkheid voor retraite voor het noorden. Een bijzondere mogelijkheid naast alles waar al zoveel van is.
Past wel in die omgeving, lijkt me.
Dit project omvat de mogelijkheid om op verantwoordde wijze de provincie te upgraden tot een bloeiende, natuurlijke en 
gezonde omgeving, waarbij de nadruk ligt op de bewustwording van bewoners en toeristen om met eerbied om te gaan 
met wat de provincie te bieden heeft!
bezinningstoerisme. Ja misschien is het wel een gat in de markt.
Bezinningstoerisme, hoe verzin je het! Lijkt me een gat in de markt en geeft weinig overlast. Om te beginnen mogen de 
Groningers zelf even ontspannen en relaxen.
Geweldige lokatie. Goede kijk in het verleden. Serene sfeer
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In dit drukke land, zou de rust en de weidsheid van Groningen, innerlijkerust kunnen geven
dit is er te weinig - in de ommelanden zeker. volgens mij is er vast een markt voor.
Erfgoed moet behouden blijven en dit project draagt daar aan bij.

Bezinningstoerisme past helemaal in deze tijdgeest en het inzetten van bestaand erfgoed is een hele goede combinatie. 
Verder is het samen optrekken met ondernemers iets wat juist in deze tijd zeker een duwtje in de rug kan gebruiken.

In deze tijd van burnouts en stress en veel mensen die buiten de boot vallen hierdoor is dit de oplossing. Lekker genieten 
van de rust en ontspanning en ook weer die bron. Aan zuigende werking en ook veel hoogwaardige werkgelegenheid.
Klooster, bijzonder mooi om te bezichtigen in het mooie Westerwolde. Ter apel en het klooster nog positiever op de kasrt 
zetten!
Een passend project voor deze tijd waarin we op een te hoog tempo leven. Vertragen zal noodzakelijk worden in de 
komende tijd. Dit kan helpen om mensen hun welzijn te vergroten en de regio is er een erg geschikte plek voor. Rust en 
ruimte. Dit soort reizen kan een gat in de markt zijn.
Omdat het Zechstein Zeestrand erbij zit!
Veendam kan wel een boost gebruiken qua toerisme, centrum die meer aantrekkelijk gemaakt gaat worden en goeie 
trekpleister.
Veendam heeft meer trekpleisters nodig. Zechstein strand zou hier uitstekend bij passen
Het Zechstein Zeestrand vind ik hier sterk in
Het klooster in Ter Apel is het enige nog bestaande plattelands Klooster, compleet met kerk. Dit prachtige monument kan 
op allerlei manieren gebruikt worden en dit is een prachtige invulling!
Een klein museum, maar een gebouw met grote nederlande geschidenis. In ons drukke leven van vandaag de dag is en zijn 
rust zeer belangrijk.
Rust en ontspanning is 1 van de kenmerken van Groningen. Vooral nu mensen door de covid 19 meer hun eigen land zijn 
gaan herontdekken kun je hier als regio van profiteren. Bij dit plan worden ook heel veel andere beroepsgroepen die meer 
in het spirituele vlak zitten mee genomen.
Prima intitiatief van Zechstein. Geweldige oppepper voor het noorde
prachtig initiatief
We moeten zeer behoedzaam omgaan met ons religieus erfgoed. We hebben in onze provincie zoveel pareltjes. Het is een 
kwetsbaar bezit maar het mag nooit verdwijnen.
goed initiatief, breed opgezet.
hierin kan Groningen zich profileren in toeristenaanbod
Kans!
dat Zechstein Zeestrand lijkt me een geweldige trekpleister!
Veel mogelijkheden!
Een zeer goed en informatief complex wat een compleet verhaal verteld.
Zechstein Zeestrand bevat het Veendamse GOUD
Het Klooster is een voorbeeld van een mooie combinatie met kuren in het Zechstein Zeestrand
Het magnesium, de bodemschat uit Veendam, is als 'Wit Goud' een van de stille en gezonde bodemschatten. Daarom is het 
waardevol dat het Zechstein Zeestrand, als grote trekpleister mensen trekt die open staan voor de helende en 'bezinnende' 
andere trekpeisters
-

Het brengt reuring en werkgelegenheid in samenhang met bieden van innerlijke rust (in deze drukke/rare tijden).
ruimte, rust, schone lucht, klooster zijn een natuurlijke combinatie met het Zechstein Zeestrand. Daar kun je verder 
bezinnen op leefstijl en gezondheid in een uniek aansprekend concept
bezoekers en vrijetijdsbestedingen zijn bevorderen economie
Het is belangrijk om dit moois te behouden, als trekpleister en om weer door te kunnen geven en daarmee een stukje 
historie te bewaren!
Om ruimtes in Groningen te gebruiken voor bezinning is een goed idee, maar....
Bezinningstoerisme zou een ideale kans voor Groningen zijn
Als je aankomt rijden met de auto of de fiets kruipt de rust als een zachte deken over je heen. Dat hebben velen nodig in 
deze rare tijd. Het klooster ligt prachtig in het groen. Er werkt een enthousiast team, dat bezoekers het gevoel geeft dat ze 
welkom zijn.
Innovatief en mooi idee
Bevorderen toerisme en werkgelegenheid
Verdient opnieuw aandacht
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Koppel dit idee aan De Blauwe Kabel: niet alleen voor toerisme maar ook om te wonen biedt Groningen de combi van 
(tele)WERK en wonen in ruimte, rust, etc...

Zelfs voor veel Groningers zijn het klooster in Ter Apel en de ziekenzaal in Aduard nog onbekende plekken. Een 
vernieuwend plan voor beide lokaties met mogelijkheden tot verbreding van het idee 'bezinning' naar andere plekken.
Project 44 Argumenten Tegen
bezinning is iets anders dan luxe ontspanning. - moet er naast bad nieuweschans nog een kuuroord?
Geen.
maar het woord bezinningstoerisme en spotlights gaan al bijna in tegen wat je beoogt. Dus pas daarmee op. En bovendien 
(alweer): kijk eerst eens wie er allemaal al zijn - want er zijn hier veel kleine bezinningsplekken en retraite centra. En die kun 
je (moet je) betrekken en gebruiken.
Argumenten tegen
Te veel bureaucratie ed. En hoe vertaalt zich dit ten aanzien van de reisbranche?

Teveel op 1 doelgroep, moet met anderen projecten binnen dit thema gecombineerd worden om zo echt volume te krijgen
is er geen overlap met andere projecten?
zijn er niet
Geen
niet te veel versnipperen
Argumenten tegen
Geen
De uitwerking hoe dit breder uit te rollen kan denk ik beter/duidelijker
geen
is er voldoende vraag (en aanbod) naar deze vorm van toerisme?
commercieel oppakken lijkt mij logischer
Maak het niet te zweverig, daar houden we niet van
Bied niets nieuws van de vele initiatieven die er al zijn

Ook in dit project wordt gemeenschapsgeld ingezet voor ideeën waar prima een verdienmodel aan gekoppeld kan worden, 
geschikt voor ondernemers met durf. De enige belangrijke voorwaarde daarvoor is de medewerking van de plaatselijke 
gemeente. Met de inzet van gemeenschapsgeld wordt de (horeca-)ondernemer aan de kant gezet.
Geen
Geen
netwerkorganisatie...expertise...nieuwe wekgelegenheid....nieuwe manier... tsja VERNIEUWD! Voelt als reclameslogan en 
voel hier niet gelijk een meerwaarde voor veel Groningers bij
Geen
Niet
Geen.
Geen bedevaartsoord van Groningen maken, hoor
geen
als dat alleen maar ten doel heeft om geld te verdienen, vind ik het wat mager.
Ik mis uitwerking van het plan.
Niets
Nog niet zo duidelijk waar precies in wordt geinvesteerd en hoe dit van de grond komt.
Niet gericht op alle leeftijden, te weinig met de voeten in de klei
Geen tegenargumenten
Project 45 Argumenten Voor
klinkt gewoon goed

Het is een oplossing voor een gecombineerd aantal problemen. Die door het ondernemingsperspectief meteen 
gefinancierd worden. Dit is vaak een probleem als het gaat om sociale verbinding te realiseren en erfgoed te bewaren.

Het werkt verbindend, stukje omzien naar elkaar, ontmoeten, gezien worden, van daaruit kunnen weer mooie dingen 
ontstaan. Daar komt bij dat mooie oude panden weer in gebruik genomen gaan worden, dat voorkomt verpaupering.
Mooi dat er wat met leegstaande panden wordt gedaan!
Hartstikke goed idee!
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Monumentaal erfgoed behouden terwijl een maatschappelijke functie wordt vervuld. Winwin. Een mooie manier om je 
gemeente op de kaart te zetten.
Verbindende schakel! Erg belangrijk in een versnipperde samenleving
Aansprekende combinatie kunst/cultuur/verbinding mensen. Dat is er nu niet

Heel mooi om oude historische leegstaande gebouwen een nieuwe functie geven midden in de maatschappij. Vooral omdat 
de dorpen op die manier een plek hebben waar allerlei groepen bij elkaar komen. Een mooi stadshart voor elke gemeente!
Motiverend en verbindend project waar goed naar de behoefte van de medemens gekeken wordt.
Samen met project nummer 3 en 19.
prima, , bv rk school in wehe den hoorn
heeft elk dorp wat aan en lege gebouwen worden aangepakt en gebruikt
Elkaar ontmoeten

Behoud van cultuurhistorische panden gaat boven verval. Met name de verbinding met de omgeving spreekt mij aan.
Sluit aan bij mijn opmerking over electronische begeleiding van Toeristen en vaste VVV's
Met oog voor historisch goed het rijke culturele en maatschappelijke leven van toen daarin, weer terug brengen naar nu. 
Zeer kostbaar.
Top idee! Verbinden, op locatie, door de hele provincie!
Het zou fijn zijn om beeldbepalende panden te bewaren en opnieuw een functie te geven.
Top idee!!
Fijn om te lezen dat er voor ieder wel iets bij is.
leegstaande panden invullen. En dan ook nog eens met, voor en door de lokale partijen
Mooi project!!! en behoud/invulling van dit prachtige Monument!!!

Helemaal voor zulke mooie plekken in de provincie dat mensen samenbrengt en verbindt en nieuwe kansen biedt
De stee zal elke kern een plek geven van samenkomst. Ik zie vooral kansen wanneer stee een plek wordt voor het meedoen 
en meebeslissen over de eigen leefomgeving.
Verbinding en leefbaarheid zijn van groot belang voor een rooskleurige toekomst van het ommeland.
Duurzaam en doordacht gebruik van bestaand vastgoed; verbindend. Origineel en levensvatbaar
De jongeren hebben de toekomst. We moeten meer investeren in de levens van onze jongeren.

In de Stee kunnen kleinschalige theater/muziekoptredens plaatsvinden. Er kan gebridged worden, een onderdak voor 
zangkoren. Zondagmiddagbrunch, kleine exposities etcetera. Een verbindend element in het dorp of stad.
Om leegstand en verkrotting te voorkomen.
Hergebruik panden vind ik super, er staat zoveel moois in onze provincie
Het idee biedt (tijdelijke) ruimte voor allerlei initiatieven, geeft toekomst voor monumentale panden en gaat leegstand en 
verval tegen. Zeker wanneer dit gezamenlijk in alle gemeentes wordt ondersteund, kan dit voor zowel de culturele, de 
toeristische maar ook de economische sector erg interessant zijn!
Er zijn veel historische gebouwen verspreidt door het ommeland. Deze lopen steeds meer gevaar. Stee behoudt het erfgoed 
en maakt het geschikt voor toerisme en ondernemerschap.
Mooi initiatief waarbij meerdere doelgroepen aan bod komen en ook lang leegstaande mooie gebouwen een goede 
invulling krijgen
Markante gebouwen blijven behouden Voor iedereen in Groningen
Het verbindende karakter van het project, waarbij niemand wordt uitgesloten en iedereen een kans krijgt om bij te dragen 
aan de sociale leefomgeving en zijn/haar eigen kansen om een toekomst op te bouwen.
Mooi om leegstand een nieuwe bestemming te geven
Mooi verdeeldover de provincie. Hier kunnen veel mensen plezier van hebben. Je bereikt een grote groep mensen met 
verschillende doelen.
Geweldig pand dat zich leent voor veel activiteiten.
Op deze manier blijven gebouwen die cultuurhistorische waarde hebben bewaard. We trekken een ander publiek naar onze 
regio. Leegstand is zonde!
Verbinden is in deze tijd zeer belangrijk en onmisbaar
Leuk idee dat niet vooraf stigmatiseert en verengt, maar leegstaande boerderijen, kerken, scholen, oude fabrieken kan 
gebruiken. Dus situationeel kijken
In een toenemende digitale wereld is het behouden en/ of (re)creeren van lokale menselijke samenkomstlokaties cruciaal. 
Neutrale, veilige lokaties voor/ met mensen die lokaal bijeen willen bijeen komen: voor gezelligheid, om ideeen voor de 
lokale omgeving uit te werken etc, etc
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Om de sociale cohesie te bevorderen is dit een super initiatief! Gepaard met het idee om prachtige oude panden hiervoor 
te gebruiken is in mijn ogen de perfecte manier om deze te behouden en in te zetten voor een samenleving waarin we ook 
echt samen leven!
Samen voor een bruisend groningen
Een goede invulling voor een prachtig monumentaal pand dat al jaren leeg staat.

Er is behoefte aan informele ontmoetingsplekken waar men samen of naast elkaar kan werken. Het helpt tegen leegstand.
Heel goed dat de monumentale gebouwen op deze manier weer goed worden gebruikt.
Bevorderen van de werkgelegenheid en participatie
Samen met de regio. Met elkaar, voor elkaar

I vote for 'de Colourful Foodtruck' because this is a nice project. This project supports the entrepreneurs in catering 
introducing more world foods and beverages to the residences in the whole Het Hoogeland and Groningen.
Project 45 Argumenten Tegen
Rendabelheid en perspectief in krimpgebieden.
Geen
moet geen aparte grote organisatie worden. Kleinschaligheid is key
Laat dit maar over aan de vereniging Groninger Dorpen
geen
moet geen geld gaan naar eindeloos gedoe ervoorafgaande
Niet van toepassing
Zoals omschreven zal op langere termijn dit project niet te financieren zijn
Zonder vaste gebruiker en beheerder staat de Stee waarschijnlijk vooral leeg of trekt ongewenste gasten (zie het succes van 
station Winschoten)
Als de Stee zonder de bewoners wordt gemaakt, heeft t m.i. geen bestaanskans.
Denk ook aan de bestaande toeristische structuren (regiomarketingorganisaties) die al een gedeelte van deze taak voor hun 
rekening nemen.
Geen
Is het niet beter om de bestaande buurthuizen te versterken met deze ontwikkelingen. Het lijken anders eerder 
concurrenten te worden.
Er moet wel steeds voldoende geld beschikbaar zijn voor onderhoud, aanpassingen en nieuwe aankoop. Misschien 
haalbaar door verkoop en verhuur?
Overlap met wat er al is
Ook commercieel rondrekenen door bijvoorbeeld bedrijfjes te huisvesten
Moet geen formele doelzoeker zijn, eerder gaf ik voorbeeld van de Rieshoek in Noordlaren die we als dorp hebben 
verworven maar ZO moeilijk is om draaiende te houden. de valkuil is vastgoed kopen zonder een duurzaam functie, 
onderverhuur. Dus di kan niet zonder ook enig commercieel gevoel.
lokale beleidsmakers moeten niet afgeleid worden door korte termijn kostenbesparing door hier niet in te investeren: de 
sociale/ gemeenschappelijke voordelen wegen hier vele malen tegenop
Geen
Concurrentie met dorpshuizen?
Onduidelijk wie bepaalt waar een Stee komt en wat de invulling daarvan is
Het is een goed idee maar het lijkt heel veel op het realiseren van culturele gebouwen.
Project 46 Argumenten Voor
Internationale culturele uitingen vanuit een lokaal initiatief ontstaan, al decennia in ontwikkeling, tot het maken van een 
ongeëvenaarde beeldentuin in combinatie met een historische landschapstuin en gedragen door de beelden van de lokale 
kunstenaar.
Cultuur en natuur is volop genieten in de buitenlucht.

Het bevestigen en versterken van het huwelijk tussen natuur en cultuur viert de afzonderlijke karakters van elk van de 
Groningse landschappen. Met elk een eigen, unieke focus. Openheid in verbinding met de Waddennatuur, dorpen en de 
stad. Inclusief! Dankzij de symbiose van kunst en natuur. Onafscheidelijk uniek. Groningen.
De kunstenaars die in dit gebied wonen!
Groningen als provincie mag meer waardering krijgen. Velen hebben maar weinig kennis ervan.

Naast alle hierboven al genoemde unieke bezienswaardigheden dient niet te worden vergeten hoe belangrijk het is dat er 
plaatsen zijn waar unieke schoonheid in kunst en natuur kan worden beleefd, gevoeld en gedeeld.
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een project met veel facetten met veel thema's bij elkaar: cultuur, historie, water, wad, horeca, musea, landschap enz.
Eddy Roos is een geweldig kunstenaar. Hij verdient get dat de beeldentuin wordt voltooid.
Groninger kunstenaars op de kaart door in ons eigen gebied eerst voor bekendheid te zorgen. Er is overal zoveel moois te 
zien. Pleidooi ook voor bevorderen van jullie doelstelling bij kinderen. Meer wandelen en verhalen over huidige 
kunstenaars vertellen.
Meer hoogwaardige kunst is juist nu nodig
Beeldentuin
Groningen is rijk aan cultuur en de borgen zijn prachtig. Dit plan zou het voor de tourist aantrekkelijker maken om een paar 
dag te blijven.
Geen
Het werk van Eddy Roos is betoverend mooi. Verbinding en juist wat er al is versterken geeft een solide voeging voor de 
toekomst en juist dat is innovatief en duurzaam.
I like the design a lot and look forward to the realisation of the project!
I like this idea to promote the experience of art and culture to boost tourism, catering, entrepreneurship, and employment! 
Great project!
Goed project!
Behoud van een uniek stukje Waddenkust!!
Kan wel meerwaarde hebben mits in goede afstemming met andere promotieactiviteiten
Ik zie wel veel mogelijkheden en ook samen met plan 44.
Het is goed om in deze cultuurmagere tijden meer initiatieven te steunen die zoeken naar verbinding. Los op zichzelf 
redden veel projecten het niet.
Waardevol verleden krijgt een mooie toekomst
Hogeland is prachtig, verdient structurele aandacht voor cultuur en natuur Ondersteunen en onderhouden van reeds 
genomen initiatieven is slim en waardevol.
Dit project maakt de rijkdom en waarde van dit gebied zichtbaar voor een groter publiek; iedereen verdient het te zien hoe 
prachtig het in deze regio is. De kracht van dit project zit hem bovendien ook in de diversiteit van de onderliggende 
initiatieven. Een breed scala aan activiteiten en ontwikkeling voor een groot en afwisselend gebied, met Museum Eddy 
Roos als verborgen parel.

De toeristische infrastructuur van de Groninger waddenkust kan inderdaad versterkt worden, maar de kuststrook is ook 
heel kwetsbaar. Een kip met gouden eieren die bij onoordeelkundige bejegening wordt geslacht. Ga uit van en respecteer 
het unieke karakter van het landschap en zijn ontstaansgeschiedenis. Leer mensen die geschiedenis te lezen.
Cultuurversterkend, samenbindend en vernieuwend.
Het Hogeland mag veel meer ontdekt worden.
Aanhaken bij bestaande voorzieningen, bewezen kwaliteit waarborgen en uitbreiden.
Het Groninger land meer laten zien aan de mensen door dit soort projecten aan te bieden, wat zorgt voor meer woon en 
werkplezier
Hier komt alles samen natuur, cultuur en werkgelegenheid.
Een sterke beweging om de cultuur en kunstenaars in Groningen te laten zien ook voor de toekomst.
Prachtige combi van ideeën. Basisgedachte lijkt op die van meerdere bundels: 22, 41, 42
5 sterren Een schitterende verrijking

Mooi stuk natuur trekpleister voor mens en dier. Graag behoud van Noordpolderzijl door kades te versterken.
Zou geweldig zijn als dit gerealiseerd kan worden
Gerichtheid op jongeren is positief. Door betrokkenheid stimuleer je ook verantwoordelijkheid.
Juist in de (heerlijke) leegte van noord Groningen, de pareltjes aan kunst en cultuur.
Behoort ook tot de goede projecten
Door uit te gaan van de versterking van de bestaande bezienswaardigheden, wordt het mogelijk de toeristische 
infrastructuur op nog meer professionele wijze ten goede te laten komen aan mensen die bewezen hebben, dat één en 
ander aldus in goede handen is. Bovendien wordt aldus voorkomen dat nieuwe intitiatieven worden geëntameerd om 
uitsluitend commerciële belangen te dienen.
Ede Staal: Mien Hoogeland”! Goed voor toerisme en economie. Wel van Eemshaven tot Lauwersoog
De beelden zijn fantastisch, groot vakmanschap van Eddy Roos. Hij is een grootmeester.
Het maakt de streek buitengewoon aantrekkelijk voor toeristen en dus voor de lokale bevolking interessant
Verbinden van attracties werkt versterkend voor allemaal
Het levenswerk van Eddy Roos moet worden voltooid met Vuur!
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Zeer veel waardering voor de prachtige beelden, een aanwinst voor het Noorden
Aantrekkelijker maken van het ommeland
Het laatste beeld van tuinArchitectuur moet voltooid worden.
om de kilometer een groot beeld op de dijk. Ik vind het super.
Top locatie met fantastische beelden in een bijzonder rustige, mooie, groene omgeving.
Uniek project KWALITEIT Alle musea versterken Alle musea moeten worden versterkt. Er is over vrijwel de hele linie 
onderbezetting en onderbetaling van personeel, er zijn weinig middelen voor het maken van wisseltentoonstellingen, de 
marketingbudgetten zijn mager en de duizenden vrijwilligers verdienen betere ‘arbeidsvoorwaarden’, zoals 
reiskostenvergoeding, betaalde scholing en een dagje uit. Door de musea te versterken kan ook het niveau van de 
exposities omhoog. Het Groninger Museum brengt al exposities van internationaal belang, maar ook in de regio zou dat 
heel goed vaker kunnen. Leuk
Kleinschalige culturele activiteiten die vanuit stilte en de huidige landschapsbeleving worden opgezet. Dat is wat Noord-
Groningen nodig heeft.
Kunst en het prachtige Groningse landschap zijn een combinatie die vreugde, verwondering en innerlijke stilte oproepen. 
De innige beelden van Eddy Roos benadrukken dit. Familie en vrienden uit het Westen van het land hebben moeite om 
Groningen als gebied te zien wat het ervaren en ontdekken waard is. Dit project draagt bij om Groningen zichtbaar te 
maken.
Gewoon het beste idee.
Essentieel voor de beleving van het Groninger landschap
Dit is het signature gebied van Groningen.
Leuk cultureel project. En goed als aanvulling op 44, 37 en 35.
Prachtig gebied. Rustig, netjes onderhouden en vooral indrukwekkende kunst
Voltooiing van een levenswerk waar al 40 jaar aan gewerkt word...
Kwalitatief uitstekende musea, zoals dat van Eddy Roos, midden in het Groningse landschap, zijn uniek en verdienen meer 
bezoekers, die via dit project aan te trekken zijn!
De cultuur van Groningen is te mooi om verloren te gaan!
Een betere samenwerking tussen de verschillende culturele en natuurbezienswaardigheden zou een aanvulling zijn. Een pas 
zou een richting kunnen zijn maar een aanjager zou echt resultaat kunnen halen
In deze sector banen creëren heeft als gevolg dat andere sectoren kunnen volgen. Daarmee wordt de leefbaarheid 
verhoogd, kunnen scholen blijven bestaan en krijgen winkelcentra toekomst.
Prachtige plek wonderschone tuin, die op een liefdevolle en uiters zorgvuldige manier is aangelegd.

Verbinden dmv van natuur en kunst en theater is een goed ding. De rust die je vind is geweldig en heeft ieder mens nodig.
Draagt bij aan het toerisme.
Lijkt me een geweldig project om Groningen op de kunstkaart van Nederland te zetten.
Mooi project voor de toekomst met de wortels in het verleden.
Werkelijk beeld..... schoon het laatste beeld in de tuin van Verhildersum in Leens. Door Eddy Roos met hart en ziel 
gemaakt!
In een steeds snellere wereld is tijd voor rust en bezinning goud waard!
De beeldentuin Verhildersum met de beelden van Eddy Roos. Nog 1 beeld er bij ter voltooiing. Danstheater zou het verhaal 
van Eddy compleet maken.
Kwaliteit en toekomst gericht voor de trekpleisters .Bescherming van dit gebied als recreatie-cultuur-natuur langs de kust. 
Uniek project van Tuinarchitectuur en Beelden die wereldwijd grote belangstelling krijgt .Netflix neemt een documentaire 
op van dit project om volgend jaar te brengen.
De culturele sector heeft dit jaar een beste deuk op gelopen. Laten we ervoor zorgen dat de prachtige borgen en musea die 
Groningen kent overeind blijven.
Voor behoud van de authenticiteit van Noordpolderzijl en ons Noordelijk kustgebied

Mr Eddy Ross - is the best modern Dutch sculptor, which country must be very proud of him (&quot;Briljanten kunstenaar 
van het jaar 2019&quot;). This place is very unique, a great attraction to Art lovers and tourism. Classics never die, and it 
meant to be for new generations! We wish you eternal luck! Culture Manager from Amstelveen

Blijvende waarde Zelden vertoonde klasse Internationale aantrekkingskracht Aantrekkelijk voor ieder Parel in het landschap
Mooi en uniek, cultureel en artistiek erfgoed met geschiedkundige achtergrond. Dat wat de provincie Groningen zo 
aantrekkelijk maakt en op de kaart zet. Ik zie er naar uit dat dit gerealiseerd wordt.
Hart onder de riem!
Meer kunst en cultuur beleven in de provincie
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Goede kunstenaar(s) met prachtige kunst. Ze gooien hun hart en ziel in de werken die ze maken.

Hierdoor word het hoge noorden van de provincie aantrekkelijke voor toeristen en zouden de fietspaden ook meer gebruikt 
gaan worden voor recreatie. Hierdoor zouden bedrijven en restaurants ook meer omzet krijgen.
Mooi om dit gebied blijvend op de kaart te zetten
Versterken van kunst en culturele plekken op Het Hogeland. Het voltooien van de beelden in tuin borg Verhildersum. 
Aandacht voor bijzondere musea en galleries.
Een levensproject van een van Nederlands belangrijkste beeldhouwers Eddy Roos waarvoor hij zich erg veel moest en moet 
ontzeggen. Verdient alle aandacht en steun!
Kwaliteit is bij Eddy Roos in goede handen Geurt Busser is een voorvechter van het behoud van het Wad .Deze stimulans 
met meer aandacht voor kust is brood nodig zodat bezoekers beter hun weg vinden en attracties meer stimuleren om dit 
gebied meer te verkennen.Museum Louisiana 35 km boven Kopenhagen is een goed voorbeeld van natuur en cultuur 
samen en trekt 600,000 bezoekers door zijn kwaliteit.
Cultuur is belangrijk voor onze regio. Dit is nog te weinig tot ontwikkeling gekomen.
Kijk goed naar het bestaande en waardeer dat.

De kust tussen Uithuizen en Lauwersoog is zo mooi. Het zou heel goed zijn om dit gebied een extra boost te geven.
Een goede kans om het authentieke karakter van Noordpolderzijl en ons kustlandschap te behouden.

