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De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) start deze maand het 
onderzoek Gronings Perspectief. Veiligheid, gezondheid 
en perspectief op de toekomst zijn de komende twee jaar 
vaste onderdelen in regelmatig terugkerende enquêtes.
Gronings Persperctief wordt uitgevoerd in opdracht van de 
Nationaal Coördinator Groningen, in samenwerking met 
de provincie Groningen, de Groninger gemeenten en de 
Veiligheidsregio.

Er is al veel onderzoek gedaan naar onder andere de bodem, 

aardbevingsbestendig bouwen en de situatie op de woning-

markt. Als noodzakelijke en waardevolle aanvulling hierop start 

eind februari dit onderzoek naar de mening van Groningers 

over hun gevoel van veiligheid en hun gezondheid. En hoe 

zij denken over de leefbaarheid, burgerparticipatie en de 

toekomst in Groningen. Met het panelonderzoek houden de 

onderzoekers tot eind 2017 de vinger aan de pols van de 

Groninger bevolking. 

Alle gemeenten
De RUG onderzoekt de gezondheid en de veiligheidsgevoelens 

van Groningers in alle 23 gemeenten, dus niet alleen in het 

Woensdag 24 februari 2016

 Vergadering commissie Mobiliteit, economie en 

energie: 16.00 uur

Woensdag 9 maart 2016

 Vergadering commissie Bestuur, fi nanciën en 

 veiligheid: 13.30 uur 

Woensdag 16 maart 2016

 Vergadering Provinciale Staten: 09.30 uur

Woensdag 30 maart 2016

 Bijzondere vergadering Provinciale Staten 

 vanwege afscheid Max van den Berg: 14.00 uur

Kijk op www.provinciegroningen.nl/ps voor de agenda’s van 

de vergaderingen. De Staten- en commissievergaderingen 

vinden plaats in het provinciehuis. De vergaderingen zijn 

ook live te volgen en terug te kijken via onze website: 

www.provinciegroningen.nl/ps. De internetadressen 

van alle fracties en leden van Provinciale Staten: 

www.provinciegroningen.nl/ps/leden/fracties.

 Op de agenda

Lees het weekblog van onze 

commissaris van de Koning Max 

van den Berg op onze website, 

zie www.provinciegroningen.nl/

meekijkenmetmax. 

Bent u niet tevreden over de provincie Groningen? Dan 

kunt u mondeling, schriftelijk of via e-mail een klacht 

indienen, zie www.provinciegroningen.nl/klacht. Informatie 

kunt u krijgen bij mw. A. Hazewinkel, afdeling BJC, 

telefoon (050) 316 42 28.

Groningers geven hun eigen mening 
Onderzoek naar veiligheid, gezondheid en toekomst

Wilt u alleen of met een groep deelnemen aan een (gratis) 

rondleiding door het monumentale gedeelte van het 

provinciehuis? Meldt u zich dan uiterlijk drie weken van 

tevoren aan via www.provinciegroningen.nl of bel naar 

(050) 316 41 60. 

Tekst en foto’s: provincie Groningen, tenzij anders vermeld.

aardbevingsgebied. Ook willen de onderzoekers weten hoe 

Groningers hun toekomst zien. Waarom willen mensen op lan-

gere termijn in Groningen wonen en werken? Wat zijn volgens 

hen kansen voor werkgelegenheid en groei? Wat verhoogt de 

leefbaarheid van hun wijken en dorpen? Omdat deze vragen 

van belang zijn voor alle Groningers wordt het onderzoek 

gedaan in de hele provincie, van Appingedam tot Zuidhorn.

Enquêtes
Hierdoor levert het onderzoek niet alleen kennis over de 

aardbevingen, maar ook over de Groningers. In totaal 

ontvingen 25.000 inwoners in januari een brief met een 

persoonlijke inlogcode om zich aan te melden op de website 

groningsperspectief.nl. Elk kwartaal vullen de deelnemers een 

online-enquête in. Gedurende de onderzoeksperiode van 

twee jaar in totaal zeven keer. Na die twee jaar verwachten 

de onderzoekers een goed beeld te hebben van wat er leeft 

onder de inwoners.