Prachtig project goed voor werkvoorziening en toerisme en beelden hebben hun duurzaamheid allang bewezen.
Het Groninger landschap is een voedingsbodem voor prachtige kunst, cultuur en cultuurhistorie. Geef het de aandacht die 
het verdient.
Bevorderen cultuur, toerisme en werkgelegenheid
meer werkgelegenheid

Zeer sterke combinatie voor de toerist om naast het prachtige Groningse land ook cultuur te kunnen bewonderen
Het hogeland is de grootste gemeente van Nl en heeft een enorme kuststrook. Dit moet onder de aandacht! Genoeg te 
beleven!
Groningen needs this such place to keep the art and its life alive.
Dit gebied kan nog veel meer ontsloten/op de kaart worden gezet. Daarmee staat Groningen stad niet langer alleen in een 
voor bv randstedelingen ijselijk ver Noorden, aan de rand vd beschaving, maar is het ingebed in een vitaal stukje 
Nederlandse kust.
De mix van natuur en cultuur versterken en verdiepen en verankeren in de samenleving.
Project 46 Argumenten Tegen
nvt
geen nieuwe dingen verzinnen, behoud wat er is, dat is mooi vanzichzelf. Houd het in ere
In één woord: Géén!

Een culturele route langs deze noordelijke route, kerken, tuinen, borgen, kunstenaars. Ik doe mee met atelierroutes waar ik 
vaak te horen krijg: wat is het hier prachtig! We kenden dit gebied helemaal niet. Daar moet verandering in komen.
een te breed project, waardoor het niet heel duidelijk waar het nu precies over gaat
Niets
Geen
Groningen moet authentiek blijven, geen pretpark voor ontwikkelaars. Het mooie Groninger land is al genoeg 
onherstelbaar vernield. Blijf van het typische Groningse landschap af...!!!
Er mist nog een geheel.
Geen
'Er hier ja niks'. Nee, en dat bepaalt voor velen die komen uit delen van het land waar men wordt overladen met prikkels 
nou juist de aantrekkelijkheid. Afblijven van Noordpolderzijl dus. En Eddy Roos dient uit het project verwijderd te worden: 
kitschkunst.
Kan ik niet bedenken
Geen
maar ook hier is het te plaatselijk/regionaal, in overkoepelend plan opnemen
geen
geen
Jammer dat het beperkt is tot de Waddenregio
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Dit wordt de ondergang van ons dijk en kwelderlandschap. Vermarkting van de natuur is een proces dat niet terug te 
draaien is. Heel slecht idee!
Nvt
De aantrekkingskracht van dit gebied is juist de rust.
GEEN

Waakzaam zijn dat culturele activiteiten niet te massaal worden en daardoor het evenwicht met de stilte verstoren.
geen
Het gaat vaak mis op tijd, tijd en tijd om het netwerk op te zetten en te onderhouden. Een aanjager zou dit kunnen 
realiseren en onderhouden.

Start een VVV-kantoor of een Thuisbezorgd-achtige dienst om te verbinden! Steeds van buitenaf willen verbinden, 
verbinden en verbinden... Waar is de durf van de ondernemer (lees:uitbater) van de accomodatie? Waar is de 
medewerking van de gemeente om de durf van de ondernemer ruimte te bieden?!
Het dient wel zo opgezet worden, dat de dieren die er verblijven geen hinder mogen ondervinden van de aktiviteiten. En 
liever geen toerisme op grote schaal.
Helemaal niets op tegen.
geen
geen
Geen
Geen.
veel woorden, weinig concreet, geen focus
de fietspaden zouden te klein kunnen zijn, als er veel toeristen op af zouden komen.
geen
Geen
Gesproken wordt over een nieuw theater tussen Uithuizen en Lauwersoog. In Warffum wordt inmiddels een vestzaktheater 
gerealiseerd. Het idee voor een nieuw theater voegt niets toe. Warffum heeft daarnaast zijn jaarlijks dansfestiva Op 
Roakeldais in de Op Roakeldaishal. De gemeente Het Hogeland ziet het Op Roakeldaisterrein met gebouwen als toekomstig 
cultuurcentrum van de gemeente

Komt op mij allemaal wat stoffig, oubollig en weinig eigentijds over. Over kwaliteit valt hier ook nog wel flink te twisten. Dit 
voorstel is geen blik naar de toekomst, maar naar het verleden. En die Groninger kust: laat dat nu gewoon voor wat het is: 
de Groninger kust. Het is al erg genoeg dat er windmolenparken verrijzen.
Geen
geen
Project 47 Argumenten Voor
De overgang naar duurzame energie is een belangrijke en grote verandering die hoe dan ook gaat plaatsvinden. Het is goed 
hier voortouw in te nemen. Als je het goed aanpakt kan het economisch gezien uit om hierin te investeren(, dus beter dan 
geld 'weggeven').
Het is van belang dat alle inwoners mee kunnen doen aan de energietransitie, de huidige situatie vergroot de tweedeling in 
de maatschappij
Initiatief op diverse terreinen is noodzakelijk om tot een evenwichtig verduurzamingstraject te komen. Het LEC als lokaal-
centraal punt inventariseert, coördineert,stuurt aan etc.
het deel over waterstof is in mijn ogen de focus waard
Ik geloof dat je in kleinschalige projecten veel met elkaar kan bereiken in je eigen buurt. We kunnen van elkaar leren en 
elkaar helpen naar toekomstbestendige woningen en energieopwekking in het tempo dat past bij de individuele situatie. Zo 
komt er in de hele provincie meer draagkracht voor veranderingen die nodig zijn en generaties na ons helpen bij de 
energietransitie en klimaatverandering. Het is nu nodig.

warmte opvangen, bewaren (tot in de winter) ontbreekt in het verhaal. Zó simpel, daarom zo vaak over het hoofd gezien. 
Met een eigen water-warmtepomp in huis is het middelwarme water van je dak, de opslag en/ of van een bedrijfsdak op te 
waarderen. de meeste vraag van huishoudens is immers warmte, niet elektriciteit. vraagt bovendien geen zeldzame 
metalen, vervuilt de horizon niet met bewegende onrust. Collectief of met de boeren in de buurt warmte winnen, opslaan 
en gebruiken in de hoofdrol voor huishoudens! low tech, veel duurzamer dan high tech.

Combi van gas en hernieuwbare energie. Voor beide zijn voors en tegens namelijk. Elk dorp een eigen windmolen?
Lokaal en bewoners profiteren ervan
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Betrekt de mensen in de wijk, betrouwbare informatie en voorbeeldfunctie in de wijk.
is er voor iedereen; duurzame en milieubewuste aanpak staat centraal; zelf doen wat zelf kan; grote energiebedrijven voor 
grote afnemers; energie opslag in eigen buurt of dorp voor eigen gebruik later
Ik zie hier zo veel moglijkheden en verbindigen met de projecten die er al zijn. Het beste hieraan vind ik dat ook huurder 
mee kunnen doen.

Het heeft ons best veel werk en energie( grappige woordspeling:) gekost om uit te zoekken hoe we ons huis het beste 
konden verduurzamen met zonnepanelen en een warmte boiler wat zou er nu mooier zijn dan een kant en klaar plan en 
ondersteuning daarbij. Vooral voor huurders en studenten is dat nu lastig maar met dit plan wordt het allemaal mogelijk.

Wat een mooi plan! Dit heeft Groningen nodig en zorgt ervoor dat iederen mee kan doen. Waterstof is een van de 
mogelijkheden en dit zou heel goed zijn om eerst in verschillerndfe wijken en dorpen uit te proberen.
Dit heeft Groningen echt nodig er zijn hier veel bewoners die wel willen verduurzamen maar er niet het geld voor hebben 
op deze manier is het mogelijk. En waterstof zie ik als de bron van energie voor de toekomst willen we van het gas 
afkomen.
Beter voor het milieu en beter voor de portemonnee.
Lokaal, klimaat, leefbaarheid, innovatief, verbindend, lerend netwerk, energiegemeenschap is ‘hot’, toekomstperspectief, 
realistisch
Goed om de buurten hier actief in te laten zijn. Een mooie uitdaging
Mensen helpen om het voor elkaar te krijgen waar het ze zelf niet lukt.
Verduurzaming voor iedereen!
Samen energie opwekken,opslaan en swinters weer kunnen gebruiken, daar moeten we naar toe,zonder de grote 
energiereus, die de prijzen opschroeven.Rusland zal dat zeker doen.
Duurzaamheid wordt op deze manier bereikbaar voor iedereen. Geen studentenkamertjes meer met energie slurpende 
gaskacheltjes meer, geen oude op holgeslagen koelkasten met ijs aan de buitenkant meer. Maar juist iedereen van het gas 
af en een groendak (terras)
Lokaal en duurzaam als opstart voor de rest van de provincie en misschien wel het hele land en verder.
Mijn buurt wil wel verduurzamen met dit plan zou het eindelijk lukken. De kennis hoef je niet meer te googlen maar is in de 
buurt.
alle groningers profiteren en bevordert duurzaamheid
Het spreekt mij heel erg aan om aan te sluiten bij de zeer actieve en enthousiasmerende werkgroep in de Oosterpoort. 
Want ik heb de beste intenties om duurzaam te zijn/worden, maar heb hier zelf niet de kennis, tijd en energie voor. Voor 
mij is dus 'aansluiten bij' een pracht van een optie om toch mee te doen.
Mooi plan dat niet alleen kan bijdragen aan verduurzaming van onze wijk, maar ook de sociale cohesie in de wijk kan 
versterken.
Particuliere energie zelf opwekken, tekorten en energie voor industrie opwekken met kerncentrales.

Als het zichtbaar is in eigen buurt, dichtbij huis informatie te halen, dan helpt het andere bewoners mss over de streep.
Breng de energie terug bij de Groningers!
Verduurzamen van gebouwen is altijd goed.
Zelfverzorgend is goed, er zijn geen fossile brandstoffen meer nodig. Overbodige energie wordt verdeeld en misschien 
opgeslaan.
Mooi voorbeeld van bottom-up project voor de belangrijkste transitie waar we met z'n allen voor staan. Past qua 
basisgedachte bij bundel 51 'Nieuwe democratie in Groningen'. In Steendam en Tjuchem loopt op dit moment het project 
Dorp in Eigen Hand, ook op basis van het 'vanOnderen'-model.

Maar geen grote windmolens. Hooguit van die kleintjes die je wel bij boerderijen ziet staan, met van die houten wieken
Verduurzaming is nodig
Goed idee om minder afhankelijk te worden tegen een prettige prijs voor energie.
Naar mijn idee draait de toekomst in de basis om duurzaam kunnen voortleven in Groningen, daarbij zijn voor mezelf 
duurzame en energie neutrale woningen essentieel bij. We moeten van het gas af, zeker aangezien het veel Groningers ook 
zoveel leed heeft gebracht, maar daar moeten wel concrete stappen voor worden gezet, en daar is dit plan een mooi 
initiatief voor.
Draagvlak voor de energietransitie komt van onderaf. Lokale coöperaties kunnen daar een waardevolle bijdrage in leveren 
om dat te realiseren.
1. Doen 2. Doen Etc
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Dit gaat ons allemaal aan en in het bijzonder de provincie Groningen. Kennis en ambitie zijn voldoende aanwezig in 
Groningen. Nu nog de middelen.
Hiermee zorg je ervoor dat inwoners zelf kunnen bepalen wat voor hun dorp de beste manier is om invulling te geven aan 
de energietransitie.
niet afwachten tot er van bovenaf dingen beslist worden, maar zelf de handen uit de mouwen steken en zorgen dat je eigen 
omgeving comfortabeler en duurzamer wordt. spreekt me helemaal aan!
Goed project om los van allerlei overheden en belangenorganisaties onze eigen belangen te behartigen.
heel goed initiatief met als doel een voor iedereen bereikbaar warmtenet op schone energie. zeer de moeite waard om 
moeite en geld in te stoppen om dit in de toukomst te realiseren.
Energietransitie gaat veel te langzaam, dus daarom goed plan

Goed dat er aandacht is voor opslag van energie. We 'stikken' straks in de zonnepanelen maar in de zomer kunnen we die 
energie nergens kwijt. Overigens zou ik bij de uitwerking spreken over opslag van energie. Of dat in de vorm van waterstof 
is of een andere energiedrager valt dan nog te bezien (gezien de omstandigheden van een wijk of dorp).
Hoge urgentie en goed voor de sfeer in de wijk
Investeer in de energietransitie op lokaal niveau. Betrek inwoners. Zorg dat opbrengsten van duurzaam opgewekte energie 
naar de inwoners vloeit en niet naar de grote energieprducenten en de vepachters/grondeigenaren. Laten we het nu een 
keer eerlijk doen.
beter voor mens en milieu. Voor iedereen mogelijk maken , betekend dat het voor iedereen betaalbaar wordt dan zijn we 
goed bezig.

Het culturele leven in onze provincie is voldoende rijk en behoeft geen extra impuls. Veel belangrijker zijn extra 
investeringen in leefbaarheid, infrastructuur - overal snel internet! - , landschapsbeheer en verduurzaming.
Kom in actie voor het klimaat! Nee niet een ander maar jij!
Erg belangrijk ivm de energietransitie. Heb wel behoefte aan wat steun.
Voor de mensen met een kleine portemonnee worden de kosten van de energierekening alsmaar hoger. Vaak wonen zij in 
oudere woningen met een slechte isolatiewaarde. Met de stijgende gasprijzen wordt het voor hen alleen maar duurder. 
Iedereen verdiend een prettige en vooral betaalbare woning. De verduurzaming van woningen is super, maar moet ook 
betaald worden.

Dit is de toekomst en gaat nog lang niet snel genoeg. Zou mooi zijn als dit initiatief het tempo van verduurzamen verhoogt.
Hiermee kan niet worden gewacht tot de overheid eindelijk in actie komt
Alles wat helpt het milieu te ontlasten. Mits met goede middelen. Geen lawaaiige warmtepompen, liefst geen reusachtige 
windmolens.
Gewoon een goed idee.
Goed idee om met een paar wijken/dorpen te beginnen zodat de kennis overgedragen kan worden.
Het mooie is dat door dit project Groningen van het gas afkomt en iedereen mee kan doen. En er komt weer nieuwe 
werkgelegenheid.
Collectieve aanpak levert meer op dan individueel
Van het gas af is voor de gewone burger onbetaalbaar. Ook achter de voordeur moet er veel aangepast worden. 
Krachtstroom met bij behorende kabels en inductie kookplaat. Aardlekschakelaar.
Het lokaal opzetten van advies en betrokkenheid is een groot voordeel aan dit project
prima

Ik zie enorm op tegen alles wat mijn directe leefomgeving ontregelt. Dat heeft vooral te maken met een visuele handicap 
en een beschadigd verleden. Aan de andere kant vind ik het belangrijk om zuinig te zijn op onze mooie aarde. Dus ben ik 
wel blij als het me makkelijk gemaakt wordt om duurzaam te gaan leven. In eigen buurt is ook een positieve trigger. Dan sta 
je er als solozeiler niet alleen voor. Ik waardeer de burger-aansluitende benadering. Zonder zo’n buurtproject vrees ik dat er 
in mijn huis geen energie transitie binnen komt.
Een manier voor onze provincie om een voorbeeld voor de rest van de wereld te zijn.
Je moet ergens beginnen.

Klinkt als een initiatief waarbij er in de toekomst van ons allemaal geïnvesteerd wordt. Dus waarom ook niet zou ik zeggen!
Dit project heeft alles wat gGroningen nu nodig heeft. Laten we als eerste de provincie worden die volledig duurzaam 
wordt. Dit hebben de groningers verdient na al die jaren van lasten. Laat ons het terug verdienen.
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Goed idee, zijn al wel voorbeelden van waar en hoe het mogelijk is, inclusief een duurzaam verdienmodel voor het dorp. 
Kom graag in contact om te laten zien hoe dat kan. Met de jongere RES hebben we al veel kennis in huis hoe we dit kunnen 
oppakken.
Groningen is al een energieprovincie. Het kan zich nu op de kaart zetten als DE energieprovincie. Veel kennis is er al, nu nog 
uitbouwen en iedereen meekrijgen.

Energietransitie behoeft draagvlak en dat ontstaat door zelforganisatie op buurtniveau eerder dan door beleid op grotere 
schaal dat de mensen ‘overkomt’. Verder kan m.n. opslag op buurtniveau de druk op netverzwaring beperken.
zoveel mogelijk daken voorzien van pv panelen, hier en daar kleine windmolens en zodra haalbaar kleine 
waterstofcentrales
Goed plan met een gestructureerde aanpak en ondersteuning op maat.
Goede zaak als belangrijke zaken zoals energie in handen komen van burgers! Op die manier raken mensen bewust van hun 
gebruik en de noodzaak van het betaalbaar houden.
Stimuleren van lokale initiatieven om de energietransitie te helpen versnellen is een goed middel.
Groningen wil graag van het gas af, als we ergens het belang van de energietransitie voelen dan is het hier wel. Met een 
wijsgerigheid aanpak profiteren inwoners het meest.
Een beetje hulp kunnen we wel gebruiken want het gaat veel te langzaam
Opslag van energie zal de belangrijkste uitkomst van dit project moeten zijn . Het draagvlak is niet zomaar beschikbaar, 
daar moet ook aan gewerkt worden.
zie hiernaast
Betrokkenheid van bewoners zelf!
Er kan niet snel genoeg met deze plannen worden begonnen. Laat iedereen meedoen. En profiteren. Dat betekent: verklein 
de ongelijkheid.
Duurzaamheid, bevorderen werkgelegenheid, pilots en dan uitrollen
Dit moet zeker gebeuren
Belangrijk initiatief om inwoners zelf een plan voor woningverbetering te laten maken, eigen verantwoordelijkheid en 
betrokkenheid gaan hand in hand. Ruimte voor experimenten op lokaal niveau.
De schaal van de plannen is relatief klein en daardoor ook beter te begrijpen, je kunt je je er een beeld van vormen. 
Hierdoor is de kans op deelname van individuele bewoners groter.
Project 47 Argumenten Tegen
Het is niet zo dat het probleem ineens weg is als we het lokaal oplossen in plaats van de overheid dat laten doen. Buurten 
zelf een professioneel energieplan laten maken is lastig. Zo'n project zou juist beter vanuit specialistische organisaties 
gestuurd kunnen worden dan door onwetende bewoners zelf.
Niet
Er zijn al meerdere lopende energie coöperaties en koepels. Beter is om deze te versterken dan om nog weer nieuwe 
ondersteuning te organiseren

koudwatervrees voor ongebruikelijke aanpak bij allerlei betrokkenen (publieke instanties, bedrijven, personen)
Geen
Vooralsnog geen

De vraag is hoeveel mensen je kunt helpen binnen het budget, en of dat echt een verschil zal maken. Wellicht is het geld 
beter besteedt bij projecten die grootse impact hebben op de regio zodat alle Groningers ervan kunnen profiteren.
Heeft geen meerwaarde ten opzichte van reeds bestaande initiatieven
Argumenten tegen
Nog meer zonneparken en windmolens?Absoluut niet!!! Zet in op veilige kernenergie en verminder energiegebruik. Voer 
daar eens campagne voor.
Om het netwerk van grote energiebedrijven te gebruiken zou het duurder worden. Want zij zullen niet minder profijt willen 
als mensen zich zelf kunnen verzorgen.
Geld besteden aan verduurzaming van woningen, hoort niet in deze gezamenlijke visie. Dit wordt dan gebruikt voor 
huurwoningen terwijl de particulier hier niks aan heeft.
maar dat moet uit andere subsidies betaald worden, daarvoor niet deze bijdrage gebruiken
geen
Kan uit anderepotjes, zoals energiesubsidies en economische ontwikkelingsgelden.
Warmtenetcombinatiemogelijkheden blijven buiten beschouwing helaas
Er mag best meer gas gewonnen worden, als er maar schadevergoeding is op een eerlijke manier
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enige waar ik wat huiverig voor ben, is het waterstof stukje. ik kan redelijk volgen dat het misschien wel nodig is, maar 
moeten we het ook willen? is er genoeg bekend om waterstof op te slaan zonder gevaren enz. we willen niet voorop lopen 
met iets wat ons later net zo veel ellende bezorgd als het gas doet. ik geef prompt toe dat ik er ook echt te weinig van af 
weet, maar dit is wel een zorgenpuntje. dus goede uitleg/meenemen is belangrijk denk ik
Lokale energiecoöperaties doen nu al heel veel en gezamenlijk met de andere coöperaties. Geen vrijwilligers meer, maar 
professionals.
Ook weer prima idee, maar liever aansluiten bij initiatieven die al lopen. Draagvlak ontstaat toch echt pas als inwoners van 
een dorp/wijk zelf energie erin gaan stoppen.
Er wordt niet gesproken over het gebruik van regenwater. Daar moeten we ook veel meer mee doen. Zie België, daar heb je 
verplicht een regenwater opslag.

Er zijn plannen om de waterstof op te slaan in de lege aardgasvelden, met al onze aardbevingen een zeer slecht idee.
Er lijken al diverse partijen in Groningen actief in dit soort projecten.

Waar het lijkt dat er veel haalbaar is bij de groep met kleinverbruikers van energie, wordt vergeten dat de manier van 
gebruiken van energie juist de grootste manco is. De pieken en dalen liggen allemaal op het zelfde moment, waardoor 
alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen maar matig interessant zijn omdat de energie niet efficiënt opgeslagen 
kan worden om pieken en dalen op te vangen. Verduurzaming is daarmee erg kostbaar bij deze doelgroep.
Angst voor verandering.
Geen, het lijkt moeite te kosten maar verandering gaat nooit zonder slag of stoot.
Het is best lastig om dit van de grond te krijgen als er weinig bestuurlijk draagvlak en financiele middelen zijn. Verstandig 
om daar ook goed naar te kijken.
geen windmolens!
-
Ik vindt dit iets commercieels. Verder wordt door de overheid al heel veel subsidie gegeven aan de overgang naar 
duurzame energie.
dit gebeurt nu al veel, niet echt iets voor dit fonds, dat zou alleen waterstof dan moeten zijn bijv nog 5 tankstations in alle 
uithoeken vd provincie zodat we hier in grun Waterstof prov nr 1 worden.
Financiering niet uit Toukomstgelden, maar uit reguliere rijksbudgetten.
Laat het geen zweverige ik weet het beter club worden. Daar zijn Groninger allergisch voor.
Kans op blinde vlek voor efficiëntere opslgsystemen
Kijk vooral naar ervaringen van voorgaande projecten, stad aan t Haringvliet, waterstofwijk Hoogeveen.
Veel te veel gericht op en hele kleine exclusieve groep mensen.
Alleen valt dit niet echt onder toekomst.
Project 48 Argumenten Voor
Als je structurele en duurzame innovatie en ontwikkeling wilt heb je alle maatschappelijke domeinen nodig. Daar zorgt deze 
aanpak voor.
Belangrijke ontwikkeling voor de toekomst van onze planeet, lees ook :kinderen.
bevordert ook duurzaamheid
Niet afwachten wat de overheid gaat doen maar eigen regie nemen. Regionale werkgelegenheid stimuleren. En leren van 
eerdere projecten. En kennis voor iedereen beschikbaar.
Dit heeft de toekomst.
goed voor milieu en dat is wat we te doen hebben. duurzaam bouwen en leven
Er moeten meer huizen worden gebouwd in Groningen (niet in de stad). Men spreek altijd van krimp op het platteland 
maar dat komt omdat er geen huizen zijn!!!!!!!!!!
Duurzaam bouwen wordt/is noodzaak
Duurzaamheid moet en dit is een leuk concept.
De plannen die fred stol ingediend heeft vind ik dat je ze eigenlijk moet samenvoegen. Want ik vind dat ze dan beter tot zijn 
recht komen om dit project tot een succes te maken.
Wordt wel eens tijd dat er actie genomen wordt en wij Groningers laten dit zien
Duurzaam bouwen meer ondersteunen niet alleen verplichtingen oproeppen.

Verduurzaming van bestaande woningen is soms behoorlijk ingewikkeld. In de provincie staan zoveel typisch Groninger 
huizen die bepalend zijn voor hoe fijn het is om hier te zijn. Maar duurzaam verbouwen en klimaatneutraal maken is nodig 
en het zou fijn zijn een gebouw te hebben om te bekijken en om van te leren.
Verduurzamen is belangrijk en dit betreft een iedere erbij, dat is de beste manier. Samen
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Duurzaam bouwen en ontwikkelen: prima
Krachtig initiatief dat past bij het coöperatief ondernemen in het gebied en in de hele provincie. Aandacht voor circulair 
bouwen en lokale duurzame bouwmethoden.
Het idee is goed. Duurzaam/circulair bouwen is een lastige opgave om als zelf bouwer te realiseren. De bouwmarkt en 
leveranciers zijn er onvoldoende 'klaar' voor. Hoe wordt dit meegenomen in dit project?
Investeren in (kennis van) bouwmethodes voor de toekomst brengt direct ruimte in het woningaanbod en kan wellicht ook 
bijdragen aan de aardbevingproblematiek.

Mooi als dit goed van de grond komt. Daarbij belangrijk dat er veel kennis is over het grondstofgebruik, lokale leveranciers 
en afnemers. Belangrijk om dat goed in beeld te hebben. Ben er graag bij betrokken. Een digitaal materialen paspoort kan 
bijvoorbeeld goed helpen om de stromen in beeld te brengen. Vaak zijn de grote bouwbedrijven daar nu al mee bezig. Maar 
belangrijk dat de kleine lokale bouwbedrijven daar ook mee aan de slag gaan, samen met de (nieuwe) inwoners.

Duurzaam bouwen en betaalbaar wonen - zo belangrijk! De meerwaarde van dit project vind ik vooral het betrekken van 
onderwijs en ondernemers. Prachtig project - ook om de leegloop van het platteland tegen te gaan.
Er komen steeds meer boerderijen leeg te staan, daarom zou het heel mooi zijn het op deze manier toch weer waarde te 
geven aan die woonplek op waarschijnlijk ruime kavels.
Duurzaamheid, kansen voor lokale ondernemers, betrokkenheid scholieren en studenten
Goed idee en ook zeer nuttig
Project 48 Argumenten Tegen
minder concreet dat project 47.
geen een

maar niet via deze weg en met dit geld, daar moet de rijksoverheid over de brug komen met andere subsidies
Ligt op bordje van woningcorporaties en gemeenten.
Geen

Prachtig idee, maar liever aansluiten bij wat er al is. Zoiets kan heel goed deel zijn/worden van de GREK, is al een coöperatie
Blijkbaar hebben de initiatiefnemers geen/weinig ervaring??
Hoe wordt dit concept opgeschaald naar het coöperatieve netwerk in de provincie?
Er zijn al diverse intitatieven geweest die een stille dood zijn gestorven door onvoldoende belangstelling. Hoe kan dit 
worden gebord in dit project
Bouwbesluiten, regelgeving en haalbare schaalbaarheid lijken behoorlijk veel valkuilen te zijn om er een écht 
toekomstbestendig project van te maken.
leuk voor hobbyisten, maar dit wordt al heel veel gedaan. ''Gelijkgestemden zoeken'', ''cooperatie van zelfbouwers''. Ik heb 
een van de 1e wooncooperaties van Nl die tot bouwen zijn gekomen en een van de grootste bewonersinitiatieven in Nl 
(21.000 deelnemers) en ik vind dit maar vaag. Sorry.
Het richten op tijdelijkheid maakt het minder duurzaam en minder aantrekkelijk - je wilt toch wat zekerheid over waar je 
woont.
Alleen dit kan ook buiten toekomst om.
Project 49 Argumenten Voor
Het kan economisch uit om te investeren in de overstap naar waterstof. Hierin voorlopen biedt werkgelegenheid. Het is een 
langetermijnproject, die zijn vaak nuttiger dan kleine kortetermijnideetjes.

In de Eemshaven komt veel energie samen. Wind , Zon , Noorse en Deense. Dit kan nog uitgebreid worden met nog veel 
meer windenergie van de Noordzee. In mijn optiek zullen schepen ,vliegtuigen en zware industrie alleen duurzaam kunnen 
opereren op groene waterstof. Dus hier in Groningen moeten we aan de slag om dit te realiseren.
waterstof is de energie drager van de toekomst
Een van de energiebronnen van de toekomst. We redden het niet alleen met wind en zonneenergie en fossiele 
brandstoffen moeten we afbouwen.
rpima idee

Een goede methode met het meeste potentieel om duurzame energie op te slaan, creëert werkgelegenheid.
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Groningen heeft de boot gemist met het opzetten van een windmolen industrie (de fabrieken en banen zijn nu in Duitsland 
en Denemarken). Dat moet niet opnieuw gebeuren met waterstof. Met de Gasunie, Eemshaven en grote windparken op 
zee is Groningen de aangewezen toekomst om deze techniek van de toekomst in het echt te gaan bouwen, testen en 
daadwerkelijk gebruiken. Nederland heeft 50 jaar op gas van Groningen gedraaid, waar wij niet veel van hebben 
geprofiteerd. Dit keer moet het anders, en dat moeten wij zelf doen!

Van groot belang om bij te dragen aan het oplossen van het CO2 probleem. Maak van Groningen de waterstof-provincie
Waterstof is een mooie vervanging voor fosiele brandstof. Groningers kunnen hier hun voordeel mee doen net als in plan 
47 al staat.
Dit in combinatie met 47 is het helemaal. Sommige gaslocaties zijn al buiten gebruik en onklaar gemaakt. Maar dat is voor 
echte techneuten vast geen probleem.
Zonder dit plan gaat het hele waterstof niet door. Er zijn verschillendee oude gaslokaties al niet meer in gebruik en onklaar 
gemaakt maar wat er nog wel is kan hergebruikt worden. De nam wil wel mee werken.

Zonder dit project kunnen we nooit geheel verduurzamen maar blijven we afhankelijk van fosiele brandstoffen. Waterstof 
is de toekomst en Groningen kan hierin voorop lopen. Ik zie ook combinatie mogelijkheden met project 47.
De durf van deze groep ondernemers belonen!
Waterstof heeft de toekomst
Boost voor waterstof (brandstof van de toekomst, milieu vriendelijk, hoe sneller hoe beter), kennis van waterstof (de 
toekomst) in de regio krijgen, werkgelegenheid behouden,
Werk is van het allergrootste belang voor Groningen. En werk in de waterstofindustrie (én groene chemie) is een reële 
optie.
duurzaam en vooroplopend is top
Dit is precies wat Groningen nodig heeft! Met de reductie van de gaswinning komt er capaciteit vrij die goed ingezet kan 
worden in de energietransitie. Waterstof speelt hierin een grote rol. Goed om dit te promoten en Groningen de provincie 
bij uitstek te maken die deze transitie leidt.

Belangrijk voor de energietransitie in de zware industrie. Ergens moet er begonnen worden... Doe maar Groningen dan.
Gewonnen, goed initiatief!
Als ik 10 sterren zou kunnen geven, dan is dit het initiatief wat ik het meeste steun. Waterstof zal ons op de duur energie 
onafhankelijk maken en zal allerlei mogelijkheden bieden om lokaal weer te ontwikkelen.
minder risico dan kernenergie (afval) geen schadelijke resten

Ik ben lid van Grunneger Power en vind het heel belangrijk dat waterstof de nieuwe energie wordt. Wind en zon zijn ook 
prima, maar we hebben een nieuwe energiebron nodig voor onze auto's, bakfietsen, bussen en treinen.
Prima, zolang er maar geen vervuilende kerncentrale( want dat is het)in onze achtertuin komt,wij hebben in de provincie al 
ellende genoeg.Aardbevingen,achterstand,werkloosheid.waardevermindering.
Waterstof lijkt me belangrijk voor de toekomst. Doe er onderzoek naar en ontwikkel!
Ik zie een pilot voor me met plan 47. We worden door dit plan de provincie van de water stof ipv van de gas.
Starten hier en daarnaar de rest van het land en daarbuiten over laten gaan op waterstof.

Dit is HET project voor de toekomst. Waterstof wordt het helemaal. Geschikt voor verwarming, geschikt voor vervoer en 
auto's. Dit het belangrijkste project van allemaal. Ik zeggen: provincie, politiek en ondernemers, zet u'm op.
Toekomst voor co2 vrij autorijden en opslag als backup energie centrale.

Draagt bij aan de klimaatdoelstelling van Nederland en aan de economie en werkgelegenheid van Groningen.
Zonder water stof komehn we nooit van het gas af. Dus laat het maar komen. Plan 47 sluit hier mooi op aan.
Het is tijd dat de Groningers de kans krijgen om zelf voor hun energiebehoeftes kunnen zorgen. Dit kan nu omdat we zeker 
rond de dorpen genoeg ruimte hebben om met zon en wind meer dan genoeg elektriciteit kunnen produceren en dit samen 
met waterstof tot een compleet systeem kunnen maken voor het hele jaar, elk jaar. Er blijft dan ook nog genoeg over om 
aan het nationale netwerk elektriciteit te leveren. Dit terwijl we dan nu eindelijk onze eigen &quot;grondstoffen&quot; 
voor ons zelf gebruiken.
hoe eerder hoe beter: waterstof!

Goed alternatief voor aardgas voor het verwarmen van huizen. Veel beter dan de huidige 100% electrische auto's.
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Waterstof wordt/is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Hoogezand is de 'bakermat' van de 
waterstofontwikkeling in Nederland (Holthausen Clean Energy). Deze doorvertaling in de maakindustrie zou een geweldige 
impuls zijn voor (de economie van) het Noorden.
Waterstof , geproduceerd met duurzame energie , zou een heel goed alternatief kunnen zijn voor bijv. oudere woningen die 
zonder aardgas niet te verwarmen zijn en waarvoor aanpassing een onmogelijkheid is.
Investeren in de toekomst! Goed voor industrie, werkgelegenheid en Groningen/Nederland/Europa.
Het zorgt ervoor dat het klimaat niet verder verslechtert en het levert goede arbeidsperspectieven voor de toekomst die 
vooral in de Veenkoloniën nodig zijn.

Waterstof is mogelijk de toukomst. Verder ontwikkelen is van belang en maak er een grote &quot;industrie&quot; van.

nodig voor een groene toekomst, past bij de infrastructuur die er al is van de gaswinning, werkgelegenheid heel erg 
belangrijk om de provincie leefbaar te houden voor jonge generaties, kleinschalig is makkelijker in te passen in de omgeving
De meest logische weg na CH4 De meeste infrastructuur is er al
Omdat bij nieuwbouw (veel te vroeg) geen gas meer aangesloten, is het goed als waterstof de energiebron wordt voor de 
verwarming van de huizen. De gasleidingen kunnen daarvoor worden gebruikt.
Waterstof wordt een belangrijke grondstof. Investeren in de toekomst .

Voor waterstof maak ik een uitzondering, zeker als het een streven is naar meer banen in de maakindustrie en -techniek
Prima zelf dit op te pakken en niet wachten op een treuzelende overheid.
Waterstof als energiebron heeft de toekomst. Voor Groningen ligt er een enorme kans om daarin een voortrekkersrol en 
een leidende positie in in te nemen. Prima om mkb-bedrijven daarin te ondersteunen.

Dit is mijn ogen een van de meeste belovende oplossing voor energietransitie en het reduceren van de opwarming.
Groene waterstof is een goede optie voor de energie transitie.
Geen verkeerd doel, maar niet in kader van Toukomst
Het beste alternatief voor windmolens....
Om groene waterstof te produceren is er veel zon en windenergie nodig. Naast de lasten door het aantasten van het 
landschap ook de lusten van werkgelegenheid

Waterstof is de toekomst, we moeten hier vanuit onderwijs met het MKB investeren in kennisopbouw en innovatie.
Kijk vooruit en benut de kansen voor nieuwe energie.
Prima investering in de toekomst door echt iets nieuws van de grond te tillen.
Waterstof heeft toekomst.
waarschijnlijk de aangewezen brandstof in de voor ons liggende jaren.
Werk aan waterstof als energiedrager is hard nodig. Al veel te lang wordt ingezet op heel milieu onvriendelijke batterij 
techniek.

Het culturele leven in onze provincie is voldoende rijk en behoeft geen extra impuls. Veel belangrijker zijn extra 
investeringen in leefbaarheid, infrastructuur - overal snel internet! - , landschapsbeheer en verduurzaming.
De provincie Groningen moet een essentiële functie vervullen op dit gebied. Dit kan de broodnodige werkgelegenheid 
bieden.

Waterstof is in principe onbeperkt beschikbaar en superschoon. Laat Groningen voorop lopen in transitie naar juist 
waterstof omdat de benodigde electrische energie ook ruim beschikbaar is. En als schone vervanging van aardgas.

ik geloof in waterstof als duurzame energiebron. onze provincie is bij uitstek geschikt om hier een grote rol in te spelen
de energiebron van de toekomst.
H2 biedt vele kansen
Dit geeft meer bedrijven de mogelijkheid waterstof als realistische optie te overwegen zonder een te grote investering 
vooraf.
Dit project moet gewoon een kans krijgen. En dan in combinatie met project 47. Als pilot uitgevoerd in een wijk en dorp in 
Groningen.
Heel goed om nu al te zorgen voor werkgelegenheid voor mensen die straks niet meer in de gas sector aan het werk 
kunnen. Dus ook goed tegen krimp in de regio en economische achtergang
Waterstof is een goede vervanger van aardgas, maar moet nog worden ontwikkeld op grote schaal en geeft kans op veel 
banen, ook voor jonge mensen.
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Waterstof ontwikkelingen is noodzakelijk. Daar ben ik voor.
Waterstof heeft de toekomst. Als opslag van het groene stroom. Noord Drenthe.

In een regio met ruimte, kennis en vaardigheden zou het waterstof-project een interessante pilot kunnen zijn. Er zou dan 
wel goed onderzoek gedaan moeten worden naar de haalbaarheid bij het midden- en speciefiek het kleinbedrijf, want juist 
dáár zit de potentie en innovatie, maar helaas een tekort aan middelen.
Water benutten! Eindelijk!
het argument tegen windmolens op land en eventueel ook tegens zonne&quot;parken&quot;.
Goede ontwikkeling
goed plan!
Mooi toekomstgericht plan
nieuwe energiebronnen benutten
Waterstof biedt kansen.
Ik hoop nog mee te maken dat er waterstofgas in mijn woning beschikbaar komt. De leiding ligt er al. Indertijd de overgang 
naar aardgas ook meegemaakt.
Dit plan moet echt uitgevoerd worden! Verbindt het met plan 47 en je krijgt alle bewoners mee.
Hoe sneller de waterstofeconomie op gang komt, hoe beter.
Waterstof lijkt me de brandstof van de toekomst. Wij zijn al goed met gas, laten we dat gebruiken.
Tja, de toekomst!
Noorden moet voor de 2e keer bakermat van energie worden EN er dit keer nog meer zelf van profiteren
Concreet, typisch Gronings, DOEN
Waterstof heeft de toekomst.
waterstof is de beste oplossing voor duurzame groene energie

energie probleem zal alleen maar groter worden. dus alles op alles zetten dat er meer energiebronnen komen
Waterstof heeft de toekomst.
Groningen is de kennishub als het gaat om gas. Zorg dat zo blijft met het gas van de toekomst
de energieprovincie moet hier goed in mee doen. dorpscentrales zijn een goed haalbare optie
Het zou prachtig zijn, als water onze nieuwe brandstof wordt. En wat bijzonder, dat de gasinstallaties hiervoor kunnen 
worden hergebruikt.
Waterstof is op dit moment nog niet efficiënt om als energiedrager gebruikt te kunnen worden. Dit gaat veranderen en in 
de toekomst wordt dit dé brandstof. Dit kan goed gestimuleerd worden door dit project.
Vooral de productie bij het MKB, goed voor regio en goed voor onafhankelijkheid. Niet meer van 1 grote monopool 
afhankelijk, maar iedereen die elkaar nodig heeft en helpt.

Dit is het allerbelangrijkste project met de meeste kansen. Zorg dat de provincie steeds innovatiever gaat worden.
steun mkb en energie transitie
- verbinding aangaan met verschillende partijen in de markt en de samenwerking zoeken. - kennis vergaren en behouden. - 
Studie richtingen creëren met lokale mogelijkheden om stage of bbl trajecten aan te gaan. - Banen creëren. - Groningen als 
voorbeeld functie voor energie transitie
Zorg voor een goede opslagcapaciteit tussen producent en consument. Lijkt een goed alternatief voor gas.
Groningen de H2 energie provincie!
Waterstof als opslagsysteem voor overtollige zonne- en windenergie is op dit moment onderbelicht wegens de hoge 
kosten(?) Ontwikkeling van juist decentrale kleinere installaties lijken voor dit doel noodzakelijk
zie hiernaast
Precies wat Groningen nodig heeft!
Infrastructuur hergebruiken is een gigantische kans. Waterstof wordt sowieso deel van de energiemix.
Combi hbo mbo met lokaal mkb prima. zeker als wordt aangesloten bij (aanvullend wordt gewerkt aan) bestaande 
initiatieven als De Groene Waterstof Booster en Heavenn en Gas 2.0
Noodzakelijk voor milieu en goed voor werkgelegenheid
Duurzaamheid, werkgelegenheid bevorderen, inzet studenten en scholieren, pilots en daarna uitrollen, gebruik bestaande 
infrastructuur
Hiermee zet je de provincie goed op de kaart. Persoonlijk vind ik dit een van de belangrijkste projecten.

Grote kans van slagen met relatief kleine investering. Wij kunnen hier laten zien dat de toekomst daadwerkelijk groen is.
goedkope en schone energie voorziening met gebruik te maken van het bestaande aardgas net.
Mooie combinatie van duurzaamheid, economie en kennisopbouw
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Waterstof als vervanger van aardgas. Het is geen fossiele brandstof en geeft alleen maar H2O (water) als afvalstof. Op deze 
manier kunnen we het aardgasnet blijven benutten.
Betere vorm van energie dan kernenergie, lijkt mij
Project 49 Argumenten Tegen
Het is een relatief groot project dat veel samenwerking tussen verschillende soorten partijen en ook een lange adem 
vereist.
Niet alleen project Toukomst moet dit dragen ,ook zal de overheid en grote industrie dit H2 project moeten dragen met 
vele miljarden euro’s
maar niet met dit geld
Geen
geen

Provincie en bedrijfsleven zetten sterk in op waterstof. Maar dat is grijze waterstof (fossiel of nuclear gevoed).
ontploffingsgevaar groot, dus veel kosten voor veiligheid
Hoe komen we van pilotwijken naar een bredere uitrol van waterstof in de provincie Groningen?
Waterstof is geen oplossing!
Geen
Veel geld mee gemoeid, maar op tremijn ook heel veel mee te verdienen (economisch als milieu)
Geen
eigenlijk hoort ook hier de rijksoverheid met andere subsidiestromen voor de voortgang te zorgen
geen
Hiervoor landelijke energiebeleid gebruiken.
Lijkt prachtige ontwikkeling, maar investeren in opslag van energie is veel duurzamer. Nu verspillen we veel bij de opwek. 
Dus goedkope, duurzame batterijen!!!! Solid state Graphene
geen
Er zijn al vele financieringsstromen voor H2 projecten.

Het is geen gegeven dat waterstof ook daadwerkelijk meer gebruikt gaat worden, eerst peilen of er behoefte is?
Geen
Het is mij niet helemaal duidelijk wat dit project extra doet ten opzichte van de projecten die lopen.
Voor het kleinbedrijf zou de overstap naar waterstof wel eens erg ingewikkeld en duur kunnen worden.
Overheden moeten mee initieren
Borg dat de opbrengsten van grote projecten op dit gebied ook in de regio terecht komen.
Moeilijk te realiseren
-
Maar niet verwennen, houd ze scherp, niet meer dan de minimaal noodzakelijke cofinanciering! net als bij de musea en 
monumenten; stuk eigen vermogen in een investeringsfonds als EV in leningen. Dit oa met de RABO opnemen. Ik heb er 
wel wat ingangen.
Ik verwacht dat zeer hoge investeringen noodzakelijk zijn.
geen
Duur.
wordt niet duidelijk waar ze het geld nu precies voor nodig hebben, immers de ontwikkelingen zijn al gaande en het project 
wil dat het mkb mee kan doen - maar waarvoor dient de financiering dan?
Kans op Tegenwerking van lobbyisten uit andere regio’s en andere energiebronnen zeer groot.
grote kans dat het word overgenomen het de regio verlaat
- geen
is dat veilig?????? Of krijgen we straks na de aardbevingen ook bovengrondse explosies?
Kan technologisch ingewikkeld zijn en snel ver boven de begroting uit gaan
Kijk ook buiten de regio naar klanten voor Waterstof. Gasunie is bereid en staat klaar om gasleidingen langs indutriële 
hotspots in Nederland om te bouwen voor H2. Maak gebruik van hun bereidheid. Focus in eerste instantie op industriële en 
vervoerstoepassingen. Voor woningen zijn toepassingen nog te onzeker.

Risico va. Dubbeling ( of ‘concurrentie’) met lopende / geplande alternatieven -&gt; remedie: leer van elkaar, vul elkaar aan
De gevaren goed in beeld brengen
Het risico dat dit een verdienmodel wordt voor een groepje ondernemers en niet optimaal beschikbaar komt voor de 
samenleving. Het is net als benzine gevoelig voor hoge accijnsheffing.
Project 50 Argumenten Voor
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dat is de toekomst! minder vervoer!
Alles is van waarde!

hier kunnen veel mensen aansluiting vinden. veel kansen voor doorontwikkelen en samenwerking met allerlei organisaties.
Het is logisch dat de wereld vervuilder raakt en dat we ons afval moeten hergebruiken om een duurzame samenleving te 
creëren.
Goede actie en beter voor onze toekomst.
Initiatieven om onze wereld leefbaar te houden moeten worden ondersteund Prachtig project!
Dit project dient het milieu en de werkgelegenheid. Geeft een beter gevoel van eigenwaarde. En Beperkt 
transportbewegingen over grote afstanden.

een goed voorbeeld, laat zien hoe je positief kan consuminderen en leven volgens het principe van de doughnut economie
De huidige kledingdustrie is vervuilend en mensinterend. Dit is een geweldig initiatief.
Klimaatverandering, tekorten aan water en grondstoffen maken dat het hoog tijd is om het anders te gaan doen. Om 
ontwerp, productie en gebruik weer te verbinden zodat er bewustzijn ontstaat over echte kosten, opbrengsten en waarde 
die gecreëerd wordt.
Heel goed project! Er kan veel meer hergebruikt worden!!
De aarde is mij lief, daar moeten we alles voor doen om met z’n allen in de toekomst trots te kunnen zijn!
Doen! en dan vooral samen met die nieuwe ambachtsschool
Op naar een circulaire wereld, te beginnen in Groningen!
Op naar een duurzame samenleving
Het is belangrijk dat er voortvarend werk wordt gemaakt voor een wereld met veel minder afval en waar duuzaamheid 
centraal staat. Dit project draagt hier op een zeer goede wijze aan bij.
Lokaal ondernemen. Inzet van potentie
Hergebruik van grondstoffen, afval etc. Misschien is het een optie kinderen die mensen hoe in het huidige schoolsysteem 
passen hier te laten leren en werken.

Afval is een groot probleem, dus als dat verminderd kan worden is dat mooi: productie verminderen, recyclen, upcyclen etc
Dit project heeft alles voor een betere toukomst.
Kwaliteit van dichtbij, kansen voor Groningers
De toekomst is circulair en duurzaam, door te zorgen dat je een voorloper bent, voorkom je dat je achterop raakt. 
Groningen was vroeger een echte maakprovincie, met onder andere strokarton en aardappelzetmeel. Landbouwproducten 
werden lokaal verwerkt tot hogwaardige producten en door heel europe gekocht. Dit leverde geld en banen op. Door nu in 
te zetten op duurzaam en circulair kan het verleden misschien herleven. Ook creëert dit banen en werkgelegenheid, 
waaraan altijd een gebrek is.
Nodig om te overleven. Geeft weer grip op het eigen leven. Brengt de menselijke maat weer terug. Maakt betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid weer tot tastbare en werkbare begrippen.
Geweldig Hergebruik van grondstoffen.
Geweldige samenwerking!
Een circulaire toekomst is van groot belang; stoppen met het gesleep van spullen over de wereld. Ook in Groningen, laten 
wij het voortouw nemen en excelleren op dit thema in kennis en productie.
Samenwerking diverse marktpartijen Werkgelegenheid Innovatie Ontwikkeling vakmanschap en kennis Schone productie 
en transport
Innovatief en circulair
Hier moet het heen! Er is geen ontkomen meer aan. En vooral : iedereen kan meedoen.
Gewoon doen. Maakplaatsen creëren om innovatie aan te jagen en waar nieuwe grondstof gecreëerd worden voor lokale 
en regionale produkten.
duurzaamheid mag groningen positief kleuren. lokaal sterk mooi werk
Mooi zo'n voortrekkersrol!
Recycling is goed vooral als het circulair is, zoals bij dit project
Het nieuwe denken over afval en restproducten gebundeld. Kan nooit kwaad.

Nieuwe verbindingen worden gecreëerd in de maakindustrie, allen met een oog voor duurzaamheid. Ze creëren 
werkgelegenheid voor mensen die geschoold zijn met handen of met hoofd en alles wat daar tussenin, daarmee bereiken 
ze een groot doel, participatie, inclusie en oog voor duurzaamheid. Mijn stem hebben ze.
Het spreekt mij aan dat ambachtelijke manieren en moderne technieken worden gecombineerd.
Toekomstbestendig. Duurzaamheid ten top.
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Wij kunnen zelf veel meer.Wij hoeven geen inspiratiebron worden voor de randstad, maar voor het platteland.
Bevlogen mensen vinden het wiel uit en de rest kan ervan profiteren omdat we de aarde niet langer uitputten en vol afval 
storten. Dit plan moet de kans krijgen ookal is het denk ik te ambitieus om over 20 jaar afvalvrij te zijn. Het zal in ieder geval 
een positief resultaat hebben op ons milieu.
Het nieuwe denken.
Hergebruik van grondstoffen.
Mooi initiatief: inzet op duurzaamheid, verbinding met o.a. onderwijs.
Spreekt me erg aan. Goed voor het milieu
Circulair raakt alles voor n betere toukomst
Geweldig, zo kan het ook! Erg innovatief en inspirerend, om onze planeet ook voor alle toekomstige generaties netjes 
achter te laten.

gericht op provincie als geheel, veel mensen hier op kleine schaal al mee bezig: uitbreiden! voortrekkersrol Groningen
Is voor iedereen een win win situatie
Het wordt noodzakelijk dat we stoppen met het produceren van producten die we maar kortstondig benutten. Stoppen 
met afval produceren. Hergebruik wordt het woord van de 21e eeuw.
Mooi initiatief, afval is het nieuwe goud
Circulariteit is de toekomst! Goed voor de aarde en voor de regio om daarop te investeren.
Het is een fantastisch project om duurzamer met grondstoffen om te gaan, zodat we minder chemische producten nodig 
hebben om kleding en andere producten te maken. Ook biedt de kans voor nieuwe banen en daarmee werkgelegenheid 
voor de al werkende mens als mensen in de bijstand.
Het mooie van dit project is dat alle schakels lokaal verbonden zijn en dat de aspecten duurzaam, werkgelegenheid en 
lokaal gericht goed aan bod komen.
Voor mij het meest idealistische Toukomstproject en daarom de inzet ten volle waard. Het past prima op de 
Duurzaamheidsvisie die de gemeente Midden-Groningen vorig jaar heeft afgescheiden!
Hier word ik blij van. Het mes snijdt aan veel kanten (duurzaamheid/ werkgelegenheid/herwaardering praktijkonderwijs/ 
identiteit). En creëert daarmee een perspectief voor de toekomst.
is de toekomst
Groningen moet aan de slag met de circulair en lokaal gebruik van materiaal.
We doen het voor onze toekomst
Circulariteit is booming. Daarin kunnen we als provincie niet achterblijven.
Zeer belangrijk voor onze toekomst!!
Terugdringen van verspilling: zeer belangrijk! Lokaal mensen opleiden en aan het werk helpen: zeer belangrijk! Trots 
teruggeven aan de lokale samenlevig: dat we zuinig zijn op moeder aarde en zelf het vermogen hebben: zeer belangrijk! 
Lokale schaal met opschaalmogelijkheden: duurzaam!
Een prikkelend idee, dat helemaal aansluit bij de actuele behoeften. Zowel op klimaatgebied: lokale productie vraagt geen 
tankschepen vol met containers uit verre landen en hergebruik van grondstoffen, als op consumentenbehoefte: eerlijke 
producten zonder uitbuiting geproduceerd. Ook door de corona blijkt dat mensen meer oog en waardering voor hun 
directe omgeving krijgen en wat er allemaal aan moois te zien en te horen is. Volgens mij zijn de Groningers hier aan toe! 
Hartveroverend èn realistisch!
recycling en duurzaamheid is cruciaal voor de toekomst. Integrale samenwerking door machine capaciteit te delen is heel 
goed ! Lokaal inkopen en produceren geweldig!
hergebruik van afval levert echte oplossingen! een mooie combinatie van duurzaamheid en samenwerking
Duurzaam, circulair op alle gebieden wordt/is noodzaak
Bewustwording verspilling tegen gaan Integrale benadering Lokale productie, goed voor regio en voorkomt onnodig 
transport Hergebruik als iets positiefs labelen
Een goede richting een circulaire economie.
Omdat we dit uiteindelijk voor onszelf doen
actueel idee, en hands on. Er worden meteen werkplaatsen ingericht die
Goed voor de wereld, lokale initiatieven en oplossingen &amp; nieuwe werkgelegenheid. En mogelijkheid om met je 
handen aan de slag te gaan.
Zelfs afval kan weer jaren mee - hoe zo ,,afval,,!
Het mes snijdt aan twee kanten, werkgelegenheid en hergebruik/recycling.
Prachtig en noodzakelijk
circulair en alles van dichtbij biologisch en puur
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Fantastisch zo sterk om te kijken wat hier zoal niet al is en de mogelijkheden hiervan. Geen energie verspilling. Mochten ze 
nog mensen nodig hebben... door mensen te verbinden/bemiddelen kom ik in mn kracht:-)
Hergebruik e.d. is altijd goed
erg ambitieus en waarschijnlijk ook onrealistisch plan, maar om de stappen te maken, moet er hoog worden ingezet en de 
neuzen dezelfde kant op.
Ik ben n voorstander van circulariteit, koop merendeels hergebruikte kleren en spullen en afvalscheiding.
Wat een prachtig initiatief. En innovatie. Ik ben een groot voorstander van duurzaamheid, hergebruik en re- en upcycling 
van producten.
Dit zou in iedere regio moeten gebeuren. Mondiaal is uit.
Erg belangrijk om circulair te worden. Goed initiatief.