Bewonerspanel
Iedereen die in januari een brief van de RUG ontving is van 

harte uitgenodigd om lid te worden van het bewonerspanel en 

zo mee te doen aan dit onderzoek. Na elke enquête krijgen 

de deelnemers de resultaten per mail thuisgestuurd. Dit is voor 

Groningers de kans om hun mening te laten horen. Heeft u 

geen brief ontvangen, maar wilt u wel graag meedoen? 

Dat kan via de website gronings.perspectief.nl. Als u dat voor 

25 februari doet, kunt u vanaf de eerste enquête meedoen.

Resultaten
De onderzoeksresultaten worden gebruikt als basis voor 

concrete maatregelen. Bijvoorbeeld een andere aanpak 

voor problemen, een andere inrichting van voorzieningen 

of aandacht voor initiatieven die de lokale economie of 

leefbaarheid stimuleren. Zo kunnen bewoners en betrokken 

instanties samen zoeken naar oplossingen. 

Informatie
Meer informatie en de resultaten en rapporten zijn te 

vinden op de website groningsperspectief.nl. Volg Gronings 

Perspectief op Twitter @gro_perspectief.

 Rondleidingen in het 
 provinciehuis

 Meekijken met Max

 Klachten 

Armoedebestrijding bij kinderen en jongeren
Bent u van plan een project te starten om kinderen en jongeren uit gezinnen

met lage inkomens bij de maatschappij te betrekken? Bijvoorbeeld via een 

cursus omgaan met geld, een training sociale vaardigheden, zelf kleding maken, 

leesbevordering bij vmbo-scholieren, of een moestuin aanleggen. Iets anders 

kan natuurlijk ook. Wellicht kan de subsidie ‘armoedebestrijding ter voorkoming 

van sociale uitsluiting van kinderen en jongeren’ u op weg helpen. De subsidie 

armoedebestrijding is bedoeld om kinderen en jongeren uit gezinnen met 

een zeer laag inkomen toch mee te laten doen in de maatschappij, ter voor-

koming van sociale uitsluiting. De provincie Groningen heeft tot 2020 maximaal 

90.000 euro per jaar beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal 50 procent 

van de kosten van het project of de activiteit. Kijk voor meer informatie op:

www.provinciegroningen.nl.

 Wie wordt de Groninger sporter van 2015?
Wie moet volgens u de Groninger sporter van 2015 worden? Op 14 maart worden 

verschillende sportprijzen uitgereikt tijdens de Groninger Sportverkiezing 2015: de 

Sporter, de Sportploeg, het Sporttalent en de Sportcoach van het jaar 2015 en de 

Provinciale Sportprijs. Inwoners van onze provincie kunnen meebepalen wie er met 

een prijs naar huis gaat. De Groninger Sportverkiezing 2015 is een initiatief van 

Sportplein Groningen, een samenwerkingsverband van negen organisaties uit de 

sport, het onderwijs en de overheid die zich bezighouden met het stimuleren van 

sport en bewegen in onze provincie. Met het uitreiken van de prijzen wil het 

Sportplein zijn waardering laten blijken voor sporters in onze provincie. Dit jaar is 

er een aparte prijs voor de Sportcoach van 2015. Die gaat naar een motiverende 

trainer uit de amateursport. Kijk voor meer informatie op:

www.sportpleingroningen.nl/sportverkiezing.

 Provincie zorgt voor begaanbare wegen
Als het vriest, sneeuwt en glad wordt, komt de provincie in actie en gaan de 

strooiwagens de weg op. Vanaf vorig jaar november heeft de provincie al meer 

dan dertig keer gestrooid. Vooral begin dit jaar was het druk, toen er veel ijzel 

op de provinciale wegen lag. De provincie is ervoor verantwoordelijk dat de 

provinciale wegen en fi etspaden begaanbaar blijven. Daarbij gaat het om ruim 

500 kilometer aan autowegen en ruim 200 kilometer aan fi etspaden. Meer dan 

dertig medewerkers van de provincie zorgen ervoor dat deze klus geklaard wordt. 