Superbelangrijk het inzetten van niet vervuilende materialen. De afval belt is op dit moment al veel te groot. Hergebruik en 
recycle of natuurlijke materialen is de oplossing. Mooi fris en verniewend ( met oude elementen)opgezet.
Circulair is de toukomst
Bewust
Top idee! heeft alles in zich; duurzaamheid, werkgelegenheid voor de mensen die hier wonen, kostenbesparing voor de 
toekomst
Mooi project waarin duurzaamheid, samenwerking en kennisdeling centraal staan.
Prachtig Gronings initiatief als het gaat om circulariteit. Kleding, meubels en huizen van afvalmateriaal of wat in groeit 
en/of bloeit
Mooi compleet en duurzaam project met een doordachte legacy.
Op alle fronten win-win! Duurzaam, circulaire economie en aandacht voor de werkgelegenheid!
Zulf doun!
Ik ben zelf milieu bewust bezig en specifiek ook met gast fashion, overgroot gedeelte op de vuilnisbelten zijn gevuld met 
kleding!
Wij willen een circulaire innovatie textielwerkplaats voor scholieren en studenten oprichten in de Biotoop:. Experimenteren 
met lokale grondstoffen, hergebruik, repareren en ‘remake’. Allemaal activiteiten in de werkplaats die de waardering voor 
textiel helpen terug te vinden en ‘fast fashion’ terugdringen.
groningen duurzaam, circulair, zelfvoorzienend. Het past bij ons!
Kans om een mooiere en schonere wereld voor onze kinderen te creëren.
Alleen maar voor's. Geen afval uitvoeren, alleen eindproducten.
Goed idee!
Voor een duurzame samenleving.

heel idealistische en mooie gedachte. moet zeker onderzoek naar gedaan worden om dit idee van de grond te krijgen.
Duurzaam en met oog voor werkgelegenheid in de regio, top!
Binnen de categorie verduurzaming, sprak mij dit project het meest aan. Ervaring opdoen, het goede voorbeeld geven, 
laten zien hoe het ook anders kan, het doen vooral, sprak mij aan.
Minder milieubelastend, eerlijk werk, eerlijke producten, duurzaamheid
Ik vind het een pracht initiatief met heel veel kansen op het gebied van duurzaamheid, lokaal versterken, werkgelegenheid, 
circulariteit, ga zo maar door!
Mooie waardevolle en leerzame samenwerking!
Prachtig voorbeeld van verbinding van duurzaamheid, creativiteit, maakindustrie, kennisoverdracht in onderwijs en 
bevorderen lokale economie.
Toekomst zonder afval
Kleding is de meest vervuilende Industrie die ook nog eens kinderarbeid Veroorzaakt
Great use of resources both material and human. Great sustainability future to inspire other regions.
Circulair, daarmee duurzaamheid bevorderend. Educatief, daarmee toekomstgericht. Laagdrempelig.
Veel kansen voor werkgelegenheid en duurzaamheidswinst.
Goed voor milieu en klimaat, sterk in werkgelegenheid en duurzaamheid
Ik vind het belangrijk dat ons afval gerecycled wordt. Alles kan (en moet) een tweede leven krijgen.
Een woore geweldig!
Hier ligt de toekomst voor de kledingindustrie, en met kortere lijnen naar de consument vergroten we de betrokkenheid bij 
noodzakelijke ecologische hervormingen.
Goed plan, aangezien op dit vlak nog ontzettend veel te winnen valt. Het is echt een trotsmaker als we hier in Groningen 
stevig op inzetten.

289



Erg goed idee!

Meerdere voor de toekomst essentiële doelen provinciebreed in één project! Wat willen we nog meer? Goed voor ons als 
bewoners: we ontmoeten elkaar - jong en oud - en zijn samen aan de slag met duurzaamheid, en zelf (leren) maken en 
herstellen en met verminderen van de afvalberg. Nieuwe werkgelegenheid door de hele provincie. Ook enorm goed voor 
natuur, land, biodiversiteit: we leren nieuwe gewassen duurzaam kweken én gebruiken. We worden ons bewust van ons 
eigen koop- en verspilgedrag. Wereldwijd een belangrijk onderwerp en nog veel te ontdekken en te ontwikkelen: we 
worden voorloper!
circulair en duurzaam moet de norm zijn, ruimte voor de toekomst een goed idee! laat mensen vrij om op een andere 
manier te wonen en probeer dit niet te veel te reguleren op de plekken waar dit kan.
Circulariteit is toppunt van duurzaamheid!
Goed om weer meer in te zetten op de maakindustrie in Groningen die ook nog eens duurzaam is, top!
Wat een prachtig project.... gebruikte spullen verwerken en hergebruiken....Juist wat we nodig hebben vandaag aan de 
dag!!EN.......het maakt mensen creatief!!!!
Toekomstgericht, duurzaam
Minder/geen afval, werkgelegenheid. Super idee!
Circulair/duurzaam/lokaal kan bijdragen aan een gezond en welvarend Groningen. PS: Als jullie nog mensen nodig hebben 
om mee te denken/helpen......wij lopen hier warm voor.

Het is goed om kritisch te kijken naar wat er, onder andere met bijvoorbeeld zo weinig mogelijk transportbewegingen, 
gebruikt of hergebruikt kan worden. Het levert een waardering op voor vakmanschap en duurzame kwaliteit.

Het ontwikkelen van circulaire oplossingen kan een verdienmodel op zich zijn. Goed voor de economie van de provincie en 
voor alle opleidingsniveaus. Bovendien is het ook nog es goed voor de wereld om circulair te zijn.
Duurzaam, zinvol, verbindend, gezond, innovatief, leuk, creatief, resources besparend project: geweldig!
Circulariteit is milieuvriendelijk en gaat onnodig consumptiegedrag en verspilling tegen. Elk initiatief op dit vlak vergroot 
het bewustzijn van mensen om meer duurzaam met de aarde om te gaan.

Zo is de cirkel van maken , gebruiken en hergebruik van het afval rond. We moeten met z,n allen minder afval produceren.
top
Voor de consument is het soms maar lastig te bepalen ondanks alle labels of het product echt 
duurzaam/fairtrade/biologisch is. Producten van eigen bodem klinken dan goed! En afval verminderen lijkt me sowieso een 
goed plan.
Veel samenwerking en integrale aanpak. Circulariteit is essentieel in verduurzaming. Gedeeld gebruik van machines spreekt 
me ook aan.
Dit is de toukomst van de wereld! Niet eenmalig gebruik van grondstoffen en spullen, maar steeds een nieuwe bestemming 
geven!
Mooi om huidige en toekomstige problemen op te lossen door noordelijk agrarisch en cultureel erfgoed en vakmanschap te 
verbinden met innovatie en kennis van de toekomstige generatie.

Werkgelegenheid in regio Groningen stimuleren door het tegengaan van afval / het omzetten van afval in waardevolle 
producten. Fantastisch! Dit project focust daarnaast op het verbinden en versterken van circulaire ketens; Groningen heeft 
dit nodig. Initiatieven / bedrijven moeten worden verbonden en samenwerken!
Duurzame oplossing Lokaal gericht Voor en door inwoners
Ik vind circulariteit erg belangrijk. We putten de bodem nu uit, en dit project biedt daarin tegenwicht
Goed initiatief en voor een duurzame toekomst.

Kijken naar wat je hebt en daar goed en verstandig mee omgaan. We moeten af van altijd maar meer en groei. Ons land 
brengt zoveel moois voort, en zoals ze bij een bekende afvalverwerker zeggen: afval bestaat niet. Er is nog zoveel te doen in 
bewustwording, technologie, gedragsverandering. En dat kan met goeie projecten en creativiteit, met jonge ondernemers 
en met kunstenaars, met de juiste spirit krijgen we het voorelkaar!
Circulariteit is duurzaam en op de lange termijn goedkoper.
Eigen lokale productie is erg belangrijk. Dat is tijdens het begin van Corona des te duidelijk geworden
Maak industrie terug naar Groningen! gebruik maken van eigen grondstoffen. Met innovatieve producten uit afval of uit 
grondstoffen van het land zoals hennep, bouwen we aan een fossielvrije toekomst
Circulair en lokaal. 2 woorden die - naar mijn mening- voor een beter klimaat , millieu en werkgelegenheid zullen zorgen, 
waardoor ook onze kinderen nog een toekomst zullen hebben.
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Dit soort ambities hebben 'we' nodig om verandering teweeg te brengen.
Het is een zeer boeiend gegeven en zal interessante invalshoeken creëren wat afval betreft.
Goed voor milieu en werkgelegenheid.
Klein beginnen groot(s) uitpakken
Het zou mooi zijn wanneer deze wereld werkelijkheid zou kunnen worden in Groningen
Dit project werk zowel aan duurzaamheid, zero waste, samenwerking in de regio en kansen op de arbeidsmarkt. In een 
woord &quot;geweldig&quot;.
Mooi idee, zeker als het geld wat je er mee verdiend ook in de regio blijft zodat je daar weer nieuwe investeringen mee kan 
doen. Met Groninger guldens zou dat bijvoorbeeld heel goed kunnen.
Ik vind dat we minder moeten gaan consumeren en ons afval moeten hergebruiken om een duurzame samenleving te 
stimuleren bij de nieuwe generatie.

Een realistisch en echt duurzaam project. Kleinschalige start is mogelijk; het doel kan in stappen bereikt worden.
Onontkoombaar en dusin de voorhoede zien te geraken en blijven
Circulair, duurzaam al die dingen
Een heel goed plan. Het is zo belangrijk dat er meer aandacht komt voor hergebruik van al onze spullen zodat kleding en 
wonen duurzamer wordt.
Kan 4 sterren worden maar dan moeten er ook ketenpartners bij gezocht worden, afnemers want circulair an sich is niet 
meer dan interessant.
er gaat niets boven de ervaring zelf iets te hebben gemaakt, dat geeft energie maar ook een grotere bewustzijn van de 
achterliggende waarde van spullen
Brengt Stad en Ommeland bij elkaar!
Mooi ideaal
Geweldig initiatief!
Voorkomt transport en het winnen van nieuwe grondstoffen. Men ziet met eigen ogen de gerecyclde producten en dat 
zorgt voor bewustwording en trots.

Het moet anders: een lokale en circulaire economie betekent vooral dat allerlei zaken eerlijker verdeeld worden: 
opbrengsten; werkgelegenheid/ inkomsten; en dat de CO2 uitstoot door te veel consumptie verminderd. Pracht project!
Dat scheelt qua grondstoffen een heleboel. Hoe minder grondstoffen hoe beter.
Zeer waardevol en duurzaam project
Circulaire economie is de toekomst voor een duurzame samenleving. Het zou fantastisch zijn als we ons afval kunnen 
hergebruiken.
Bewuster omgaan met onze materiele dagelijkse behoeften. Circulair handelen kan een omslag betekenen in onze 
wegwerpcultuur: Kringloopwinkels, alternatieve (bouw)materialen milieuvriendelijk gemaakt en soms verbouwd in eigen 
regio (stro, hennep etc)

Zeer belangrijk om stil te staan hoe de ‘gast fashion’ tegengas te geven. Deze mensen zijn daar in ieder geval mee gestart.
Afval is een groot probleem in deze consumptiemaatschappij.
Voor een duurzame samenleving
Focus moet zoveel mogelijk op het hergebruiken / &quot;upcyclen&quot; van grondstoffen liggen. Dat niet momenteel te 
weinig gebeurt is schandalig en ligt aan de gewoonte (we zijn gewend en willen het liefst alles nieuw), goed dat er een 
project is die de nieuwe generatie vanaf de basisschool hier actief bij wil betrekken zodat zuinig zijn en hergebruiken er met 
de paplepel wordt ingegoten!!
De genoemde
Goed voor de lokake economie en milieu
Grote toekomst wat veel bijdraagt
Dit is precies waar ik als ontwerper mee bezig zou willen zijn!
Dit zou wel heel geweldig zijn.

Ik steun de circulair textiel omdat overproductie en overconsumptie van de kleding is buiten alle normale grenzen hebben 
overschreden. We moeten de enorme hopen afval van oa goedkope, slechte kleding uit voornamelijk China gestopt 
worden. Naast de overproductie van vaak waardeloze kleding gebeurt ten koste van vreselijke werk omstandigheden, lage 
salarissen en zelfs misbruik van afhankelijke minderjarige kinderen. Misschien leren we onze jeugd ook onderscheid maken 
in wat belangrijk is en wat de slechte bijwerking van onze rijke samenleving.
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Minder verspilling, het project heeft een duurzaam karakter, bevorderd de werkgelegenheid, maakt mensen bewust, 
inspirerend voor andere bedrijven. Past goed bij deze tijd, ervis veel interesse vanuit de plotiek, burgers en het 
bedrijfsleven. Mooi initiatief!
Niets weggooien maar hergebruiken.
De toekomst! Zonder circulaire economie gaan we het niet trekken
Heel goed, precies de richting waar de wereld naartoe moet en dus een mooie kans om voorop te lopen.

de meeste winst wordt gehaald uit het opbouwen van een netwerk en hergebruiken van bestaande faciliteiten, een kleine 
CO2 footprint dus; hetgeen wat er wél expres voor gebroduceerd moet worden zijn de machines, die echter door ze met 
verschillende bedrijven te delen heel efficiënt ingezet kunnen worden.
ik ben een groot voorstander van hergebruik op alle terreinen. het zorgt voor minder milieulast en brengt veel creativiteit 
met zich mee. Creativiteit is voor mij beweging en maakt daarom dat het stroomt. Bewegen is leven. Daarmeezorgt 
circulariteit voor leven in Groningen.
Maakt onze voetafdruk op deze planeet kleiner Word ik blij van Goed voor werkgelegenheid
Toukomst laat zien dat circulair mogelijk is. Verdient navolging op grote schaal. Nu de politiek nog. Het gaat immers om 
onze aarde! Veel succes!
Duurzaam, betrokkenheid studenten en scholieren
De vindingrijkheid en mentaliteit van deze Groningers is een betrouwbaar teken: ze gaan het redden!
Jonge mensen meer betrekken bij lokale en circulaire projecten.
Heel erg goed. Maar we moeten wel blijven openstaan voor externe handel.
waarom alles maar van ver weg halen? je kan meer dan je denkt!
Goed doordacht plan

Stimuleerde regionale maakindustrie, zorgt voor toekomstbestendige werkgelegenheid, onafhankelijkheid van anderen
Duurzaam en heeft toegevoegde waarde voor de Groninger economie
De textielberg neemt enorm toe. Heel belangrijk dat er meer fair fashion komt!
Project 50 Argumenten Tegen

Het exporteren naar andere landen is enigszins in tegenspraak met het sterke punt van dit project. Als we maar niet uit het 
oog verliezen dat op andere plekken van de wereld ook mensen wonen en werken die iets willen verdienen, is het okee.
Geen
Ik kijk hier alleen maar poditief naar
GEEN
Geen
Geen
Geen
Maakindustrie is in westerse landen erg moeilijk, er moet dus goed worden gekeken hoe kan worden voorkomen dat alles 
op korte termijn alweer verdwijnt naar Polen of china
Niet makkelijk te realiseren.

Samenwerking realiseren met bestaande initiatieven. Learning community creëren. Samenwerking bedrijven.
Exporteren lijkt me in tegenspraak met lokaal produceren en gebruiken.
Weinig kans dat dit echt gaat slagen. Dus geen geld op inzetten
Als je hier tegen bent dan snap je het niet.
Geen, we moeten wat vernruik gewoon weer terug in de tijd!

Het moet rendabel gemaakt worden. Daar zijn ze al mee bezig. Maar dat is wel iets wat uiteindelijk moet volgen.

Het succes hangt natuurlijk wel af van een goede aanpak. Het produceren van goederen waar ook (lokaal) vraag naar is.
Kan ik niet bedenken. Gewoon doen!
Kan ze niet bedenken
maar ook hier geldt dat de rijksoverheid dit uit andere subsidiepotjes moet bevorderen
Onderwerp meer sexy maken om mindset te veranderen
Bestaan gewoon niet
geen
volkomen onrealistisch. welk product gaat er gemaakt worden dat ook verkocht kan worden?
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ik weet niet helemaal of die voorbeeldfunctie voor de wereld nodig is. eerst maar eens zelf ontwikkelen/vooruitgaan.
niks
Koppelen aan project 17
-
geen
Geen enkele
Hoeft niet alleen van afval, kan ook van lokale productie. En export naar buitenland is minder duurzaam.
Geen!
Could be secluded, needs to be oriented to act as an example so other areas feel like they can adapt it too.
-
AHet verkopen naar andere landen past niet in het concept.... dan produceren we meer dan we nodig hebben en is het ook 
niet meer circulair, want komt niet terug.

Lage inkomens moeten AliExpress kunnen weerstaan en draagkracht hebben de circulariteit te ondersteunen
hooguit dat het kleinschalig begint; in feite zou je vanaf het begin grootschalig moeten kunnen opereren
Wanneer de mede door Toukomst ondersteunde organisatie nu niet zonder aanvullende financiering verder kan, dan is niet 
goed nagedacht over sustainability van het programma.
Niets op tegen
Ik vind dat de provincie dit niet aan initiatiefnemers moet overlaten, maar zelf bezig moet gaan met een pastic en afvalvrije 
provincie! Ook circulaire lantarenpalen en straatmeubilair horen niet in een pilot gebiedje, maar zouden zoveel mogelijk de 
norm moeten zijn.
Risico: niet alle grondstoffen die je inzamelt, hebben genoeg waarde om weer iets nieuws van te maken.
Bij aanpakken vervuiling moeten vooral de grote vervuilers aangepakt worden, dus het is en-en
GEEN!!!!
Bruikbaar in de toekomst
Het grote vraagteken is; Hoe ga je dit waar maken? De markt en zeker de Groningse lijkt daar nog niet rijp voor. Hoe gaat dit 
project dit in beweging krijgen? Dat is een zorgpunt voor dit project.
Hiermee stimuleer je sociale (of socialistische?) bewegingen, wat op zichzelf goed is en zorgt voor gelijkheid, maar daarmee 
wordt ook de durf van de ondernemer platgeslagen (is dat dan kapitalisme?). Juist die durf resulteert in innovatie, en naar 
specialisatie. Blijven hangen 'in de regio' beperkt dat.
Er is niet een duidelijke grens aan wat je circulair en lokaal noemt. hoe ver mag je grondstoffen en producten 
transporteren?
Nee
Geen
Niet.
wie is hier nu tegen?
Ik heb geen argumenten tegen.
Geen.
de wijze van aanpak is nog niet tot in de puntjes conccreet, maar ik denk dat dat ook niet kan, je wil een nieuwe beeweging 
tot stand brengen en die ontstaat met enthousiasme, inzet en met elkaar
Ben benieuwd naar concretere invulling van dit plan

Als het een te groot Utopia-gehalte heeft, zijn de kansen op groot(s) uitpakken kleiner. Veel werk aan de winkel om 
‘producten die nodig zijn’ te formuleren, zodat de verbeelding aan gaat en er allerlei producten gemaakt kunnen worden.

onzekerheid of het ook gaat werken in de praktijk. daarom is een intensieve voorlichting nodig wat tijd en geld vraagt
nvt
Zoeken naar het levenszaadje
Praktische uitwerking lastig om zoveel mogelijk mensen te laten profiteren hiervan
-
Soms is het uit nieuwe grondstoffen maken goedkoper, duurzamer en heeft het een constantere kwaliteit. Dit is echter 
meer de uitzondering dan regel.
Eigenlijk erg weinig
Niet te bedenken!
Geen
Geen
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Geen
Prijstechnisch moeilijk om te concurreren
of een trend die toch niks was
Lijkt bijna te mooi om waar te zijn.
Ik heb geen tegenargumenten behalve dat het onduidelijk is of dit de goede manier is te stemmen voor project dat ik 
belangrijk vind
Geen
Andere gebieden In NL moeten wel willen voLagen en Groningen niet als wingewest blijven beschouwen
Vage projectomschrijving
niets
Project 51 Argumenten Voor
Het is belangrijk dat buurtbewoners mee kunnen denken met wat er in hun buurt gebeurd. In Steendam heeft het blijkbaar 
goed gewerkt, dus misschien werkt het elders ook wel.
Ik gun iedereen zo'n vanOnderen aanpak, het geeft de burger/bewoner voldoening dat plannen (vanuit samenwerking) 
wérkelijk gerealiseerd worden.

Bij planvorming is het proces al te ver gevorderd voor grote wijzigingen; start met inwoners eerst de ideefase. Wat is het 
idee en wat zijn de meningen. Teveel wordt nu eerst plannen uitgewerkt die vervolgens de inspraak ingaan met een 
langdurig proces. Een ideefase kan dit versnellen door betrokkenheid bij je leefomgeving en gehoord te zijn. Maak inwoners 
eigenaar van de plannen. Het betekent niet dat er geen besluiten moeten worden genomen en niet alles gehonoreerd is. 
Duidelijk maken wat wel of niet is meegenomen met argumenten. Niet zeggen roep maar wij doen wat u zegt.
Samen kunnen we sterk staan en wensen realiseren.
Ik ben gewoon pro behoud van de dorpen hun dynamiek en hun diversiteit aan sfeer!

Democratie wordt vaak als 'een gegeven' beschouwd, vaak ook 'als en ver van m'n bed show'. Niets is minder waar. 
Democratie dat ben je zelf, maar dan moet je wel echt mee (kunnen) doen. Vanuit de eigen woon- en leefomgeving is daar 
veel beter vorm aan te geven, (want) er is directe betrokkenheid. Door bottom-up draagvlak te verkrijgen - bijv. via 
dorpsverenigingen - voor (niet-)gewenste ontwikkelingen sta je sterker t.o.v. de overheid, juist ook in termen van 
constructieve samenwerking. De overheid is van ons allemaal, toch?! Deze bundel 'omarmt' ook de bundels 52 en 53.
Heel goed voorbeeld voor andere dorpen.
Bijzonder project
Als het niet linksom (via de overheid) gaat dan rechtsom via &quot;steendammen&quot;, electronische bereikbaarheid 
overal moet
Doen, niet als maar wachten op die geleerden maar actie!
Dit past toch echt bij de Groningers. Zulf doun, Goed concept om aan de hand van geslaagde burger Initatieven, kennis te 
delen, en echt van &quot;onderop&quot; te stimuleren, gaaf!
hoog nodig dat er weer democratie komt! Dat de basis van de samenleving zowel inspraak krijgt als verantwoordelijkheid 
draagt. Daar zou een deel van de geinde belastingen naar toe moeten.
heft in eigen handen, beter voor de bevolking
In het algemeen is het een goede zaak als mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving. Daarom is het 
ook goed als mensen daarin ondersteund worden

De inwoners van de dorpen weten heel goed zelf hoe ze het dorp en het gebied waarin ze wonen kunnen versterken en 
verbeteren om zo de leefbaarheid te vergroten. Trek daarom als gemeente maar ook als instellingen en organisaties samen 
op met de inwoners om tot gedegen en breed gedragen plannen en daadwerkelijke uitvoering van deze plannen te komen.
Goed project, om los van de overheid toch belangrijke zaken voor elkaar te krijgen.
Praktisch en doelgericht.
Opbouwend samenwerken, doen wat onmogelijk lijkt.. hartstikke positief!
Dan doen we het zelf. Prima ding.
Geeft aandacht, en zeggenskracht aan deze mooie manier van samen doen
Organisatie van onderen vanuit de mensen zelf.
Eigen initiatief, zelfredzaamheid, gemeenschapszin bevorderend.
Het verschil tussen gemeentelijk beleid en wat de bewoners willen is altijd erg groot, tijd dat dit veranderd.
Ontwikkelingen zelf weten te initiëren is zo sterk, daar moeten we voor de toekomst op inzetten. Schaalvergroting maakt 
aanpak van onderop noodzakelijk
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Wat een kracht! Het is goed om te kijken hoe je dit kunt borgen zodat meerdere dorpen in Groningen gebruik kunnen 
maken van de gereedschapskist. Dit biedt kansen om dit uit te rollen door heel Nederland als Gronings product!
Geef inwoners een grotere stem als het gaat om hun leef omgeving.
Hier zie je hoe je zelf aan de slag kunt gaan! Mooi als dit in onze hele provincie toegepast kan worden.
lokaal, uitvoerbaar, concreet
Lijkt me goede manier om mensen die normaal geen interesse hebben, toch te betrekken bij lokaal beleid
Ik zie dit alleen als opmaat naar kleinere gemeentes waar burgerbetrokkenheid terug kan keren. Niet als zelfstandige 
maatregel.
goed om te zien dat het steendammen een werkwoord is geworden, ervaringen worden vanuit het dorp steendam/tjuchem 
graag met anderen gedeeld...
Niemand die het beter weet wat goed is voor de buurt of een dorp dan de bewoners zelf. Maak van die kennis gebruik. Doe 
alleen dat waar de inwoners ook achter kunnen staan. Het is ook hun woon- en leefomgeving. Wanneer voor projecten 
draagvlak is, dan is er betrokkenheid en voelt men zich er ook verantwoordelijk voor. Daarnaast denk ik dat er voor de 
gemeente op deze wijze veel winst valt te behalen. Hoe vaak hoor je niet dat er weer &quot;geld over de balk is 
gesmeten&quot;. Kennelijk was een bepaalde uitgave voor de inwoners niet nodig geweest. Voor wie doe je het als 
gemeente dan?
heft in eigen hand genomen en niet afwachten!
meer betrokkenheid bij de democratie is een groot goed
Er wordt al bijna tien jaar gesproken over het belang van een 'participatiesamenleving', maar over de manieren waarop 
deze voor iedere buurt, wijk en dorp kan worden vormgegeven blijft onduidelijkheid bestaan. Ik denk dat dit concept en de 
bijbehorende gereedschapskist erg belangrijk zijn om in de toekomst keuzes te kunnen maken die breed gedragen worden 
door haar inwoners.
Mensen betrekken bij hun woonomgeving is van groot belang. Democratie is inspraak, maar veel mensen brengen of 
krijgen hun ideeën niet bij de lokale politiek op de agenda.
Lokaal, betrokkenheid bewoners, sterker staan
Fantastisch, geen excuus meer. Niet klagen, maar doen! Valt ook mooi samen met dorpsvisies van Groninger dorpen. 
Gewoon zelf zorgen dat de politiek niet meer om ons heen kan.
Project 51 Argumenten Tegen
De afstand tussen gemeenten en buurten/bewoners is niet zo groot. Mensen kunnen nu ook al makkelijk initiatieven 
aandragen en overleggen met de gemeente. Het zijn wederom mooie en stoere woorden, maar het is niet duidelijk of er 
iets concreets wordt toegevoegd. Er bestaan al buurt- en dorpsverenigingen.
Politici kijken echt te weinig naar de dynamiek in de dorpen zelf dus geen tegens
Jammer dat de provincie dit niet oppakt!
maar het zou dus wel door de overheid moeten, zie ook project 30
GENOEG MENSEN TE KRIJGEN OM DAADWERKELIJK DIT TE DOEN.
Het project is een beetje intern tegenstrijdig. Het wil mensen oproepen om initiatief te nemen en te participeren. Willen 
mensen dat wel? Is het dan nog echt vanOnderen?
Geen
Ik heb geen argumenten tegen.
Wordt uiteindelijk vaak een te hoge last voor vrijwilligers.
Ik vrees dat een project als deze uitmond in alleen maar weer een extra debatclubje zonder slagkracht.
De praktische zaken zijn mij alleen nog wel onduidelijk.

Het is fundamenteel een slecht idee om met vrijwilligers de taken 'van onderen' op te pakken die in essentie door notabene 
de bestuurders van die vrijwilligers opgepakt hadden moeten worden (lees: gemeente)! Bij uitzondering interessant en 
verbindend, maar structureel ideaal voor een verdere verwijdering van politiek en volk!
Wordt vaak getrokken door de oudere blanke man ( super vrijwilligers)
Geen
Dit soort dingen moet je helemaal niet doen. Als je betrokkenheid van mensen wil vergroten moet je de schaal van 
gemeentes verkleinen. Dat is de manier om de democratie weer te laten leven. Niet door geneuzel in de marge met 
projectjes.
voelt logisch maar gebeurt toch al? Voelt als weer een manier en handboeken worden door de gemiddelde Grunneger niet 
gelezen.
ook weer een project waarbij niet duidelijk is waarvoor ze financiering nodig hebben - het lijkt ook zonder financiële 
middelen wel van de grond te kunnen komen
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Pas op dat er niet van bovenaf een project van onderop wordt ingezet. De uitdaging hier is om van onderop te blijven 
werken, dus zonder te veel te 'organiseren'. Moet dit niet een loket zijn, waar mensen zich kunnen melden voor begeleiding 
als ze iets van onderop willen regelen?
Hoe wordt de betrokkenheid van alle bewoners geborgd?
Project 52 Argumenten Voor
Brede participatie is belangrijk!
Ideeën zijn er al!

Goed initiatief die op vele plaatsen ingezet kan worden. Dialoog bijeenkomsten, keukentafel gesprekken ed...
Het is de hoogste tijd dat beleidsmakers en politiek rekening houden met de stem van de minderheid. Zeker nu we met 
onze samenleving midden in een digitale transitie zitten waardoor groepen mensen buiten de boot vallen door te weinig of 
geen inkomen, door gebrek aan perspectief en door niet aangesloten te zijn bij de samenleving waardoor hun mening en 
situatie niet gehoord wordt.
iedereen telt mee!
Gehoord, maar dat er dan ook actie uit voort komt, want dat schort er aan, wij hebben voor jaren terug een grote 
bijeenkomst in Zandeweer gehad, waar veel uitgesproken werd, maar niks van terecht is gekomen.

Een overgroot deel van de Nederlandse burgers wordt niet meer gehoord vaak ook omdat ze een ander geluid laten horen 
wat te vaak als kritisch word beschouwd. Ook durven burgen hun mening niet meer te geven omdat velen maar wat slijmen
elke stem geldt. tegen populisme en voor meer basisdemocratie
Voor de democratie mogelijk een oppepper
het zou mooi zijn als het bestuur beter begrijpt wat belangrijk is voor de mensen die zich niet laten horen
Krachten bundelen van mensen die bedachtzamer kijken krijgen op deze manier ook meer ruimte en aandacht voor hun 
inzichten.
community processing is vlg mij de beste route om draagvlak te creëren voor een besluit. Afstand tussen plannen en 
uiteindelijke besluit is vaak te groot. Veel mensen voelen zich buitengesloten.
goede ideeën moeten niet stranden in angst om het niet te durven vertellen
Ik werk bij een gemeente en wij zijn altijd benieuwd wat de stille meerderheid Zegt. Daarbij dit een mooi voorbeeld van. 
Top.
Belangrijk om de polarisatie in de samenleving tegen te gaan.
aangezien de neo liberale overheid steeds de grenzen opzoekt(en mijns inziens ook overschrijd)van de democratie vindt ik 
dit een goed project die zeker investering verdient
Gewoon een goed idee.
leuk voor de bedenkers

Veel groepen voelen zich ongehoord, hebben letterlijk geen stem of worden/zijn niet betrokken bij politiek/beleid. Door 
ongeschoolheid, ongeletterdheid, of simpelweg een minderheidsgroep. Mooie manier om mensen te betrekken
Zorg dat je actief op zoek gaat
Te veel mensen worden niet gehoord. Deze mensen hebben het idee dat het er toch niet toe doet. De dienst word nu door 
mensen uitgemaakt die dicht bij het &quot;vuur&quot; zitten of die het hardst roepen.
Project 52 Argumenten Tegen

We hebben in Groningen meer dan genoeg politieke partijen en belangenorganisaties. Daar hoeft niet meer bij
Ben bang dat er hiervoor weet te veel wordt &quot;gelult&quot; en dat er te weinig resultaat komt.

Maar wat is een betrokken en (vooral) inclusieve samenleving. Inclusief wat, wie ? Normale Groningers, mogen we hopen...
Tekst lijkt een verdienmodel voor organisaties en personen. Wollig en ondoorzichtig.
maar doe dat dan door de oprichting van een nieuwe &quot;partij&quot;
Hiervoor zijn andere lijnen, b.v. de (lokale) politiek.
Je kunt misschien achterhalen wat mensen voor waarden en ideeën hebben, maar dat wil niet zeggen dat je dat kan 
vertalen naar een gemene deler waarin mensen zich ook nog herkennen. Dit gaat uit van de vooronderstelling dat mensen 
duidelijke/stabiele ideeën en waarden hebben (of kunnen verwoorden). Als dat niet zo is kun je het nooit goed doen en doe 
je meer kwaad dan goed.
Waarom bang zijn voor de gevestigde orde?
Hoe bereik je ze echt, dat ze zich laten horen.
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Zogenaamde 'traditionele participatietrajecten' zijn al opgezet om het gat op te vullen wat door reorganisatie, slecht 
luisteren en bezuinigingen is ontstaan bij de organisaties waar een brug heen moet worden geslagen. Nu krijgen we een 
participatieproject om een brug te slaan naar een participatieproject die een burg moest slaan... Wellicht kan dit project 
gefinancieerd worden met de gelden die vrijkomen bij het stopzetten van de traditionele participatieprojecten?!
huidige provinciaal bestuur loopt aan de hand van Haagse politici.
niemand zit volgens mij te wachten op een nieuw papieren ei van columbus, leuk en grappig maar als je het 1 x hebt gezien 
is het genoeg. Is ook totaal niet realistisch naar mijn ervaring.

Wie maakt de vertaalslag tussen dit vakjargon en de 'gewone' man die niet gehoord wordt? Wanneer de gewone man op 
grond van deze tekst mag 'meedenken' over zijn Toukomst, wordt hij bij voorbaat al niet serieus genomen. Niet doen dus!
Veel te vaag
Stichting Groninger dorpen doet dit al.
Project 53 Argumenten Voor
Een fantastisch idee, een tweede kans voor ideeën die het niet redden bij Toukomst, maar sterk genoeg zijn - en dat zijn 
veel ideeën - om in de regio geld op te halen bij andere bronnen.
Mooi dat dit project de bal bij de samenleving legt, maar ook de handvatten biedt om initiatieven van de grond te laten 
komen.
Bij grote opkomst een. Overkoepelende organisatie erbij voor daadkracht
Iedereen kan zich laten horen, het is vrij toegankelijk. Er zijn veel partijen bij betrokken. Ook zal het noorden hierdoor weer 
wat meer op de kaart komen.
Misschien heeft de democratie wel een oppepper nodig
Ik vind het hele directe en eerlijke manier van feedback op ideeen. Ook creactief bedacht.

Deze avonden zijn van toegevoegde waarde naast het beleid dat gemeentes voeren. Actiepunten kunnen worden opgepakt 
waar anders misschien geen ruimte/middelen voor beschikbaar zijn. Mensen die zeuren over hun gemeente of 'Den Haag' 
krijgen nu de mogelijkheid om zelf actie te ondernemen door hun idee te pitchen.
Een creatief idee voor mensen met ideeën of meningen
Hartstikke uitdagend
Leuk idee
Meer kansen voor burgerinitiatieven. Om tot start te komen, maar ook tot opschaling te komen.
It is strange that these are no longer present in The Netherlands. I am from Bulgaria and would expect a better level of 
democracy in this country. It baffles me to see that something like this does not exist at the moment. The North can really 
pioneer here! Good opportunities.
Eindelijk echte inspraak.
Project 53 Argumenten Tegen
niet concreet, onduidelijk wat het doel is en wat het oplevert
Dat er nog wel 5 euro ingelegd moet worden.
maar dan niet op deze manier, zo blijven de luidste roepers het beleid overheersen
Ik snap het nog niet helemaal met die munten.
Leuk voor de geïnteresseerden, maar geen opsteker voor onze Toukomst

Lijkt me geschikt voor mensen die financiering zoeken voor een uitvinding/product of iets dergelijks, niet voor invloed op 
lokale politiek. Hiermee bereik je vooral mensen die graag invloed willen maar dat beter niet krijgen.
Dit lijkt niet bij toukomst te passen. Dit lijkt een start-up idee en dat kan ook via crowdfunding.

Dergelijke initiatieven bestaan al in de vorm van bijvoorbeeld BNI-ontbijtclubs. Het idee is om zoveel mogelijk ondernemers 
een kans te geven, maar het principe van ondernemen is juist dat je zelf de kansen opzoekt. Daar hoeft geen 
gemeenschapsgeld in worden gestoken, want dat maakt luie en verwende startups van tijdelijke aard!
blablablabla. Leuk voor studenten en zwevers, de provincie heeft hier niets aan. Of als reizend theater wellicht. Heel erg 
hypothetisch beleidsmatig gedacht. heeft heel weinig met realisatie en haalbaarheid te maken. Of op zien Grunnegs: ''knap 
veul Kokeleko!''
Wellicht moet je wel erg lang leuren....
verkoopt de huid al voor dat er iets van de grond is

A lot of people will come up with ideas that might not be eligible to execute. I expect you curate the ideas with a team?
Project 54 Argumenten Voor
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Beter kinderen laten zien hoe je kan omgaan met geld en hoe het niet moet
het is heel belangrijk dat iedereen kansen krijgt

ervaringsdeskundigen inzetten - dat is de spil - niet als 'erbij', maar in het hele proces. Voorwaarde van maken!
Armoede is echt een urgent probleem. We kunnen niet wachten tot anderen er wel iets aan doen. Het is bij zulke 
persoonlijke zorgen inderdaad nodig om het samen met de gezinnen/mensen zelf op te lossen en professionele hulp kan 
hierbij veel toevoegen. Als het lukt hiervoor veel vrijwilligers te vinden is dat mooi. Gebruik maken van ervaring elders 
(Drenthe) lijkt me noodzakelijk. Als het met die gezinnen/kinderen beter gaat, zal dat uiteindelijk ook beter zijn voor hun 
omgeving.

Kansen voor kinderen vergroten door ondersteuning te bieden waardoor spiraal van armoede bij meerdere generaties 
doorbroken wordt. Bijv. gezin digitaal ontsluiten waardoor meer gelijke kansen komen op school.
Omdat dit heel hard nodig is!
Het kan toch niet zo zijn dat we de KLM overeind houden en de toekomst van onze kinderen in de kast zetten waar ze dan 
zelf maar uit moeten zien te komen.
kinderen zijn de toekomst van onze samenleving.

Schokkende cijfers. Kinderen starten zo heel slecht hun leven, dat is voor hun toekomst en die van hun medemensen een 
bedreiging. We zijn als samenleving niets waard als we de kwetsbaarsten niet helpen. Doen!
Het is onbegrijpelijk dat er in Nederland nog kinderen in armoede leven en geen gelijke kansen hebben. Daar moet beslist 
verandering in komen.
Het is zo nodig dat alle kinderen in Groningen een goed leven hebben wat hen toekomt.
Iedereen heeft recht op een goede toekomst!
Helaas nog altijd nodig!
Deze kansen hebben ook recht op een goede toekomst. Betrek bibliotheken bij dit project.
Een goed project waar veel behoefte aan is
Het moet niet kunnen dat een op de 5 kinderen in onze provincie in armoede opgroeit. Daarom is dit project zo belangrijk. 
Hier moet echt werk van gemaakt worden!
Goed project ik hoop dat het mag bestaan ook ik maak hier gebruik van en hoop dat ik volgend jaar weer op vakantie mag 
via de vakantie bank
Armoede is een groot probleem in Groningen en dit zal naar verwachting door de Corona-crisis de komende tijd alleen 
maar erger worden. Door de samenwerking tussen de betrokken organisaties wordt de complexiteit van het probleem 
binnen dit project op alle fronten gecoördineerd aangepakt. Daarmee wordt de slagingskans aanzienlijk vergroot. Het 
project zet de deelnemers in hun kracht en ondersteunt waar nodig. Daarmee wordt de basis gelegd voor een duurzame 
verandering.
Integrale aanpak met 1 aanspreekpunt klinkt goed
Herkenning, erkenning, cirkel doorbreken
De jeugd heeft D.e toekomst als het goed is.
Goed werk om dit voor de kinderen te doen.
wat mooi : het gezin versterkend en een budget dat er ook echt iets kan veranderen!! het mag ambitieuzer: hoe schalen we 
dit elk jaar verder op, van 1000 naar 3000 huishoudens? naar 5000 huishoudens?
Intergenerationele armoede is een groot en hardnekkig probleem met name in Oost Groningen. Het zou mooi zijn als hier 
echt iets aan gedaan kan worden. Ik denk dat dit project zeker bij kan dragen uit het ontworstelen van de negatieve spiraal 
van overerfbare armoede
Geen enkel kind zou met een achterstand moeten opgroeien, een goed begin is het halve werk.
Gezin centraal, zonder tijdrovende of dure bureaucratie
Deze problemen verdienen de hoogste prioriteit. Het is vooral ook een belangrijke investering om van het Groningen van 
de toekomst sterke en welvarende provincie te maken waarin voor armoede geen plaats is.
Triest dat er armoede is. Dit moet aangepakt worden

1) Kinderarmoede bestrijden nu= Ouders én Kinderen weerbaar maken voor later 2) cooperatieve samenwerking = 
duurzame begeleiding 3) één ondersteuner = kans op duidelijke communicatie en herstel van vertrouwen
Voor: kleding is duur. Vervangen bij uitgroei, kapot, moeilijk. Schoenen idem. De schoenen laten maken, nog veel duurder, 
(helaas voor de schoenmaker), kinderen groeien soms heel hard, en hebben dus méér kleding nodig, dan betaald kan 
worden. Omdat Máxima met vrijwilligers werkt, de kleding gedoneerd wordt en gecontroleerd op netheid enz. kunnen 
ouders en kinderen tóch wat makkelijker aan andere kleding komen. Op die manier kunnen ze bv. sparen voor iets anders 
wat nodig is.
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Alle kinderen hebben evenveel recht op een mooie toekomst, ook (en misschien wel juíst!) als je &quot;voor een dubbeltje 
geboren bent&quot;. Doorbreken van meergeneratie-armoede en multiproblematiek door ondersteuning en oplossingen 
aan te bieden, is bij dit project rode draad. Door een team van ervaren mensen.
dit project zou natuurlijk op de 1e plaats gekozen moeten worden, het zou niet nodig moeten zijn om het geld hier weg te 
(moeten) halen.
Kinderen moeten mee kunnen doen, ieder kind gelijk. Kinderen die opgroeien in armoede is daarmee in strijd, zij moeten 
gelijke kansen krijgen zich te kunnen ontwikkelen, perspectief te krijgen. Het is ongehoord dat 1 op de 5 kinderen in onze 
provincie opgroeien in armoede; in een rijk land als de onze.
Kinderen zijn onze toekomst. Ze moeten een goede kans krijgen
Alle kinderen moeten mee kunnen doen!
Heel goed project wat hulp biedt waar het echt nodig is.
Kansen bieden aan kansarmen
Alle vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor minima bij Kledingbanken Maxima in onze provincie Groningen, dit mag 
beloond worden door kinderen nog betere kansen te bieden die in armoede leven
Belangrijk om herhaling te doorbreken en kansen te bieden aan de nieuwe generatie!
iedereen is even belangrijk. ook arme mensen hebben recht op kansen
Behoorlijk goed plan. Hier kan een heel gezin baat bij hebben.
Positief initiatief.
Mooi plan, helemaal voor

Het is belangrijk dat de kinderen uit arme gezinnen ondersteund worden zodat ze niet anders zullen zijn en blijven en 
gemotiveerd worden om te werken aan een betere toekomst voor hen en hun toekomstige gezin.
Focus of the province is always on the city which ignores other areas of the province which are poorer. Furthermore, 
children in poorer communities are frequently overlooked as they are not given a voice/don't make as much noise as the 
elderly.
De kracht zit 'm bij dit project erin dat mensen zelf hun eigen oplossingen denken en daar vervolgens zelf aan gaan werken. 
Mensen kunnen leren voor de rest van hun leven.
gezinnen en kinderen houden de regie zelf, geen of weinig bureaucratie met weinig inspanning kun je veel bereiken. inzet 
ervaringsdeskundigen werkt
Zeer goed armoede hoort niet niemand hoort in armoede te leven.
heel belangrijk omdat er veel kinderen in kansarme gezinnen leven!
Kinderen horen niet in armoede te leven
Kinderen kiezen er niet voor om in armoede op te groeien. Daarom hebben wij als samenleving de plicht om ouders en 
kinderen te ondersteunen, zodat kinderen de beste springplank krijgen richting hun toekomst
Gewoon fantastisch
Gewoon omdat deze kinderen een echte kans moeten hebben
Verschil tussen arm en rijk is nog nooit zo groot geweest. Door dit project verklein je de gevolgen daarvan.

Alle initiatieven die armoede bestrijden of in ieder geval nood lenigen en inderdaad Toekomst bieden zijn heel waardevol
dit project pakt een wezenlijk probleem aan op een kleinschalige manier die succesvol lijkt

Kinderen mogen geen slachtoffer worden van onvermogen of andere onfortuinlijke omstandigheden waarin hun ouders 
terecht zijn gekomen. Alle hulp om hierin verbetering te brengen moet gestimuleerd worden.
Ieder kind heeft recht op een goede en gezonde toekomst.
Dit project heeft al zo veel mensen geholpen in het verleden. Zoals de computer bank heeft zoveel jonge kinderen geholpen 
met een leenlaptop. Dat was een geweldig project.

Er zijn al heel veel organisaties die actief zijn bij de bestrijding van kinderen in armoede. Wat meestal nog ontbreekt is de 
verbinding. Ouders kunnen voor hun kinderen al gebruik maken van voorzieningen voor school, sport en cultuur. Wat hier 
ontbreekt is het veranderen van de situatie van de ouders van de kinderen. Met de inzet van gezinsondersteuners kunnen 
de de ouders een klankbord krijgen. Verder is het probleem dat niet alle gezinnen uit de doelgroep in beeld zijn bij de 
organisaties. Het gezin opzoeken en over de drempel helpen is daarom heel belangrijk.
het project spreekt, helaas, voor zichzelf
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Ik denk dat het belangrijk is voor gezinnen met kinderen dat ze ook iets positiefs mogen ervaren en inspraak hebben en 
mogen nadenken wat voor hun belangrijk is. Het geeft ze zelfvertrouwen en het bied kansen. Het is vreselijk voor kinderen 
die leven in armoede te moeten zien dat anderen kinderen veel gingen kunnen die zij niet kunnen.
Heel belangrijk als project. Wat werkt, wat werkt minder? Mooi project! Met een uitgebalanceerd programma verder gaan, 
want met 1000 gezinnen ben je er niet!
Ik vind het heel erg goed dat er op deze manier wordt gewerkt aan het proberen te doorbreken van armoede dat van 
generatie op generatie overgaat. Samen met de ouders.
Zeer Goed - Moet veel breder gedragen worden !
alleen raar dat dit aan de orde moet komen door een extra impuls. dit had toch allang door al die instellingen en scholen 
aangepakt moeten worden ?
Het is een schande dat er in een welvarend land als Nederland nog steeds veel mensen in armoede leven. Het is de plicht 
van iedere burger om mee te helpen armoede te bestrijden.

Armoede en het doemdenken in gezinnen belemmerd het proces om uit de armoede te kunnen komen. Daarom alle lof 
voor dit project. We zijn dit verplicht aan onszelf. De aanwezigheid van armoede is een schandvlek op een rijk land

Kinderen en armoede gaan niet samen. Dagelijks zie ik in de praktijk wat armoede met kinderen doet. In een rijk land als 
Nederland mogen kinderen niet worden uitgesloten van goede voeding, cultuur, spel en sport!!!
Sowieso pleit ik voor meer en beter sociaal beleid voor eenieder die het nodig heeft en/of misschien wel goed kan 
gebruiken. Maak een eind aan de klasseverschillen.
Armoede de wereld uit, in Groningen laten we zien dat het kan!

Inzet op armoede. Armoede is een ernstige problematiek met vergaande gevolgen.. in Groningen is er veel sprak van.
De doelstelling is door een brede aanpak van zowel professionele - als vrijwilligersorganisaties de nood te lenigen. Zij 
kunnen een steuntje in de rug gebruiken. Er wordt voortgebouwd op bestaande ervaringen.
met namen kinderen moeten alle kans krijgen zich te ontplooien daar hebben ze recht op ook ondanks de armoede van de 
ouders. eigenlijk zou daarvoor sowieso een landelijke pot voor moeten komen
De kinderen hebben de toekomst. Hoe meer vertrouwen ze meekrijgen bij hun start, des te meer vertrouwen ze in het 
leven hebben.
Eindelijk een doorbraak die deze kinderen en hun familie verder helpt.
Dit project biedt de mogelijkheid de &quot;overdracht &quot; van armoede te doorbreken en een nieuwe generatie meer 
perspectief te geven op een betere kwaliteit van leven.
PREVENTIE PREVENTIE PREVENTIE. Generatie armoede MOET worden doorbroken.
Ieder kind verdient een goede toekomst, maar laat je niet bedotten door culturele en godsdienstige achtergronden. Als 
ouders zich niet aan onze waarden en normen willen aanpassen dan heeft dat gevolgen voor de toekomst van hun 
kinderen, hoeveel wij er ook inpompen. Kijk goed naar wie je helpt.
Deze bundel verdient een hoofdprijs!
Kinderen op nummer 1! Hun toekomst hangt ervan af
Heel belangrijk dat mensen zich goed kunnen kleden. Geeft zelfvertrouwen

geen regelgeving die belemmerend werkt Daadwerkelijk behoefte kind en zijn gezinssituatie als uitgangspunt
Het is ontzettend belangrijk om alle kinderen een eerlijke kans te geven, arm en rijk!
Inzetten op verminderen van generationele armoede. Hoognodig voor de toekomst!
is de basis voor een goede duurzame samenleving. iedereen doet mee!
Hard nodig! Tijd voor actie!
Zelfvertrouwen is voor een kind essentieel. De thuissituatie moet dit kunnen ondersteunen. Als er perspectief kan worden 
geboden, doen !
Omdat iedereen er toe doet, omdat iedereen mee moet kunnen doen!
Hard nodig
Goed dat er veel aandacht is voor kinderen in armoede. Vooral ook het initiatief overdracht van armoede van generatie op 
generatie over te dragen te doorbreken.
Kinderen mogen nooit de dupe worden van de armoede die er heerst. Daarom stem ik op dit project.
Dit project steun ik van harte. Kinderen in kwetsbare posities verdienen onze aandacht en steun.
Kinderen zouden ten alle tijden voor school in aanmerking moeten komen voor een computer.
Omdat we een goede aanpak nodig hebben. Armoede in Groningen duurt al zo lang. Laten we vooral ook verder werken 
aan een goede structurele aanpak.

300



een schande dat er nog steeds armoede bestaat in NL. Met goede begeleiding zou dit mogelijk moeten zijn.
Het is een prachtig project waarbij vrijwilligers zich inzetten om kansen te helpen creëren voor (éénouder)gezinnen om zo 
een toekomstperspectief te bieden!
Als vrijwilliger bij Kledingbank Maxima steun en promoot ik natuurlijk dit project van harte. Er groeien nog teveel kinderen 
op in armoede en deze willen we niet tussen wal en schip laten vallen. Zij moeten mee kunnen doen met alle andere 
kinderen in de maatschappij!
Kinderen zijn de toekomst, geef ze ook een toekomst.
Kinderen vallen tegenwoordig al buiten de boot als ze geen leuke kleding aan hebben
Elk kind verdient een leven en toekomst zonder armoede. Door professionele ondersteuning bijdragen om ‘ erfelijke 
armoede (en laaggeletterdheid) te Verminderen is een prima initiatief.
kinderen en armoede kunnen niet samengaan
Kinderen moeten kind mogen zijn! En mee kunnen doen met vriendjes en vriendinnetjes. Niet een buitenbeentje zijn, dat 
beschadigd een kind voor de rest van zijn leven.
De jeugd heeft de toekomst. 1 op de 5 kinderen leeft in armoede! Ook in een rijk westers land als Nederland kan dat niet zo 
zijn!
Breed resultaat.
Bij kledingbank Maxima kunnen mensen die bij de voedselbank Groningen geregistreerd staan gratis kleding uitzoeken voor 
de hele familie.

Ieder kind verdient dezelfde kansen maar helaas is dat niet altijd het geval. Dit initiatief kan helpen om negatieve spiralen 
te doorbreken en kinderen die in armoede opgroeien meer kansen te bieden op een goede toekomst.
Hierdoor krijgen kinderen meer zelfvertrouwen en een duwtje in de rug. Ook voorkomt het dat ze buitengesloten worden 
vanwege het nergens aan mee kunnen doen door de armoede
Armoede in Nederland is een groot probleem en past niet bij de moderne tijd.
We moeten de cirkel van armoede kunnen doorbreken. Dit lijkt te werken. Doen!
Goed dat dit gebeurt.
Hard nodig. Investering in de toekomst, maar vooral ook in levensgeluk en de mogelijkheid voor kinderen om zich later zelf 
verder te ontwikkelen. Je creëert een kantelpunt.
Mooi om de generatie armoede te doorbreken!
Zou overal zo moeten zijn dat kinderen niets te kort komen. Laat Groningen dan maar voorop lopen om de armoede te 
bestrijden.
Zijn daar nu echt argumenten voor nodig....??
Mooie aanpak, vanuit respect voor onze inwoners.
Kinderen verdienen een goede start in het leven, ongeacht in welk gezin ze opgroeien.

Kinderen zijn de toekomst. Elk kind moet het beste uit zichzelf kunnen halen. Wanneer kinderen, omdat ze goed gekleed 
zijn, zichzelf beter voelen, verhoogd het hun kans op een positieve ontwikkeling en een goede plek in de samenleving.
Betere kansen voor ouders en kinderen
Een belangrijk en sympathiek doel, met hopelijk duurzame effecten
Noodzakelijk, armoede nu is een schandaal voor Nederlanders
Jeugd verdient toekomst.... en dit project biedt voor hun een (schuldvrije) toekomst, deze kunnen zij weer doorgeven aan 
hun kinderen.
Armoede komt vaak voor van generatie op generatie. Dat moeten we doorbreken! Elk kind dat niet in armoede opgroeit, 
geeft de generaties erna meer kans op een fijne toekomst.
echt over mensen die het nodig hebben
Hoopgevend geen

Het is een prima initiatief om dit al jaren durend probleem proberen te takkelen. Corona zorgt bovendien van een toename. 
Probleem in het huidige stelsel is dat vele organisaties ermee bezig zijn en ieder op hun eigen manier. Zaken zouden beter 
op elkaar afgestemd moeten worden. Door de steeds verder gaande digitalisering is de beschikbare informatie voor deze 
groep niet of steeds minder goed te bereiken omdat ze de middelen niet hebben om de benodigde apparatuur aan te 
schaffen. De grootste angel is: hoe bereik je deze groep. Er heerst ook nog steeds heel veel &quot;stille&quot; armoede.
Gewoon investeren op wat langere termijn kan de erfelijke armoede verminderen. Dus wel een plan maken voor langere 
termijn.
Elk kind moet dezelfde kansen hebben
Zie de begeleidende tekst bij dit project. Zijn er nog andere argumenten?
Mooi project om arme gezinnen te steunen en transgenerationele overdracht te doorbreken.
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Zo belangrijk dat de inzet bij de ouders vandaan gaat komen. Zelf verantwoordelijkheid daarbij dragen geeft extra 
voldoening. En mee kunnen doen met anderen is zó belangrijk voor je eigenwaarde van ouder en kind.

Kinderen hebben de toekomst en hebben er recht op om veilig op te groeien en zich gewaardeerd te weten. Met goede 
steun en het zelf ontdekken van ouder('s) en kind wat belangrijk is voor een mooie, goeie, gelukkige ontwikkeling.
Inhoudelijk nuttig voor meerdere generaties en veelbelovend.
Gelijke kansen voor alle kinderen.
Kinderen hebben de toekomst . Geen enkel kind verdient het om in armoede te leven.

€2500 is een goede opstap om veranderingen voor kinderen in een gezin dat in armoede leeft te bewerkstelligen. Het 
gehele gezin meenemen in het opstellen van haalbare doelen. Aandacht voor financiën, voeding, school en vrije tijd.
Meer mogelijk maken voor nu en de toekomst van opgroeiende kinderen, super!
kinderen horen niet in armoede op te groeien, iedereen gelijke kansen. een heel goed project.
minder bureaucratie binnen de zorg. meer zeggenschap vanuit het gezin, de gezinssituatie.
handvatten bieden. Prima.
Onze regering doet weinig tot niets voor deze doelgroep dus dan moet de bevolking zelf initiatief nemen.

Moet zeker iets aan gebeuren. niet alleen bij de kinderen ook bij de ouders en de veroorzakers van deze toestand.
Bij de jeugd beginnen
Dit idee helpt duizenden kinderen/mensen naar een betere start, dus een beter leven. Daarmee is de opbrengst een 
veelvoud op het gebied van minder uitkeringen, betere gezondheid dus midner kosten etc.
Ieder kind verdient het om op te groeien zonder armoede. Dit is een project waar het gezin centraal staat en hulp 
afgestemd wordt op de behoefte, ipv dat de procedures en protocollen leidend zijn.
Goed plan wat helaas nodig is.
Geen kind mag opgroeien in een gezin met armoede stress
Argumenten voor

Het culturele leven in onze provincie is voldoende rijk en behoeft geen extra impuls. Veel belangrijker zijn extra 
investeringen in leefbaarheid, infrastructuur - overal snel internet! - , landschapsbeheer en verduurzaming.
Armoede is een verkeerde start voor de toekomst van kinderen; Criminaliteit zal hierdoor in de toekomst waarschijnlijk ook 
afnemen (als je niks hebt, heb je ook niets te verdliezen)
Kinderen zijn de toekomst van morgen. Dit begint allemaal met goede educatie.
Super toppie project, teveel kinderen kunnen niet met bepaalde dingen meedoen.
Bestrijding overerfbare armoede. Gezinnen helpen.
Kinderen zijn de toekomst en moeten alle kansen krijgen!
Een 'significant other' maakt vaak het verschil in het leven van kinderen en volwassen. Gezinscoaches en 
ervaringsdeskundigen met een sterke betrokkenheid en affiniteit met gezinnen die opgroeien in armoede zie ik dat bij 
uitstek zijn.
Liefdevol en opbouwend
Als er iets is wat doorwerkt in alle sectoren van het leven, is het onderwijs en kansen tijdens de jeugd. Een hoger 
opleidingsniveau werkt door in milieu, gezondheid, economie, criminaliteit(afname).
Heel belangrijk. Toekomst moet ook vandaag beginnen.
Prima bestemming. Niemand, en zeker geen enkele kind, mag in armoede opgroeien.
Ik denk dat dit project een goede kans van slagen heeft door de aanpak: mensen zelf een plan laten maken voor hun eigen 
gezin en hulp van een ervaringsdeskundige. Kinderen zijn de toekomst, het is belangrijk dat zij durven denken in kansen in 
mogelijkheden!
Geen kind verdient het om in armoede op te groeien. Elk kind mag opgroeien in de zekerheid dat het kansen en 
mogelijkheden heeft om iets van het leven te kunnen maken.

zolang er voor nederlanders (dus ook groningers) geen goed basisloon is ,waar men ook van kan rondkomen, vindt ik dat 
we samen deze grove fout op zijn minst moeten verzachten door in dit project te investeren
Geweldig initiatief! Deze kinderen zijn onze toekomst
Dit is een thema die speelt in onze provincie en lijkt mij goed dat generatieproblematiek doorbroken wordt. Je hoeft niet 
arm en ongezond te zijn en blijven. Gezinnen en kinderen versterken, kansen bieden, lijkt mij zeker passend binnen de 
bedoeling van Toukomst.
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Dit is toch waar het om gaat. Iedereen dat kleine beetje extra geluk bezorgen. Zo belangrijk, nu in deze tijd. Maar altijd.
Een gezinsondersteuner en gezinsbudget kan de generatieproblematiek mbt armoede helpen te verminderen. Krachten 
bundelen van diverse organisaties.
Armoede en gebrek aan financiële middelen in algemene zin is de wortel van al het kwaad in deze regio. Zonder geld, geen 
perspectief.
Geweldig project, hier wordt de provincie socialer, beter en leefbaarder van!

Teveel kinderen in Groningen leven in armoede, en in een thuissituatie met complexe problematiek: slechte gezondheid 
(o.a.overgewicht), werkeloosheid, inkomensongelijkheid, schulden, uitsluiting en huiselijk geweld. Als 
ontwikkelingspsychool en medewerker van de voedselbank wordt ik daar dagelijks mee geconfronteerd.
Ik zeg goed bezig
Kinderen verdienen een kans op een goede start
Armoede voorkomen in volgende generaties is één van de beste manieren om het probleem te bestrijden.
Ja graag, toekomst voor kinderen uit arme gezinnen!!!
Ik ben zelf docent en weet hoe belangrijk het is om als kind op school gewoon mee te kunnen doen.
KEER ARMOEDE OM..... doen zou ik zeggen Iedereen moet de kans krijgen voor een beter leven, de touwtjes weer in eigen 
handen krijgen. opvallend dat er opeens heel veel geld was bij de regering, maar dit niet bij de mensen komt in Nederland 
die dat het hards nodig hebben. Mooie van dit plan is niet alleen geld, maar ook planmatig werken op de situatie in 
gezinnen te verbeteren en het is meetbaar.
Het percentage armoede is in Groningen hoger dan in rest van Nederland. Ook kinderen van armoedige geZinnen moeten 
een kans krijgen om het iig beter te doen dan hun ouders. Een plan waarbij de gehele gezinsstructuur Moet veranderen. 
Alleen wat kleding en een nieuwe laptop is geen verbetering.

Het bestrijden van (overdraagbare) armoede is de duurste opdracht die we als rijke samenleving hebben. Als we armoede 
onder kinderen bestrijden, geven we hen een Toukomst en (!) geven we Groningen een betere Toukomst!
Alleen door te investeren in de kinderen, investeer je in de toukomst.
Kinderen zijn de toekomst en hebben een betere toekomst als zij niet in armoede opgroeien.Daarvoor moeten we alles op 
ales zetten in ons rijke land,
Concreet iets doen voor kinderen
Zo de miljoenen besteden, levert altijd resultaat op
Armoedebestrijding is prioriteit 1 als het gaat om de toekomst van kinderen in Groningen
Met name eens niet alles volgens de regels. Die werken soms tegen.
Precies waarover het project zelf ook spreekt. De Groningers zijn natuurlijk over de hele linie 'de dupe', maar daar waar 
ellende is zijn de kinderen daarvan het grootste slachtoffers want het kwetbaarst. Armoede werkt generaties lang door, dus 
MOET het worden

De armoedegeneratie doorbreken lijkt een serieuze mogelijkheid om kinderen/mensen meer kansen te bieden.

Door het doorbreken van meergeneratie-armoede werken we écht aan de toekomst! Geef gezinnen en kinderen 
perspectief en goede begeleiding, laat het werken als een olievlek op het water, die zich steeds verder verspreid!
het schandaal van Nederland: armoede, voedselbanken , kledingbanken enz..
Je kan hier niet op tegen zijn , maar...

Je weet nooit hoe het leven loopt, ook als je wilt dat het goed loopt: hulp en steun zijn belangrijk om verder te komen.
kinderen hebben niet gekozen voor deze manier van leven ouders met langdurig weinig geld ervaren regelmatig veel stress- 
hebben weinig vertrouwen in toekomst. ouders zijn het voorbeeld voor de kinderen- door ouders in hun kracht te zetten- 
worden kinderen opgelift
Bied kansen voor mensen
Alle kinderen verdienen toekomt
Super werk voor een doelgroep die dit zeer hard nodig is.

Als we samen willen werken aan bestrijding van armoeden, dan is het ondersteunen van kinderen bij een goede start het 
meest effectief. Door de samenwerking van organisaties bereiken we de kinderen die dat het meest nodig hebben.

- korte lijnen - mooie ondersteuning met perspectief - samen met het gezin aan de slag - andere gezinnen voorleven - een 
nieuwe kans aan mensen geven om opnieuw te orienteren wat wil ik - gezien worden zonder oordeel is heilzaam
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Biedt perspectief
Het gaat uit van het gezin zelf, dat is het startpunt. Dat is het enige dat werkt op de lange termijn. Een ander argument voor 
zijn de tandems: professionele hulp gekoppeld aan vrijwillige ondersteuning door ervaringsdeskundigen. Unieke werkzame 
combi
Het aller sociaalste plan in deze lijst! En heel belangrijk, want armoede moet ik deze provincie niet mogelijk zijn, maar komt 
helaas teveel voor. Dus hierin vooral investeren!!!!
Kinderen moeten geholpen worden. De financiële problematiek bij veel gezinnen is groot waardoor kinderen niet datgene 
krijgen wat ze nodig hebben.
sociaal; duidelijke, kwetsbare doelgroep; toekomstgericht.
Zo kan de armoede goed aangepakt worden.
Belangrijk om armoede te bestrijden.

Aan de basis beginnen Armoedebestrijding voorkomt heel veel andere problemen verderop in je leven Regelarm
Dit is gewoon nodig
De kinderen van deze doelgroep krijgen hierdoor meer kansen om vooruit te komen. Ook een opsteker voor de ouders, 
steun, hulp.
Deze kinderen zijn de toekomst van Groningen. Mooi dat het aanbod flexibel is en de gezinnen een vast aanspreekpunt 
hebben
kinderen laten opgroeien in armoede kan niet!
Het vergroot de kansen voor kinderen die anders op achterstand staan
Dit bied kinderen en gezinnen de kans om vooruit te komen. Gezien worden is hierin misschien nog wel het 
allerbelangrijkste!
Een geweldig project voor kansarme kinderen en daardoor eigenlijk voor onze hele samenleving!
We hebben een hele mooie week gekregen 2 jaar geleden ben ze zeer dankbaar
-Maatwerk past bij gezinnen in complexe situatie zoals armoede -Geen bureaucratie
Dit biedt kansen voor zowel ouders als kinderen in een moeilijke maatschappelijke positie

Omdat geen kind zou mogen opgroeien in armoede en in dit initiatief het kind centraal staat en niet de regels.
Armoede moet de wereld uit!
Heel goed dat er wordt gekeken vanuit de behoefte van het gezin!
Integrale aanpak Sociaal Generatie armoede doorbreken

Een project als dit zou in Nederland niet nodig moeten zijn, maar helaas. Er zijn teveel mensen die in het huidige 
neoliberale systeem aan het kortste eind trekken. De lonen moeten omhoog en we moeten ons uit de crisis investeren.
Alle kinderen verdienen gelijke kansen. Punt.
Schande dat we dit onder ogen moeten zien! Werk aan dewinkel!

Het is gericht op gezinnen en kinderen in de armoede grens. En het mooie is dat ze die mensen en gezinnen helpen om 
weer een toekomst op te bouwen. Zo kunnen ze kleding halen bij kledingbank maxima, waardoor ze er ook bij kunnen 
horen, zonder dat kinderen op school gepest worden. En het is fijn dat die mensen op alle vlakken geholpen kunnen 
worden. Door de steun van deze organisaties, medewerkers en de vrijwilligers is het zeker 5 sterren waard
- De kracht van dit project zit hem in de intensieve begeleiding die het hele gezin krijgt. - Goed om vrijwilligers in te zetten 
die in zo'n zelfde situatie gezeten hebben.
Geweldig initiatief wat een zeer breed maatschappelijk probleem aanpakt!
Dit is een belangrijke doelgroep en een goed plan, omdat het gezin zelf in de regie is.
De jeugd is onze toekomst! Zij verdienen een goede start en we winnen er allen bij.
idee om iets voor de minder bedeelde kinderen in Gronignen te doen is fantastisch.
Helpt armoedebestrijding en zorgt ervoor dat mensen meer gelijke kansen krijgen
als je gezinnen ondersteund help je in een systeem waardoor je meerdere problemen tegelijk aanpakt. opvoedklimaat 
versterken maakt ook dat ouders naar zichzelf gaan kijken
Het is een mooi initiatief om kinderen en hun ouders te kunnen ondersteunen in de basis behoefte. En dat kinderen 
gesteund worden in hun dromen en kansen.
Het kan niet zo zijn dat kinderen zonder ontbijt naar school gaan of in armoede opgroeien. Ieder kind verdient dezelfde 
kans!Daarom krijgt dit project mijn stem
Dit is het belangrijkste project
Alle kinderen verdienen alle kansen. Voorkomt “erfelijke” armoede Heel goed dat het gebeurt maar schande dat het moet 
in dit rijke land
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Investeert in jeugd
Investeren in kinderen in gezinnen is investeren in toekomst
Kinderen zijn totaal onschuldig maar krijgen de klappen of ze schuldig zijn
De jeugd heeft de toukomst

Je wil niet dat in deze tijd kinderen opgroeien in armoede. Kinderen zijn de toekomst en die moeten ze ook krijgen. Ze 
moeten nergens buiten hoeven te vallen en alle kansen en ondersteuning krijgen. Daarom is dit project van belang!!!
een kind moet veilig kunnen opgroeien. Daar hoort een redelijk goede financiele situatie bij. betere financiele 
mogelijkheden voor minima en extra's voor kinderen.
Goed plan als het gestructureerd wordt opgezet en gemonitord. Alleen geld geven is niet voldoende om deze, vaak 
structurele, problemen op te lossen. Het moet een onomkeerbaar proces opleveren, zodat mensen en kinderen uit de 
vicieuze cirkel komen.
Het is vanzelfsprekend dat kinderen niet in armoede moeten opgroeien.
Armoede is een voorliggende oorzaak voor veel andere problemen met opgroeien en opvoeden.
De jeugd is de toekomst
Kinderen mogen nooit de dupe worden van armoede dus moeten de organisaties die ze kunnen helpen hulp hebben om de 
kinderen nieuwe perspectieven te bieden
- Een goede manier om gelijke(re) kansen te creëren voor kinderen die opgroeien in armoede - Heel belangrijk dat ook deze 
kinderen mee kunnen doen
Zeer goed om voor de minder bedeelden wat te doen
Kansen bieden voor kinderen geeft hen meer toekomst! Door geldgebrek en beperkingen op het gebied van kennis en de 
weg niet weten komen veel kinderen tekort en worden hen onvoldoende onderwijs, sportieve, culturele en sociale 
ontwikkelingsmogelijkheden geboden.
Top dat de kinderen centraal staan en niet de regels of richtlijnen!
Als je patronen wilt doorbreken in armoede moet je alle generaties aanspreken en aansporen. Dit kan beter als je ze een 
alternatief en perspectief biedt.
Zeer goed initiatief
Ook in Groningen is er op het gebied van kansengelijkheid nog een wereld te winnen.
Mooi intitiatief en blijkbaar een succesvolle voorganger dus duidelijk een goede investering met resultaat
Armoede is een sluipmoordenaar. Groningse kinderen verdienen een goede basis.

Prachtig. Super mooi initiatief. Ook de ervaringsdeskundige is hier van groot belang en samen dromen waar kunnen maken.

Zorg ervoor dat kwijtschelding van schulden jaren eerder plaatsvindt en gekoppeld wordt een een intensief programma om 
dergelijke gezinnen verder te helpen in een nieuwe toekomst. Maar vergeet ook de alleenstaande niet.

essentieel voor elke toekomst, armoede zal er altijd zijn maar we moeten iedereen een kans geven dit te voorkomen
Kinderen zouden in onze maatschappij niet in armoede moeten opgroeien.
Wetenschappelijk onderzoek leert ons dat armoede een grote variabele is voor grote ontwikkelingsbedreigingen voor 
kinderen. Angst, stress en ongelukkig zijn is vaak het gevolg van armoede. Kans op kindermishandeling, uitsluiting en 
minder kansen voor de toekomst. Het aanpakken van armoede maakt dat deze gevolgen minder zijn, kinderen gelukkiger 
opgroeien en zij onderdeel zijn en blijven van onze maatschappij. Netwerk, outreachend en weer mogen dromen. HOOP! 
Prachtig project!

Voor de armere gezinnen moet toekomstperspectief komen, zodat de kinderen positief in de toekomst kunnen kijken.
prima plan!
Erg sterk dat er gekeken wordt naar de behoeftes van gezinnen en deze centraal worden gezet, inclusief de ondersteuning 
die nodig is om gezinnen verder te brengen.
De verborgen armoede is een feit en kan echt niet meer. De kinderen die opgroeien in armoede, zijn onze toekomst. We 
willen toch een glorieuze toekomst? Dan beginnen we bij deze kinderen!
Goud bezug!

Eén op de vijf kinderen in Groningen groeit op in armoede. Geen enkele ouder wil armoede/schulden overdragen aan hun 
kinderen. Vijftien professionele- en vrijwilligersorganisaties bieden de komende vijf jaar 1.000 gezinnen en 10.000 kinderen 
nieuwe perspectieven. We geven ouders handvatten en kinderen vertrouwen in hun toekomst. Wij dromen ervan dat alle 
kinderen die nu opgroeien in armoede, mee kunnen doen op school, in hun netwerk en nergens buiten de boot vallen. We 
leveren wat er nodig is om het leven van een kind te verbeteren. Bijvoorbeeld nieuwe kleding, een fiets, een laptop, een ge
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Belangrijk om elk kind goede startmogelijkheden te bieden
Bijzonder belangrijk onderwerp. Armoede is de grootste 'oorzaak' van slechte gezondheid, sociale ontwrichting, 
criminaliteit; en moet daarom met alle middelen worden bestreden.
Meer gelijke kansen Maakt het leven hopelijk wat lichter
Kinderen verdienen een toekomst!

Kansen voor kinderen wordt voornamelijk bepaald door het gezin waarin je geboren wordt. Om dit meer in evenwicht te 
brengen gun ik kansarme kinderen dit steuntje in de rug. Dit geeft een kans om je omhoog te knokken.
Belangrijk om de negatieve spiraal te doorbreken!
Elkaar helpen zoals het hoort daar waar je kunt
Armoede in Groningen is een enorm probleem waar dringend aan gewerkt moet worden

Aandacht voor kinderen en armoede is altijd goed. Het is sterk dat dit vooral vanuit particuliere organisaties wordt 
georganiseerd. Ik kan me voorstellen dat het gemakkelijker is voor mensen om zich meer gelijkwaardig te voelen met de 
coach. Belangrijk lijkt mij de banden met gemeenten en het rijk goed aan te halen. Ik verwacht dat veel structurele 
oplossingen daar vandaan moeten komen. Het is goed om hen in een vroeg stadium mee te nemen.
Uitstekend initiatief!
Armoedebestrijding, kinderen een toekomst geven
&quot;Er is lef nodig om de bureaucratie weg te nemen.&quot;
Heel fijn, het borduurt voort en versterkt wat er al is.
Een bijdrage leveren om hoop en perspectief aan opgroeiende kinderen te geven is vanzelfsprekend.
Blijkt in een grote behoefte te voorzien.
Kinderen hebben de toekomst dus laat ze niet langer opgroeien in armoede

Kinderen zijn kwetsbaar. Kinderen kunnen zich niet verweren. Door scheiding worden ze nog kwetsbaarder heen en weer 
geslingerd tussen vader en moeder. Ze krijgen zoveel over zich heen waar ze zelf niets aan kunnen doen. Verscheurde 
gezinnen breekt hun tere kinderhartjes. Ze moeten zoveel missen. Dit project kan dan net de zonnestraal zijn die ze zo 
nodig hebben. Net als een bloem die de zon nodig heeft om te groeien. Ik draag dit project een warm toe omdat Jezus 
omziet naar de kleinen en kwetsbaren in de samenleving
Iedereen heeft recht op een goede toekomst met (of zonder) hulp, een zeer goed initiatief.
Een goede samenwerking om gezinnen met kinderen kansen te geven en zo, voor nu en in dr toekomst, een toenemende 
tweedeling in de maatschappij tegen te gaan. Hulde!
Groot probleem in de provincie. Erg belangrijk om hier veel energie in te stoppen
Ik ben me bewust van de grote mate van Armoede in de het zuid-oosten van Drenthe en Groningen! Hiervoor is besteding 
erg belangrijk.
Kinderen hebben er recht op om in een veilige omgeving op te groeien. Het is goed dat ouders dan voldoende 
mogelijkheden hebben om hun kinderen acceptabel te kleden en andere middelen kunnen geven. Als het gezin die 
middelen niet heeft, dan kan dit project daarin voorzien.
Prima uitgedacht en helaas veel te hard nodig. Uitvoerbaar en simpel te realiseren. Groot effect en veel mensen concreet 
geholpen.
Heel goed

Zeker in deze tijd hebben veel gezinnen aan de onderkant van de samenleving het heel zwaar. En de kinderen zijn helemaal 
de dupe. Maxima geeft hen en hun ouders goede kleding zodat hun armoede minder zichtbaar is. De kinderen vallen op 
school niet meer uit de toon, heel belangrijk voor hun zelfvertrouwen en ontwikkeling.
Geen enkel kind zou mogen opgroeien in armoede in dit rijke land.
Project 54 Argumenten Tegen
Het is vaak lastig om echt iets te veranderen op de lange termijn. Vaak helpt het geld slechts even, tot het weer op is. Het 
project is relatief experimenteel en onzeker. Het helpt vooral een kleine groep en hun directe omgeving. De rest van de 
mensheid heeft er vrij weinig aan.
Geen
Geen
Argumenten tegen
Hier zijn geen argumenten tegen.
Geen!
Wie kan hier nu tegen zijn?
Afhankelijk worden goed toetsen
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Westelijk Groningen zal wellicht minder profiteren van dit project dan Oost Groningen.
Te treurig voor woorden, dat dit soort initiatieven nodig is, evenals zoiets als een voedselbank. De mensen zouden een 
fatsoenlijk inkomen moeten ontvangen om normaal van rond te kunnen komen!! Dat is overigens iets voor de politiek die 
behoorlijk faalt!
Niet
geen, behalve dat de overheid dit dus zelf helaas niet voor elkaar krijgt
Niets op tegen
Geen
Geen!
Geen
None
Een deelnemer moet kritisch ten opzichte van zichzelf staan. Dat inzicht kan moeilijk zijn voor mensen.
Geen tegen argument
Niks op tegen
Het blijft noodzakelijk om kritisch naar de eigen (hulp-)organisatie te kijken, om zo te grote afhankelijkheid van dit initiatief 
te voorkomen.
geen
Geen
Geen
Ik hoop dat de 2500 euro daadwerkelijk het gezin ten goede komt en dat er niet ook nog een gedeelte naar 
hulp/begeleiding gaat.

Als een gezinsondersteuner onervaren is, dan is er een grote kans dat het project binnen het betreffende gezin niet lukt.
geen
-
Nvt
Zijn er niet
Ik ben bang dat het voor een aantal ouders wel fijn is geen fiets, kleren of computer voor je kind te hoeven kopen. Dan is er 
meer geld voor shag/wiet en games. Kijk goed uit hoe je dit doet!!
Helaas dat dit nodig is in Nederland
Zou niet nodig moeten zijn
Geen
Geen
.
Geen, omdat alle beetjes helpen.

maar de bestrijding moet uit andere financiële bronnen komen, dit is in principe geen sociaal hulpprogramma
Ik kan er geen bedenken
Geen
Niet uit Toukomst, maar is regulier sociaal werk.
geen
Ach, dat is lastig. Om hier dingen te noemen, dan zou dat ten koste gaan van respect voor de betrokken.
Argumenten tegen
wordt die gezinscoach niet alsnog de zoveelste hulpverlener?
niet
Geen
nvt
Geen
Zouden sociale teams, door de gemeentes gefinancierd, dit niet als taak moeten doen?
geen

Basis doelen als voorwaarde opnemen, bv ontbijt. Niet duidelijk wie zicht heeft op de uitgave van de toegezegde gelden.
Hier kan niemand iets op tegen hebben.
waarom de een wel en de ander niet?
Vrijwilligers doen werk dat betaald zou moeten worden.
geen tegenargumenten
niet 1 reden is te bedenken tegen dit project
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Argumenten tegen
Als meer dan 1000 huishoudens deel willen nemen dan zullen een aantal gezinnen teleurgesteld moeten worden. Tenzij het 
project zo aanspreekt dat ieder gezin in armoede uiteindelijk mee kan doen.
Geen
Geen
Ondertussen wordt er een armoedeindustrie opgebouwd. Armoede los je op door verhoging van het minimumloon, 
betaalbare woningen, goede scholen, werk, onderlinge hulp en noaberschap. Als het gaat om deze doelstelling: geen cent 
naar dure directeuren en welzijnswerkers.
Er wordt al zoveel gedaan..
Alleen maar goed dat ze dit gaan doen

Wat is armoede in Nederland? Waar leg je de grens en wie komen er voor in aanmerking. Het kan niet zo zijn dat Jantje wel 
wordt geholpen maar Pietje niet. Er moet een goed plan komen zodat mensen uit de schulden kunnen komen en blijven.

hoe selecteer je de 1000 gezinnen en 10000 kinderen. Hoe zorg je ervoor dat de ondersteuning daadwerkelijk een positief 
lange termijn effect heeft? Onduidelijk wat een vergelijkbaar project in Z-O Drenthe heeft opgeleverd.
Geen.
Geen, want tegen het reiken van onze hand naar de kinderen kunnen geen tegenargumenten bestaan
Wellicht is het eenvoudiger om aan de praktische, niet-bureaucratische kant te beginnen, met provinciale school-ontbijten, 
gratis sportclubs, bereikbaardere bibliotheken, etc.. Het overige budget zou dan misschien gebruikt kunnen worden om alle 
gezinshulpverlening aan elkaar te koppelen zodat er gestroomlijndere samenwerking ontstaat wat óók een besparing 
oplevert!
maar kanttekening is dat er natuurlijk al heel wat geldpotjes zijn en steun mogelijk is voor deze categorie
met geld alleen wordt perspectief van kinderen niet breder. kinderen in kwetsbare situaties hebben veel baat bij het leren 
vertrouwen in hun eigen kunnen- vraag me af of dit initiatief hier op inzet
geen
Geen!
Hoe voorkom je dat organisaties met winstbejag hierop inspringen (pgb risico)
Zelf initiatief en zelfregulering moeten speerpunt zijn bij de gezinnen en alle gezinsleden hierbij betrekken
Dat zou ik niet weten
Geen
geen
Geen
geen
Liefdadigheid, betutteling
Geen
- Waar komt het budget vandaan? - Goed initiatief, maar er zijn al zóveel instanties die gezinnen begeleiden. Hoe ga je deze 
voorbij?
Maar of de gezinsondersteuner dat moet zijn? Kan ook een jaarlijks creatief en inspirerend vakantiekamp zijn (ze gaan zelf 
wellicht niet op vakantie) met ook sociaal-maatschappelijk werkers maar ook kunstenaars, ervhalenvertellen en 'nieuwe 
helden' (Arjen Robben vertelt...etc)
als het geld per gezin op is moeten we niet stoppen. deze investering loont altijd wat het ook kost. alternatief is kinderen 
die de rest van hun leven afhankelijk zijn van zorg of uitkering
Geen
Geen
geen
Argumenten tegen
Geen
Geen
GEEN!!!!!
Zijn er niet!
Te veel organisaties die meewerken betekent ook te veel kapiteins die aan het roer willen staan. #valkuil
Budget idee, kan concreter worden beschreven
is een groot gat waar geld in verdwijnt als we kijken naar de jeugdzorg
men hoede zich tegen nog meer bureaucratie; welslagen is deels afhankelijk van landelijk beleid (vereenvoudiging zorg, 
schuldhulp etc)
Krachten bundelen van alle goede vrijwilligers initiatieven die er op dit gebied zijn! Samen sterk
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Goin
Wat is het verschil met gemeente, stichting leergeld, Voedselbank, Humanitas en al die anderen? Er zijn al zoveel 
initiatieven. Hoe komt het dat deze doelgroep zo moeilijk bereikt wordt
Denk voor laptops en dergelijke aan ondersteuning vanuit (goede-doelen-) kringloopwinkels. Beperk vrijwilligers niet tot 
ervaringsdeskundigen, maar kijk ook naar middelbaar-/hogeropgeleiden, die kunnen ondersteunen bij het lezen van 
brieven e.d. Zo draagt de 'elite' ook zijn steentje bij.
Ouders houden nog altijd grote invloed.
Zou het niet weten
Ik ben niet bekend met de aanpak in Zuidoost Drenthe. Werkt die?
Argumenten tegen
Maar ik vind ook dit een doorgeschoven verantwoordelijkheid. Moet het jeugdbeleid van de gemeenten dit niet opvangen? 
En als dat niet afdoende is, moet er dan niet structureel meer geld heen?
geen
Als kinderen teveel toegestopt krijgen, kan jalouzie ontstaan bij andere kinderen
Geen
Geen
Project 55 Argumenten Voor
De aansluiting bij bestaande burgerinitiatieven. Inwoners hebben actieve rol, van initiatie/ontwerp tot en met 
implementatie
van onderaf is mooi. Zorg dat er ook een stevige financiële pot is, niet alleen voor leuke kleine dingen, maar ook voor grote 
dingen als school &amp; pluktuinen die ook bereikbaar zijn voor mensen met een smalle beurs. Menging van groepen. 
Zodat iedereen over 10 jaar o.a. 300 gram groente eet! wees ambitieus!
In sommige wijken is er geen ontmoetingsruimte dit zou kunnen worden ingezet om initiatieven te versterken van de 
bewoners er zouden cursussen gegeven kunnen worden ontwikkeling is van belang.
Eigen regie, zelfredzaamheid, positieve gezondheid, impact, samenwerking
Ouderen kunnen als het aan hun ligt zelf hun eigen boontjes doppen, daar is geen den haag voor nodig
Enorm belangrijk voor de provincie Groningen.
Goed
Gezonder leven voor iedere Groninger is een grote wens en noodzaak, dat moet gesteund worden
Goed project, wel jammer dat Groningen deze stimulering nodig heeft.
Mooi om de krachten te bundelen en kijken wat al werkt dan het wiel opnieuw uit te vinden!

Het is goed om op een innovatieve manier problemen aan te pakken, zeker in een tijd waarin de gezondheid belangrijker is 
dan ooit. Burgerparticipatie is altijd goed, samen oplossingen bedenken is beter dan dat alles van bovenaf wordt bepaald. 
Immers de burger weet wat hij of zij nodig heeft en wat het beste werkt.
samenzijn is wat we nodig hebben
de doelen zijn goed
Hierbij is het ook van belang structuur te bieden en krachten te bundelen. Vervolgens tot daadkracht te komen. Niet alleen 
erover praten.
ondersteuning. Denken in oplossingen, niet in problemen.
Stimuleert activiteit, betrokkenheid en creativiteit van bewoners en draagt bij aan leefbaarheid.
Eindelijk van ziekenzorg naar gezondheidszorg. Hiermee kan je laten zien dat investeren in gezondheid in de breedste zin 
van het woord rendeert.
Mijn ervaring is dat ideeën vaak blijven liggen omdat er tijd, energie of expertise ontbreekt. Niet vreemd, want iedereen 
heeft een druk leven. Daarom erg mooi om hier via deze weg ruimte aan te bieden.
Preventie, gezondheid. Duurzaam, welzijn, verbinden, sociaal, leefomgeving.
Het inzetten van burgerinitiatieven zorgt voor een breder draagvlak, waardoor de kans op succes groter is. Een initiatief die 
het gat opvult wat gemeenten en grote instellingen hebben gecreëerd door bezuinigingen, re-organisaties en slecht 
luisteren.
Sociaal en nooi project
De kracht zit in de samenleving, dat maakt Groningen leefbaar!
betrokkenheid voor de buurt door actieve deelname is het smeermiddel voor de samenleving
Vanuit samenwerking verder komen, mooi!
spreekt voor zich
dorpen meer zeggenschap en kracht om de omgeving mooier en gezonder te maken
Actieve burgers zijn nodig om bij een terugtrekkende overheid dorpen en wijken leefbaar te houden.
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Hiermee worden burgers bij tal van aspecten betrokken en kunnen verdere burgerinitiatieven ontstaan. Het draagt ook bij 
aan een betere leefmilieu.
Project 55 Argumenten Tegen
M.b.t. nieuwe oplossingen en een professionele ontwikkelomgeving: zoek niet opnieuw het wiel uit! Beter aansluiting 
zoeken bij reeds bestaande programma's en initiatieven in de noordelijke regio
mooi van onderaf, zorg dat er ook ambitie aan gekoppeld wordt: dat iedereen minimaal de schijf van 5 haalt, gaat 
bewegen, fietst, buiten komt (van 0-100+ !!) Zonder doelen verdwijnt het geld naar leuke dingetjes zonder stappen te 
zetten.
Geen.

Geld gaat in eerste instantie naar Noorderkracht, elke idee wordt daarmee meteen vijf keer zo duur. Zonde van het geld.
al genoeg initiatieven op dit gebied. Voegt niks toe
Geen
Veel gemeenplaatsen over 'samen' en 'gezond' enzo, maar weinig concreet en met risico dat hulp wordt opgedrongen waar 
die niet gevraagd wordt.
Te algemeen, te vaag
Succes hangt samen met het bereiken van die gemeenschappen. Dat is niet altijd even vanzelfsprekend. Vraagt geduld en 
tijd.
Hier zijn toch al diverse partijen/netwerken voor die zulke onderzoeken uitvoeren?
Wéér een burgerinitiatief die het gat opvult wat de gemeenten en grote instellingen hebben gecreëerd door bezuinigingen, 
re-organisaties en slecht luisteren. Symptoom-bestrijding: wanneer er vanuit deze organisaties weer geluisterd wordt naar 
de gebruiker, hoeft er geen derde - of vierde - partij tussen.
-
Geen
ik geloof niet zo in geld naar ondersteuners en aanjagers, ik ben meer voor projecten
Hoog over, niet concreet genoeg
Dit lijkt me vooral leuk voor de adviseurs. Volgens mij hebben bijna alle dorpen een dorpsvisie. Geef het geld meteen aan 
hen voor de realisatie.
Project 56 Argumenten Voor
Benutten van de mogelijkheden van nieuwe technologie
opvallend gezond worden: dat is een prachtig doel, waar zeer veel in geïnvesteerd moet worden
Gezond ouder worden is voor de doelgroep prettig maar daarnaast levert het financieel heel veel op namelijk veel lagere 
kosten in de gezondheidszorg. Het is een prima investering.

Gezonde inwoners zijn gelukkiger en kosten minder. Het mes snijdt Dat aan twee kanten. Heel mooi dat de adviezen echt 
op maat worden gegeven. Dat de privacy gewaarborgd blijft, haalt mij over de streep. Goed plan!

Basisinkomen invoeren, zo snel mogelijk, en eerder kunnen stoppen met werken, zodat je je niet kapot hoeft te werken.
Dit is een deel van de oplossing om gezonder te worden. Maar wie monitort? En ondersteunt?
Graag, kan niet wachten!
Gezond ouder worden willen we allemaal
Lijkt me een prima ondersteuning om te proberen mensen veilig en gezond oud te laten worden.
Bewust worden en bewust inzetten
We weten allemaal dat oost Groningen, niet de meest gezonde plek van Nederland is. Met wat meer aandacht, kunnen we 
de levensverwachting hoger maken.
Op deze manier kunnen we werknemers die thuis zitten aan een gezonde werkomgeving helpen, belasting van 
medewerkers in de gezondheidszorg tegen gaan en nieuwe bedrijvigheid stimuleren.
Intentie is goed
dit betreft de gehele bevolking van jong tot oud
Zijn (grote) bedrijven hier niet al mee bezig?
Helpt om bewust met je gezondheid om te gaan (voeding en bewegen!) en de kosten van de gezondheidszorg binnen de 
perken te houden.
Argumenten voor
Project 56 Argumenten Tegen
Het lijkt alsof het wiel (voor een deel) opnieuw uitgevonden gaat worden; de potentie van aansluiting bij bestaande 
initiatieven en (ICT) platformontwikkelingen mist in de omschrijving van het project
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jammer van al dat geld in technische ontwikkelingen: benut het geld liever voor het laagdrempelig beschikbaar stellen van 
sensoren die er zijn (bv slaapkwaliteit, zoveel slechte slapers) in combinatie met diverse (gratis) coachprogramma's voor 
verbetering leefstijl (voeding, bewegen, stress, slapen etc) en akties voor gezondere omgeving (dat het makkelijker is om 
gezond gedrag te doen dan ongezond gedrag). Kortom, steek het geld in concrete verbeteringen voor groningers in stad en 
platteland
Ten eerste: ga weg met je wereld vol met monitoren en sensoren. Moet ik een fitbit om te weten of ik nog een stukje moet 
lopen, of een vitaminesensor wanneer het weer tijd is voor mijn fruithapje? Doe maar als je het leuk vind, maar mijn 
toukomst is het bepaald niet! Ten tweede: met dit soort sensoren en andere zogeheten slimme high-tech oplossingen 
wordt je al wereldwijd om de oren geslagen. Die kunnen en worden overal ter wereld al ontwikkeld. Het is totaal niet 
plaatsgebonden aan Groningen.
Financiering? En niet geschikt voor iedereen.

maar dit project riekt mij wat veel naar reclame en verkoop-bevordering van sensoren, geef mij maar persoonlijk advies
Sluit wel aan bij de doelgroep
Er zit altijd een risico bij innovatie, dus hebben we meer projecten nodig.

Gebruik is sterk afhankelijk van gebruiker. Vaak wordt het genegeerd of worden slimme watchers na een maand aan de 
kant gegooid. Preventie begint met andere leefstijl door andere educatie en voorbeelden. Een werkgever die daar ruimte 
aan geeft door met zijn allen een lunchwandeling te maken is meer waard dan een smartwatch oid.

Kan SNN hier niet iets in betekenen of een andere partij? Dit lijkt een markt ontwikkeling van een professionele partij
De mens zelf blijft de storende factor bij domotica. Apparatuur die niet goed gebruikt wordt en daarmee foutieve data 
geeft, etc.. Daarnaast is ook bij dit project de sociaal-maatschappelijke ladder van invloed: hoe lager op de ladder, hoe 
noodzakelijker, maar ook hoe lastiger het is om uit te voeren, oa. vanwege de beroepsgroepen (meestal zwaar werk en laag 
inkomen)
Dergelijke platforms zijn al beschikbaar, bijvoorbeeld in de vorm van PGO's (persoonlijke gezondheid omgeving). Hier kun je 
de data van verschillende sensoren koppelen, zien in een dashboard en eventueel kunt delen met je zorgverlener, 
mantelzorger e.d. Een voorbeeld is Selfcare.

niet iets om Groningers mee te compenseren vind ik, meer iets voor VWS, ZON&amp;W, Europa. Dan liever 'leug'nbaankies' 
en dingen om eenzaamheid tegen te gaan, sociale netwerken creeeren. Liever dan in gadgets en techniek investeren. 
Gezelschap en iemand of iets om voor op te staan is nog altijd de beste remedie voor een goed gezondheid.
probleem wordt de financiering maar ik denk dat vws en provincie hier een heel belangrijke rol gaan spelen, het is in het 
belang van heel nederland en bespaart uiteindelijk kosten.
Geen
Argumenten tegen
Zo lang privacybescherming op internet en in digitale toepassingen nog zo lek is als een mandje, ben ik tegen dit soort 
zaken.
Digitaal bereikt lang niet iedereen. Niet iedereen heeft een snelle internetverbinding en /of een computer.
Big Brother. Er is nog geen enkel project geweest dat de data daadwerkelijk kan beschermen. Hoe lang zou het duren voor 
je leefstijl invloed heeft op je premie en recht op zorg? We zijn hier nog niet klaar voor.
Project 57 Argumenten Voor
Om jongeren zich thuis te laten voelen en te stimuleren dat ze blijven in de omgeving waarin ze opgegroeid zijn is het nodig 
dat ze op een positieve en opbouwende manier hun energie kunnen besteden.
Leuk dat er meer dingen te doen zijn, ik ben zeker voor! Helemaal de rodelbaan, geweldig!
Prima initiatief; vooral Helpermaar spreekt mij aan ~ het gegeven dat vaders uit de buurt zelf de krachten bundelen om in 
deze nieuwe wijk gelegenheden te scheppen te bewegen en elkaar te ontmoeten via tal van activiteiten. Dat geeft reuring 
en saamhorigheid.

verbindend, mooi! - aanvullend: 10 of 20? het mag wel ambitieuzer! zoveel dorpen in Groningen! - aanvullend: kan het zo 
ontworpen worden dat het meestal sporten in de buitenlucht is, en alleen dicht bij regen? zo komen we makkelijker aan 
onze vit D/buitenlucht-tijd. of alleen een dak en zijkanten open? goed voor onze weerstand en innovatief!!
Sporten in de buitenlucht. Ontdekken van de natuur in je nabije omgeving
Laagdrempelige plaatsen waar mensen van jong en oud samen kunnen bewegen, elkaar kunnen ontmoeten en 
ontspannen. Zou mooi zijn als het beoogde doel/geld ook gebruikt gaat worden om het betaalbaar te maken voor iedereen 
en ook iedereen samen kan komen op deze plaatsen.
Rodelbaan is een echte publiekstrekker voor groningen. Top
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Het is niet alleen maar in Winsum maar ook in het Hogeland. Weer of geen weer kan er altijd gesport worden en 
gevoetbald worden door de lokale voetbalverenigingen.
Leuke initiatieven. Mooi om te zien de samenwerking tussen deze partijen. Vooral de Rodelbaan Kardinge lijkt mij cool. 
Mooie publiekstrekker voor de stad en de regio.
Werkgelegenheid. Aantrekkelijk voor toerisme uit Duitsland en aangrenzende provincies. Sociaal project. Diversiteit in 
Groningen. Indirecte reclame voor Cardinge Kartbaan en school voor de sport
Bewegen in onze prachtige provincie werkt voor lichaam en geest zeer preventief, waardoor mensen minder snel zorg 
nodig hebben. Verder maakt iedereen zo kennis met de schoonheid van de provincie.
Nu wordt de ruimte niet goed gebruikt wat erg zonde is.
Meer reuring en de omgeving beter verkopen

plaatsen zijn goed verdeeld over de provincie, bereikbaarheid voor iedereen. Laagdrempelig is belangrijk, je ontmoet er 
andere mensen, mogelijk andere sporten, je doet inspiratie op. En bewegen is goed voor jong en oud.
Erg leuke ideeën waar de plaatsen wat aan hebben!

Uniek en zeker nodig voor omgeving. Iedereen verbinden en er voor zorgen dat mensen er mogen zijn in elke manier van 
leven. Verbinding tussen mooie plekken in en rond Groningen en elkaar ook blijven spreken en doorsturen :) top
Activiteiten voor jongeren in de stad stimuleren is goed

Vele mogelijkheden voor iedereen om te bewegen en sporten, toegevoegde waarde voor Winsum en omgeving
Ik ben voorstander van het verbeteren van bestaande plekken ipv nieuwe dingen opzetten. Ontmoeten is erg belangrijk, 
evenals toerisme. Vooral in deze tijd, lijkt mij dit het beste project voor Groningen!

Die Rodelbaan is een erg goed idee. Dan wordt er eindelijk eens wat mee gedaan! Een mooie attractie voor Groningen.

Multifunctioneel project voor alle soorten sport (voetbal, tennis, korfbal, hockey etc. etc,) opleidingscentrum, stageplek, 
werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking, vergaderruimten, kinderfeestjes, bruiloften en partijen, 
B&amp;B, etc. etc. Alles kan in overleg dat maakt &quot;Het Verschil&quot;

laten we ons in zetten om de jongeren weer te betrekken bij al het natuurschoon in deze omgeving .geef ze een uitlaatklep 
ipv ze overal weg te sturen betrek ze en beloon ze met jongeren plekken waar ze even zichzelf mogen zijn.
Bewegen is belangrijk. De jeugd is te zwaar. En heeft in Helpermaar idd weinig ruimte om te bewegen.
M.n. eigenaarschap in de buurt is mooi!
Superbelanvrijk
Prima bundel, zowel voor het leefklimaat van 'de Groninger' als voor recreanten van buitenaf. De provincie biedt ook 
uitstekende gelegenheid voor duursport, vormen van triathlon. Nog een kans om Groningen op de (inter)nationale kaart te 
zetten!
Het is een fantastisch idee een roddelbaan !
De drempel laag maken om te bewegen in groepsverband. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen. Het is 
algemeen bekent dat ouderen dat wel graag willen, maar even geholpen moeten worden.
Investeren in de jeugd met (buiten) activiteiten levert veel op (geluk &amp; gezondheid)
Rodelbaan kardinge
Sport en spel is de basis voor samenwerking, elkaar leren kennen en uiteindelijk vrede. De basis is de bestaande plekken en 
van daaruit een verdere ontwikkeling mogelijke maken.
Gezonder leven, betere zorg, minder armoede, klinkt goed
Aanwinst voor het dorp Winsum. Vele mogelijkheden voor de sport,die jij wil beoefenen. Ook voor groepen ,die onder 
begeleiding willen sport en beweging doen. Ook wordt maandagochtend schoongemaakt door leerlingen v.Lieflandschool 
onder begeleiding van leraar en mij.

Bewegen en ontmoeten. Juist in deze coronaperiode merken we hoe belangrijk dat is. Laagdrempeligheid is hier belangrijk.
Dat kinderen, masr ook volwassen en ouderen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen bwegen is cruciaal!
Voor ieder wat wils
Meer speelgelegenheid in de nabijheid van de woningen, leidt tot meer beweging en ontmoeting van jeugdigen. In een 
digitale samenleving een welkome afwisseling.
Geweldige samenwerking van verschillende organisaties bij elkaar, waardoor het heel divers is.
Sport en buitenlucht, gezonder kan toch niet
Grote diversiteit aan sport beoefening in de regio. Strategisch opgezet. Bereikbaar voor velen jong en oud
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Rodelbaan. Zet Groningen als stad en provincie op de kaart
Leuk initiatief voor een lange termijn aantrekkelijk Groningen
Sociaal ondernemen + meer bewegen = win win
Optimaal benutten van de cohesie in de wijk Eigenaarschap bij de wijkbewoners, wat maakt dat er een natuurlijke gedeelde 
verantwoordelijkheid ontstaat ( lees weinig vandalisme)
Breed in en voor de Groningers van stad en land en van klein naar groot... en participerend van onderop! En ruimte voor 
uitbreiding..
(Laten)bewegen, enthousiasme door en voor medeverantwoordelijkheid, brede bevordering van (de voorwaarden 
voor)een goede gezondheid. Ook ouderen betrekken.
Samen bewegen brengt zoveel meer sociale cohesie in een gemeenschap.
Algemeen idee is wel leuk maar Helpermaar speeltuin is ongepast om hiervoor geld in te zetten.
Zou zo fijn zijn om leuke activiteiten te hebben voor jong en oud.
Goed dat er veel sportieve plekken zijn waar mensen samen kunnen komen op een sportieve manier.

Laagdrempelig en verbindend voor mensen uit alle lagen van de bevolking. Jongeren kunnen aktiviteiten bedenken om 
buiten te doen, ook plaatselijke kunstenaars, singersongwriters, gezellige optredens op zondagmiddagen.
Leuk voor iedereen
Het project bij Manege Winsum is een hele nuttige toevoeging voor Winsum en ook voor de rest van gemeente Hogeland! 
Voor ieder wat wils, een combinatie tussen beweging en ontspanning.
Mensen hiervoor de ruimte bieden helpt werkelijk mee aan gezond en gelukkiger leven.
Alleen voor in de zomer leuk

Een mooie uitdagende outdoor survivalbaan aanleggen voor de jeugd en een fitness parcours voor de ouderen zodat 
iedereen zich op een gezonde manier buiten kan vermaken en genieten van mooie Schildmeer!
Netwerken zorgt altijd voor meer kansen en een betere spreiding van kansen. Dit netwerk, mits het in de toekomst kan 
worden uitgebreid, zou kunnen bijdragen aan bereikbare recreatie in eigen provincie, met toekomstig misschien meer 
toerisme
Belangrijk om in de eigen omgeving te kunnen bewegen en ontmoeten waarbij toegankelijkheid voor op staat voor iedere 
burger.
Ik waardeer het initiatief van broedploatsen, waar mogelijk toekomstige dieverdoatsieploatsen geproefd kunnen worden. 
Dit is exact wat ik nu als buurtbewoner mis in het 'speelplan' van de Helpermaar. Wat is het plan precies? Wie bepaald dit? 
Hoe kan ik meepraten en meedenken over het plan? Welke behoeften leven er echt bij de bewoners (het huidige verhaal is 
onherkenbaar voor mij)? Ik hoop dat broedploatsen dit proces van burgerinitiatieven transparanter en inclusiever kan 
maken. Nu maak ik me veel zorgen.
Origineel, met name de rodelbaan op de kardingebult. In vakanties in buitenland vaak gedaan. Superleuk voor alle 
leeftijden (opa's en oma's, wij, pubers en kinderen)...
mooie combi van een project dat gezondheid bevorderd, meedoen bevorderd en werkgelegenheid.
concrete ideeen, uitvoerbaar en ook exploitabel
Samen komen, samen bewegen is goed voor de samenhang in de samenleving

Een multifunctionele plek voor alle doelgroepen. Dus inclusie, voor iedereen toegankelijk. Dichtbij dichtbevolkte gebieden 
of kleinere dorpjes waar mensen op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met bewegen en elkaar.
Doen! Goed voor de publiek, omgeving, goed voor de ondernemers. Goed voor Groningen.

Voor iedereen toegankelijk. Zowel bewoners (jong en oud) als toeristen van Groningen. Maakt Groningen levendig!
De jeugd heeft t nodig zeker in de sellingen de beetse
Duidelijk en waardevol project waarbij het eigenaarschap ligt bij de community.
Sport en beweging.Dit is belangrijk voor iedereen!
Plezier voor iedereen.
Voor een ieder toegankelijk.
De kinderrijke wijk Helpermaar verdient een sportieve ontmoetingsplek voor jong en oud in de wijk! Dit is nog de enige 
plek/mogelijkheid in de wijk waar iets mogelijk is om zoiets te realiseren.
eigenaarschap bij de gemeenschap of bij de 4 sociale ondernemers...
Heb nu al zin in zomerse buitenactiviteiten die we met vrienden (op 1,5m) kunnen organiseren
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Sport- &amp; bewegingsactiviteiten moeten aantrekkelijk en toegangkelijk zijn voor iedereen. Mensen zitten tegenwoordig 
te veel stil wat negatieve gezondheidsrisico's met zich mee brengt. Een project als deze kan de negatieve trend doorbreken 
en ervoor zorgen dat mensen uit hun luie stoel komen en gezonder gaan leven.
Projecten:broedploatsen, Rodelbaan Kardinge, Manege Winsum, Schildmeer Sportmeer, krijgt van mij zeker 5 sterren. Dit 
gaat om een algemeen belang voor iedereen. En de buurt heeft geen tot weinig overlast.
Goed voor de jeugd in stadswijken
Let op: de beoordeling gaat alleen over de speelplek Helpermaar: speelvoorziening voor oudere jeugd
Doen doen en nog eens doen!
Roddelbaan bij Kardinge, mooie trekpleister
De doelgroep varieert van jong tot oud en gaat over verbinden van de maatschappij. Juist in deze tijd is dat heel belangrijk 
en hebben deze ondernemers er wel voor gezorgd en ook bewezen dat verbinden mogelijk blijft, zowel voor individuen als 
bedrijven en organisaties.

Hoe meer jongeren en ouderen gepromoot worden om vooral laagdrempelig te bewegen hoe beter dit is voor hen eigen 
gezondheid, en voor de toekomst van allen. Minder werkloosheid, minder uitval, minder zorgkosten. Meer leefplezier
De rodel baan zou geweldig zijn! Echt iets unieks in Nederland!
Rodelbaan Kardinge is leuk voor ieder, ook wanneer je minder sportief bent en toch iets actiefs wilt doen. Gezellig om meet 
het gezin te doen.
Sport, spel en sociale verbinding. Ontzettend belangrijk in onze huidige maatschappij. Daarnaast vergroot het de 
leefbaarheid van de provincie.
Een prachtig initiatief om jongeren perspectief en beweging te bieden!
De rodelbaan past precies bij de stad! 1 woord top!
Vernieuwend, veel plezier voor iedereen
Zorg dat er in alle buurten op korte termijn sportzalen beschikbaar zijn op meerdere momenten van de dag.
Dit verrijkt groningen en omgeving en maakt het een zeer aantrekkelijke plek om te bezoeken. Ook vanaf veel verder dan 
omgeving Groningen.
Het is altijd goed om mensen in beweging te krijgen. Daardoor blijven ze fitter en leven ze langer, bovendien doe je zo weer 
contacten op, wat weer goed is tegen de eenzaamheid. Het hele mooie van dit idee is, dat het laagdrempelig is en voor 
ieder geschikt.
Lokaal, vergroten leefbaarheid, ruimte voor verschillende bewegingsvormen
Goed voor de regio en de gezondheid van de bewoners. Tevens een goede impuls voor het toerisme
Eigenaarschap creëert meerwaarde van deze plekken. Sociale cohesie voor iedereen, zowel jong als oud en ook voor 
mensen met een beperking.
Groningers hebben dieverdoasie nodig!

Door de samenwerking aan deze projecten op deze Dieverdoatsieploatsn komt iet geweldigs tot stand voor alle Groningers!
Goed voor toerisme. Veilig met Covid
Schildmeer Sportmeer, het Schildmeer is de parel van Groningen
Project 57 Argumenten Tegen
Geen
Hoop dat het geld naast de investering voor deze projecten ook vooral dan weer terugvloeien in betaalbaar aanbod voor de 
samenleving
geen
Geen, kan hier niets bedenken. Dat maakt het zo'n goed voorstel.
Speeltuin en ontmoetingsplek Helpermaar/Wijert: Ontbreken draagvlak onder omwonenden, voorziet niet in een behoefte, 
neemt juist ruimte om te spelen af van kinderen in de leeftijd 2-8 jaar en maatregelen om overlast te voorkomen ontbreken 
(kans is aanwezig dat het een hangplek wordt)
.
Nvt
niet1
Zijn er niet.
nvt
Niks op tegen
Bereikbaarheid?
maar dat moet via andere kanalen gefinancierd worden, een kleine bijdrage mag
Niet
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Geen
Geen
Wat is dit dan meer dan de al bestaande sportscholen? Ik zie de meerwaarde niet.
Provincie wordt minder betrokken, denk aan de uithoeken van Groningen
Geen
Geen

Project speeltuin Helpermaar is zonder enig overleg met de direct omwonenden. Geld kan veel beter besteed worden aan 
doelen die wel echt noodzaak hebben, zoveel betere ideeën al gelezen. Dit project is nu geen overlast, initiatiefnemers 
kunnen ook naar sportschool gaan ipv hangjongeren (die nu prima plek hebben) naar onze groenstrook trekken. 
Bestemmingsplan deze locatie is nu groen, lijkt mij prima in onze prop-volgebouwde wijk.

Helpermaar heeft al 1 bestaande speeltuin op deze plek, die met heel veel plezier dagelijks wordt bezocht door de 
buurtkinderen en ouders. De 5 initiatiefnemers van dit project hebben de aanwonende buren niet betrokken bij dit project 
en wonen / kijken er zelf niet op uit. Ze hebben hierdoor zelf ook geen last van de te verwachten overlast. Bovendien zijn er 
voldoende speel- en ontmoetingsplekken in de wijken Helpermaar/Wijert/Helpman. De verkeersveiligheid is ook niet goed 
doordacht, want de bestaande speeltuin wordt nu gesplitst in 2 “speellocaties” met als gevolg overstekende kinderen.
Geen
Niets
Mogen wel 10x meer plekken zijn! Het is niet duidelijk of de projecten ook meer gericht zijn op kinderen en volwassenen 
met een beperking?

Niemand gaat hier gebruik van maken, minder ruimte voor mountainbikers, minder ruimte voor sleeën in de sneeuw.
In dit project zou een heel prima verdienmodel kunnen zitten, in de vorm van de VVV, of een ander particulier initiatief 
zoals Thuisbezorgd of Uber. Aangesloten organisaties hebben merkbaar profijt van het netwerk, en kunnen uit 
ondernemerszin daar ook prima financieel aan bijdragen.

-Precies op deze plek in de Helpermaar is al een speeltuin (rekstokken, wip, speelkasteel)! Het wordt elke dag druk bezocht 
door vele buurtkinderen. Er zijn 2 bankjes waar kan zitten. De allerkleinsten spelen in het zand. Er wordt gespeeld en 
ontmoet door jong en oud. -Binnen een straal van 600m zijn verschillende openbare voet-, volleybal- en tennisvelden. -
Waarom moet de speeltuin plaatsmaken voor een sportveld met hoge palen en fitness apparaten? Waarom het spaarzame 
groen weghalen? De wijk is al zo dichtbebouwd. -Ik herken het beeld van weinig cohesie, schade etc. totaal niet.
Houd de natuur zoveel mogelijk in stand.
N.v.t.
Geen.
hoe groot is de rol van de ondernemer. en hoe word het fonds (financieel)in stand gehouden

Hoe maken jullie je bekend? En hoe blijven jullie vernieuwend, maar beginnen jullie niet met een te karig aanbod?
Geen.

Helpermaar: Er zijn voldoende mogelijkheden en plekken om te voetballen in de buurt: groot voetbalveld bij de Aldi, 
Helperzwembad, pannakooitje bij MFC De Wijert, pannakooi voor AH Willems Geen speelmogelijkheid voor kinderen 
tussen 2 - 8 jaar Stippen op weg: gevaarlijk, kinderen gaan er mee spelen Fitnessapparaten: gevaarlijk voor kleine kinderen, 
sportende ouders kunnen elders sporten Onduidelijk wat speelgelegenheid voor 0 -2 jarigen precies inhoudt. Is het een 
wipkip en een rekstok of komt het speelkaasteel daar te staan? Bovenal: huidige situatie is prima, er lijkt geen behoefte aan

Let op: de beoordeling gaat alleen over de speelplek Helpermaar: - er is veel weerstand bij direct omwonenden (dit is door 
de initiatiefnemers niet goed onderzocht). - de bestaande speeltuin trekt nu al 's avonds af en toe jeugd aan, wat voor 
geluidsoverlast zorgt. Dit wordt met het nieuwe plan waarschijnlijk alleen veel meer. - Geluidsoverlast overdag door 
fanatieke sporters dringt gemakkelijk door in omliggende woningen (zijn niet zo goed geïsoleerd als wordt gedacht). - Er zijn 
in de buurt voldoende andere speelplekken voor de doelgroep. - Huidige speeltuin voor kinderen is prima.
Geen
Geen
?
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Helpermaar / Wijert: beschrijving klopt niet: er is wel degelijk een speeltuin nu, bewoners zijn niet betrokken bij plannen 
maken, initiatiefnemers wonen niet eens in aangrenzende huizen, zeer gebrekkige communicatie, er zijn genoeg 
voetbalvelden op loopafstand, stippen op weg gevaarlijk: kinderen gaan er mee spelen, onduidelijk wat 0 - 2 jarigen 
speeltuin wordt, komt pal voor een huis op een van de laatste open plekken in de wijk, twee aparte speeltuinen draagt niet 
bij aan saamhorigheid, gevaarlijk want er loopt een weg tussen, straks geen speelplaats voor 2 - 8 jarigen, balsport = 
overlast
Geen.
Dit is weer het plan vooral van de rodelbaan. Is 1x leuk. Beweegtuinen kunnen ook door sportfonds of gemeente worden 
aangelegd. Hoort niet in toukomst
Argumenten tegen
Geen
Geen
-
Gemeenschapsgeld mag niet worden gebruikt om te concurreren met reeds bestaande commerciële sport bedrijven. 
Initiatieven als dit project kunnen dan het falliiesement worden van bestaande gezonde bedrijven. Consumenten geven 
hun geld maar 1x uit
Project 58 Argumenten Voor
Een groep mensen met veel beperkingen en weinig (h) erkenning in onze maatschappij.
Zorg/revalidatie dichtbij. Iedereen telt mee.
Dit is echt van en voor Groningers, revalidatie dichtbij, specialistische zorg op maat. Geeft mensen met een beperking ook 
een kans om mee te doen. Kosten voor de zorg op maat worden beperkt door onnodige reiskosten, deze zorg is immers 
dichtbij.
De toekomst ons hier! We kunnen gezonder zijn. Ik zit zelf in een rolstoel en zou hier kind aan huis zijn!
super positief initiatief
Supergoed idee wat zou dat geweldig zijn voor alle mensen die gewoon echt meer nodig hebben en anders veel verder 
moeten reizen
Altijd goed om voor deze groep mensen voorzieningen in de leefomgeving te hebben . en minder afhankelijk te zijn van 
steeds schraler wordend openbaar vervoer.
Wonderlijk dat dit nog niet bestaat. Daar moet dus aan (samen)gewerkt worden.
Kansen benutten ook bij lichamelijke tegenslag.
Dit moet er komen!
Iedereen is waardevol.
Zou mooi zijn als dit kan
Er is in het noorden weinig expertise voor neuro (muscolaire) aandoeningen. Door krachten te bundelen is dat op te 
krikken.
Neuro revalidatie centrum in Winschoten.. dit bied vele uitkomsten voor Geuko en zijn gezin... gezondheid, financieel, 
toekomst voor het noorden banen
Een uitstekend initiatief.
Omdat iedereen een gezond en betekenisvol leven wil leiden
Fantastisch. we hebben Haren al. Nu in Noord-Oost Groningen. Bij het zoutwaterbad. Dan kunnen we ook Drenthe en 
Duitsland bedienen. Goed voor onze economie.

Mooi initiatief. Kan veel mensen helpen en draagt bij aan de ontwikkeling van de kennisindustrie in Groningen

Het zou mooi zijn als dit in Nederland van de grond komt. Het is raar dat we hiervoor nu naar Amerika moeten, met erg veel 
extra kosten. Het geeft veel kwaliteit van leven terug aan de patiënten als dit hier in Winschoten kan.

Impact van een dergelijke aandoening voor het individu is zeer groot; maar niet alleen voor hem/haar. De hele 
gezinssituatie wordt hierdoor getroffen. De kosten voor de maatschappij zijn fors. Effect van nieuwe 
aanpassingen/innovaties raakt dan ook de kwaliteit van leven van het individu, zijn omgeving, en heeft daardoor i.h.a. een 
kostenreductie tot gevolg. Essentieel hierbij is dat partijen als zorg, onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samenwerken 
met mensen met een dergelijke aandoening om met hen passende mogelijkheden te ontwikkelen.
helpt mensen met handicap ene geeft werk
Korte lijntjes werken beter. Zowel voor de cliënt als hulpverlener. Zelfstandigheid is voor iedereen het belangrijkste om 
goed te kunnen functioneren.
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Ons zorgsysteem kan met ondersteuning vanuit de onderop worden uitgebreid en aangevuld, zodat ook de uitzonderlijke 
zorg en hulpvragen, die niet passen in de normafspraken, in onze provincie een Toukomst hebben
Door goede, professionele samenwerking en kennis vergroting de kansen van ‘mensen met een beperking’ mee helpen 
ombuigen naar ‘ mensen met (nieuwe) mogelijkheden.
Hoogwaardige techniek en gezondheidszorg met wetenschappelijke begeleiding zet Groningen op de kaart
Concentratie van specifieke kennis en therapie, als aanvulling op bestaande voorzieningen
Middelen zoals een Exoskelet zijn Internationaal bij veel grote bedrijven al een een vergevorderd stadium van ontwikkeling. 
Het nadeel is dat deze ontwikkelingen gruwelijk duur zijn. Met de juiste groep slimme mensen (o.a. studenten) en bedrijven 
zijn we zeker wel in staat om goedkoper en op een nuchtere Groninger pragmatische manier goedkopere producten te 
ontwikkelen voor een brede groep.
Mooi innovatief, de kracht zit in het bij elkaar brengen van neuro specialistische kennis en toepassingen op dit gebied bij 
elkaar te brengen. Daardoor versterken en inspireren die initiatieven elkaar en is de kans op innovatieve doorbraken het 
grootst.
Het lijkt mij goed om in de regio een dergelijk centrum te hebben om de reisafstanden te minimaliseren en goede zorg te 
bieden
Goed plan

Aanbod (zoals exo skelet) voor mensen met neurologische aandoening waar hulp van revalidatiecentrum (Haren) stopt is 
nodig voor meer gezonde jaren in eigen omgeving. Technisch kan het, maak het beschikbaar en laagdrempelig.
Mits in samenwerking met Beatrixoord en bewegingswetenschappen en ergotherapie zou dit mooi concreet plan kunnen 
zijn voor innovatie op grensvlak van technische en sociale domein.
Meer mogelijk maken voor deze doelgroep
Het beste revalidatiecentrum van Nederland staat in Haren. Onderdeel van UMCG/RUG. Opleidingen van Hanze en RUG 
vinden daar plaats. Op wetenschappelijke gebied nr 2 in de wereld
Laat Groningen het gecentraliseerde centrum zijn voor revalidatie, opvang en kennisbundeling.
Is nodig voor betere kansen voor patienten. Levert Kennisintensieve werkgelegenheid

Moeilijk gezondheidsgebied. Een kenniscentrum waar alles onder één dak zit zou super zijn. Veel kennis is er al.
Lijkt mij goed, expertise in de provincie hebben en behouden en uitbreiden. Samen werken tussen organisaties is ook altijd 
versterkend. Goed voor werkgelegenheid.
dit behoeft verder geen uitleg! in het artikel staat duidelijk beschreven het waarom!
Een nieuwe item in de zorg, snellere en kwaliteit zorg is noodzakelijk.
Veel kansen voor werkgelegenheid en innovatie en hulp en kansen voor de mensen die zorg en hulpmiddelen nodig 
hebben.
Fijn voor de doelgroep dat alle hulp aanwezig is op een centrale plek en de mensen elkaar kunnen ontmoeten en ervaren 
dat ze niet de enige zijn.
Mooie doelgroep om hen gericht te helpen. Ook link met onderwijs/bedrijfsleven/onderzoek vin ik mooi

Hergebruik bestaand historisch belangrijk gebouw. Logistieke mogelijkheden met regulier vliegtransport via Eelde en nood 
via Oostwold vanuit heel Europa. Verder A7 en trein. Werkgelegenheid impuls, stage plekken voor studenten Groningen die 
weer komen wonen in Winschoten. Medische en industriële groeikansen jonge bedrijven. Ruimte genoeg voor andere 
gerelateerde bedrijven om hier ook te huisvesten.
Belangrijk!
Heel veel mensen met neurologische aandoeningen lopen tegen muur van verzekeringsbeperkingen aan. Dit geeft hun 
kansen op meer herstel
- dichtbij huis revalideren betekent vaker bezoek, dat doet de persoon goed - specialistische zorg in het noorden is nodig, 
vaak te veel in het westen gelegen - minder reizen - werkgelegenheid in het noorden - een toevoeging waarin door veel 
specialisaties wordt samengewerkt - hebben we nodig in Groningen
doordat ik Dennie zie en zijn enthousiasme hoor. tja dan ben ik overtuigd. zijn kracht, power en doorzettingsvermogen. dit 
maakt dit voor mij tot een sterk project
Dit zou een uitgelezen kans zijn om dit soort mensen te helpen. Want meestal vallen ze buiten de gewone zorg, of het is 
niet te betalen.
Wat een goed initiatief, voor goed revalidatiezorg hoe je hierbij niet ver te gaan. En we zetten onze provincie innovatief en 
met een unieke discipline op de kaart.
altijd nodig
Iedereen die het nodig heeft verdiend een goede plek om te revalideren.

317



revalidatie technieken verbeteren is nodig
De mens staat in dit project centraal alleen zo krijg je de juiste hulp en zorg. Belangrijk om aansluiting te zoeken bij 
initiatieven die er al zijn
Heel relevant! Innovatief, kansrijk, levens verrijkend! Passend bij de opleidingsstad die Groningen is.
leuk maar
Bundelen van kennis en disciplines is nodig.
Ambitieus en helpt inclusie, THE whole village, mee doen etc ...

Bundeling van krachten en uitwisseling van kennis zonder vooropgesteld eigenbelang. Samen sterk en beter worden
Korte lijnen in revalidatie / zorg zijn heel belangrijk. En intensieve training is ook beter voor mensen met een niet 
aangeboren neurologische aandoening. Dit om de beperking te beperken.
Mensen mogelijkheden geven in zo zelfstandig mogelijk leven. Met de juiste centrale hulp en expertise. Een voorbeeld voor 
de rest van de wereld!
Mooi werk, goed doel. Technisch vooruitstrevend
Alles
Revalidatie dichtbij en een behoorlijke aanvulling op de zorg. Het kan veel mensen helpen om toch nog een toekomst te 
geven.

Dit is een project wat toekomst heeft!! Prachtig initiatief!! Groningen op een positieve manier op de kaart zetten!!

Dit moet er komen! Er is in Nederland geen plek om te revalideren op dit niveau! Zet hiermee Winschoten op de kaart!
Hoopvol
Samenwerken van verschillende organisaties en individuen om het leven van mensen met een beperking te verbeteren. En 
dit in hun eigen woon- en werkomgeving
Goed initiatief en het is belangrijk dat mensen met een beperking mee kunnen doen.
Mensen moeten BLIJVEN bewegen en ten alle tijden mobiel BLIJVEN.
Project 58 Argumenten Tegen
die zijn er niet
Ik denk dat er instanties en zorg centra voldoende ,in bestaande centra zijn. Beter zou samenwerking tot stand brengen 
met deze centra zijn. Denk hierbij aan mogelijkheden binnen verzorgingshuizen, huisartsenpraktijken, medisch Centrum, 
fysio praktijken.
Niks

overheidstaak, individueel doel, niet provinciebreed en voor de gehele bevolking. niet gericht op duurzaamheid
Ik zou geen tegenargumenten kunnen bedenken.
TU Delft werkt aan March IV exoskelet Revalidatiecentra zoals Heliomare doen ook wat op dit gebied
Let op daadwerkelijke meerwaarde voor gebruikers = patiënten en hun naasten wat betreft problemen op gebied van 
mobiliteit, communicatie, planning en daaraan gerelateerde (belemmeringen in) participatie.
lijkt me gewoon iets voor de reguliere zorg, evt commercieel
Zie boven. Waarom ???
Kan niets op tegen zijn.
Is het geld vanuit Toukomst hiervoor bedoeld? Of is dit iets wat vanuit zorgverzekeringen zou moeten komen? Het moet 
geen prestige project worden.

Kosten voor weer in gebruik name, maar ongetwijfeld zal het Kennedy Krieger Institute hier in gaan bijdragen.
Dit gaat meer om het individu dan om het collectief. Met deze speerpunten zijn ook andere partijen bezig. Misschien is er 
aansluiting te vinden in Europese opgaven/subsidies.
Het project is slechts van toepassing op een zeer beperkte groep. Daarmee niet minder belangrijk, integendeel, maar draagt 
daarmee niet efficient bij aan de toekomst van de provincie Groningen.
Dat past meer in de pot voor de zorg, niet in deze geldpot
nul,komma,niks
Geen.
maar er is toch al veel? Beatrix oord etc
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Het UMCG Centrum voor revalidatie te Beatrixoord in Haren biedt reeds hoogspecialistische neurorevalidatiezorg op alle 
facetten, waarbij ook aan onderzoek, innovatie en kennisdeling wordt gedaan. Een dergelijk initiatief lijkt mij derhalve van 
beperkte meerwaarde. Mocht initiatiefnemer overigens suggesties hebben om de zorg binnen het centrum voor revalidatie 
te verbeteren, dan verneem ik die persoonlijk graag.
mis een paar kennisinstellingen die kunnen bijdragen maar die kunnen nog makkelijk aansluiten
toch echt niet iets voor dit fonds, slechts weinige groningers hebben hier iets aan
Een dergelijke samenwerking tussen de vele organisaties die betrokken zijn en vele belangen en ego’s kost vaak veel tijd en 
dus geld maar ook t niet samen werken en de eilandjes is verspilling van geld.....
Niet
Willen jullie Revalidatie Friesland 2.0 of Beatrixoord 2.0 worden? Hoe onderscheiden jullie je? Samenwerken of 
concurreren?
Geen

Er zijn al voldoende aanbieders in de reguliere zorg. Kennis en expertise zitten b.v. bij Beatrixoord en Hersenz. Natuurlijk 
kunnen de lijnen met revalidatie, ambulante begeleiding en onderwijs en bedrijven voor werkhervatting beter, maar 
gebruik de bestaande structuren. Ook zijn voor dit soort projecten andere subsidies te krijgen dan dit geld.
Geen
Echter vind ik dat er in dit plan meer moet worden gekeken naar integratie.
Project 59 Argumenten Voor
Gezonde duurzame voeding belangrijk voor inwoners Groningen, het klimaat en de wereld.
alle leuke manieren om gezond voedsel aantrekkelijker en bereikbaarder te maken zijn hard nodig! Leren van andere 
plaatsen voor integraal beleid &amp; naar buiten: zien, ervaren. Online gaat heel veel afstemming met doelgroepen 
vragen, ook doen! Jongeren &amp; influencers?
Gezondheid is het aller belangrijkste goed wat men heeft. Dit plan is erg geschikt om verder uit te werken. Vooral voor de 
kansarme.
Er zoveel goed dat deze provincie heeft aan gezonde producten alleen zie je daar in de supermarkt weinig van terug. Dit 
plan maar het voor mensen die nu nog niet gezond leven makkelijker om keuzes te maken.
Deit pland zou direct uitgevoerd moeten worden. Het is nu hjuist van belang om gezond te eten. Er is veel te veel 
ongezonde troep in de supermarkt zonder enige voedings waarde maar het is wel lekker verslavend lekker zelfs. Dit project 
gaat er voor zorgen dat we op een andere manier met voeding leren omgaan en dat het normaal wordt om gezond te eten 
en in de toekomst hebben we dan meer gezonde arbeidskrachten.
Vaak is een snackbar de enige plek in het dorp om wat te eten en voor jongeren om elkaar te treffen. Gezond alternatief in 
directe omgeving lijkt me effectief
Geweldig plan! Iedereen gezond en biologisch eten.
Heel mooi. Op dit gebied zouden we veel meer moeten doen
Geweldig idee! Alle aspecten van gezondheid combineren!
Superleuk plan!
Ik vind gezonde voeding en goed bewegen het beste voor jong en oud.

We moeten structureel een trend keren, die van veel en slecht eten. Vanuit diverse invalshoeken wordt dit aangepakt.
Al aten de mensen maar hal zo gezond als nu dan zou dat al een hele verbetering zijn. Er zijn veel projecten voor de 
gezondheid maar de mensen bereik je daar niet mee. Met dit plan wel omdat het laagdrempelig is.
zonder gezonde voeding geen welvaart.
Zo mooi al omvattend plan. Zonder goede gezondheid ook geen werknemers. Veel mensen lijden aan allerlei kwalen en 
ziektes goede voeding lost veel op. Beter voorkomen dan genezen.
Verbinding is belangrijk. En dat begint al heel dichtbij. Daar hoort gezonde voeding bij. Als basis. Dat is heel persoonlijk voor 
een ieder wat past bij je lichaam, je situatie etc. Ik denk dat dit project daar een goede stap in de goede richting aan kan 
geven. Juist door het dichtbij de mensen te kunnen zijn en op die manier te kunnen verbinden. Niet alleen met mensen en 
voeding, maar het hele plaatje. Van een gezonde aarde naar een gezond leven en alles wat daarbij komt kijken. Ik zeg, mijn 
stem hebben jullie; Succes!! sowieso
Dit is wat Groningen nodig heeft! Het project kan ook gekoppeld worden met andere projecten die met de gezondheid te 
maken hebben maar deze springt er echt uit!
Vooral de combinatie van goede voeding en educatie spreekt mij aan.
Altijd goed plan om gezond te eten!
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Ik vind dit een heel mooi en ook plezierig project. Het sluit aan en loopt vooruit op actuele inzichten wat betreft leefstijl- en 
milieueducatie. Geschikt voor jonge mensen ( schoolprojecten) en voor stadsbewoners die behoefte hebben aan een 
nauwer contact met de natuur en gezonde leefstijl.
samenwerken met andere projecten die hier ook mee bezig zijn lijkt me goed.
Zeker in onze provincie is dit nodig. Laat mensen eens proeven en ervaren.
Voorkomen is beter dan genezen. Door bewustwording op tijd mee te geven hopen we de kans op overgewicht en andere 
leefstijl gerelateerde klachten te verkleinen.
Gezonder eten is de manier om allerlei welvaartsziekten buiten de deur te houden
Gezond voedsel, niet iedereen heeft daar kijk op
Hoogste tijd voor eten dat ons voedt in plaats van alleen als vulling dient.
Ook in de snackwereld moet er een transitie komen. Heel veel dorpen in Groningen kennen een vaste snackdag, wanneer 
de snackwagen hun dorp aan doet. Hierbij inhaken zou ik zeggen.
Lijkt me heerlijk!
Bewustwording mbt voedsel kan zeker beter.
niet onbelangrijk
Steeds meer mensen worden steeds jonger chronisch ziek. Wie weet helpt dit.
Had bovenaan moeten staan!!!

Heel goed project! Kunnen mensen, die geen dierlijke producten eten ook eens een snel-bij-de-hand hapje eten op een 
markt, festival of op straat, zonder eerst op zoek te hoeven gaan naar een restaurant waar Vegan op het menu staat!
Leefstijl van zowel jongeren als ouderen is belangrijk voor een goede gezondheid

Zou mooi zijn als we in Groningen niet meer standaard 'een patatje halen', maar standaard 'een gezond hapje'
Natuurbeleving
Er is veel gezondheidswinst te behalen en daarnaast een goede manier om lokale producten te vermarkten.
Dit is echt een project voor Groningen! Lekker gezond en biologisch eten dit voorkomt gezondheidsproblemen zoals hart en 
vaatziekten, obesitas en diabetes.
Gezondheid altijd een goed onderwerp.
Jammer dat het alleen 'theoretisch' uitgevoerd wordt. Het zou wel leuk zijn als er daadwerkelijk een gezonde 'snackbar' 
auto op verschillende locaties komt te staan. Dat de mensen daadwerkelijk kennis kunnen maken en kunnen genieten van 
gezonde voeding.
Gezonde voeding is zo belangrijk. Door mensen zich daar nog meer bewust van te maken, en gewoon te laten proeven, kun 
je er voor zorgen dat mensen gezonder worden, fitter en de us blijer in het leven staan.
Met bioboeren en koks kan gezond eten (weer) aantrekkelijk gemaakt worden. Het levert niet alleen eten, maar hopelijk 
ook inspiratie om zelf beter te gaan koken / om te gaan met voedsel.
Gezond eten is ook het voorkomen van ziektes.
Bewustwording van gezonde voeding is belangrijk, waarbij het corona-tijdperk wellicht een steuntje in de rug heeft 
gegeven
Altijd aandacht voor meer bewustzijn op het gebied van gezonde voeding en wie daar aan bijdragen, waar je steun, 
informatie en hulp kunt vinden, en vooral laat je inspireren door dit initiatief!
Laagdrempelig aandacht voor gezonde leefstijl
Dit is een belangrijk en lastig onderwerp waar iedereen wel wat hulp bij kan gebruiken. Het idee van een karavaan voor en 
door de Groningers spreekt me erg aan. Samen gezond lokaal eten is goed voor iedereen!
Verbetering van leefstijl heeft denk ik ook veel invloed op welzijn van mensen
Zonder gezond eten geen gezonde beroepsbevolking. Dit het al snel effecten op de economie. Op deze manier laat je 
iedereen op een simpele en leuke manier kennis maken met gezonde voeding. Het is niet alleen lekkerder maak ook leuker 
om bijvoorbeeld je eigen eten te plukken in een pluktuin of op te halen bij een lokale boer. Dit is ook erg leerzaam voor 
kinderen.
leuk voor de bedenker
Mooi alternatief voor de snackwagens
actueel, op hele bevolking gericht. haalbaar met lokale middelen
De verscheidenheid aan betrokken partijen is een sterk punt. Goed eten gemakkelijk dichtbij brengen is kansrijk om 
Groningen gezond te houden.
Een mooie kans om jongeren inzicht te bieden in wat gezond en niet gezond is.
Gezond eten bij de mensen brengen. Samenwerking met scholieren en studenten.
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Met het toenemend obesitasprobleem in Nederland biedt dit project kansen tot gezondere voeding. Overmatige verkoop 
van suiker, zout en vethoudend voedsel is te lang gedoogd door onze overheid. Misschien biedt dit project tegengas.
Gezond eten is belangrijk en als je dat met voeding uit de eigen regio kunt doen, is dat extra mooi!
Project 59 Argumenten Tegen
Minder positief over het idee om veel online te doen, want dat is afstandelijk en moet concurreren met reclame van 
fastfood, zodat het altijd verliest

Mensen in financiele problemen kiezen vaak voor goedkoop en minder voedzaam eten. Hoe betrek je hen er bij?
Vind dit toch iets voor het gezin. Andere projecten zijn beter.
Geen.
Maar dit is iets voor private ondernemers, die in de start wat geholpen mogen worden
Tegen? Echt niets op tegen.
Dit is voorlichting die uit andere (landelijke) bronnen betaald moet worden: rijk, zorgverzekeraars
Waarom gaat dit beter werken dan al bestaande initiatieven?
komen we naar je toe. In elk dorp? Met een heel team? Ik geloof er niet in dat dit gaat slagen.
Geen
Gevaar voor betutteling
De ingangszinnen passen niet goed bij de boodschap.
Ik vind de titel en het plaatje misleidend: ik dacht eerst dat het om een project ging waarbij gezonde foodtrucks de 
provincie in gaan (en op festivals/markten/bij scholen etc staan), maar als ik het zo lees gaat het weer een 
informatiestroom. Het is mij niet helder wat jullie concreet nu gaan doen.
Te theoretisch

Ik betwijfel of voedingsdeskundigen en lijfstijlcoaches goed weten door te dringen tot de nuchtere Groninger.
Het is mij niet duidelijk hoe dit project de niet doelgroep dit eigenlijk de doelgroep zou moeten zijn gaat bereiken. Er zijn 
vele digitale platforms over gezond eten. Deze bereiken vaak niet diegene waar jullie het over hebben. Wat maakt jullie 
anders?

Uit diverse onderzoeken blijkt dat voedingspatronen veel gelinkt kunnen worden aan eigenwaarde, in combinatie met 
inkomen, beide samengevat op het niveau van de maatschappelijke ladder. Wanneer men zich aan de onderzijde van de 
maatschappelijke ladder bevindt, is de kwestie van eten op tafel belangrijker dan wélk eten op tafel.
Beter en ook meer sociale cohesie die ontstaat door moestuinen her en der en ouwe mannetjes en vrouwtjes vragen om 
daar instructie in te geven
Te educatief
geen
Door corona wordt het moeilijk om mensen bij dit idee te betrekken. Hoe wordt ervoor gezorgt dat de juiste mensen 
bereikt worden?
Gezonde voeding is meestal duurder dan minder gezonde voeding. Gelet op de inkomenssituatie van veel Groningers mis ik 
dit aandachtspunt. Effect van de bezuinigingen? Zo zijn schooltuintjes afgeschaft

Kennis over eten is vaak het probleem niet, de meeste mensen met overgewicht weten erg veel over (goed en gezond) 
eten. Stress, sociaal stigma (je hebt geen ruggengraat) en psychische problemen zijn veel vaker oorzaken.
Als dit goed gaat lopen moet de voedselindustrie er niet mee aan de haal gaan.
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