Daarbij maken ze gebruik van strooiers, waarin een klein kastje verwerkt zit: het 

strooimanagementsysteem. Daarmee kunnen medewerkers van de provincie zien 

waar gestrooid is en hoeveel zout daarbij gebruikt is. Tegenwoordig koopt de 

provincie samen met 22 gemeenten en Groningen Seaports strooizout in. Er is 

1500 ton strooizout in voorraad om de gladheid te bestrijden. 

Max van den Berg wordt binnenkort 70 jaar en stopt met 
zijn functie als commissaris van de Koning in de provincie 
Groningen. In ruim acht jaar heeft hij zich op een veelzij-
dige en betekenisvolle wijze ingezet voor onze provincie. 

Donderdag 31 maart 2016 nemen we in de Oosterpoort 

in Groningen afscheid van hem. Om 21.00 uur, aansluitend 

op het programma voor genodigden, start de afscheids-

receptie in de foyer bij de kleine zaal van de Oosterpoort. 

De receptie duurt tot 23.00 uur. Als u hierbij aanwezig wilt 

zijn, kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen aan: 

afscheidcdk@provinciegroningen.nl. Er is ruimte voor een 

beperkt aantal gasten, meldt u zich dus snel aan. Dat kan 

tot 15 maart.

Afscheidsboodschap of -cadeau
Wilt u graag een persoonlijke afscheidsboodschap 

sturen aan Max van den Berg? Dat kan op onze 

website of facebookpagina. U kunt ook mailen naar 

bedanktmax@provinciegroningen.nl. Max van den Berg 

heeft aangegeven dat hij als cadeau graag een bijdrage 

Uitnodiging afscheidsreceptie Max van den Berg
Provinciaal Lichtmastenplan uitgevoerd

ontvangt om twee goede doelen te steunen: de Leprastichting 

en de Stichting FC Groningen in de Maatschappij. Voor beide 

doelen heeft hij zich de afgelopen jaren ingezet. Als u aan dit 

cadeau wilt bijdragen, kunt u geld overmaken aan de provincie 

Groningen op rekeningnummer NL84 ABNA 0446 0456 91 

onder vermelding van ‘Afscheid CdK’.

De goede doelen
De Leprastichting wil lepra wereldwijd onder controle krijgen 

door vroege opsporing. Toch raken mensen nog steeds gehan-

dicapt. De zelfhulpgroep in Macapá/Amapá in het noorden van 

Brazilië krijgt een bijdrage voor het verbeteren van de kwaliteit 

van leven van de deelnemers.

FC Groningen is zich bewust van haar maatschappelijke functie 

en heeft de Stichting FC Groningen in de Maatschappij opge-

richt. Samen met maatschappelijke en projectpartners worden 

de volgende goede doelen gesteund: Het Ronald McDonald 

Huis, de Stichting CliniClowns Nederland en Kids United:

FC Groningen is de eerste betaald voetbalorganisatie met een 

G-voetbalteam, bedoeld voor kinderen met een beperking.

Het Lichtmastenplan van de provincie liep van 2013 tot 
2016. De bedoeling van dit plan was om met het oog op 
de toekomst op openbare verlichting blijvend energie te 
besparen en de duisternis in onze provincie in stand te 
houden. We vonden het belangrijk om omwonenden bij de 
diverse projecten te betrekken. Deze opzet is goed 
geslaagd. Een aantal gemeenten is met fi nanciële steun 
van de provincie aan de slag gegaan om samen met 
bewoners de openbare verlichting te renoveren of weg 
te halen. 

Eigen ontwerp verlichtingsplan
Zo hebben inwoners van Visvliet in de gemeente Zuidhorn 

zelf een nieuw verlichtingsplan ontworpen, waarmee een 

grote besparing is bereikt. De gemeenten Vlagtwedde en De 

Marne hebben omwonenden betrokken bij de verwijdering en 

renovatie van hun openbare verlichting. Uit deze projecten is 

gebleken dat gemeenten er veel baat bij hebben om omwo-

nenden bijtijds bij de uitvoering van werkzaamheden in hun 

openbare verlichting te betrekken. 

Duisternis
Daarnaast heeft de provincie een zogenaamde Hemelhelder-

heidskaart laten maken van Groningen. Op deze kaart is te 

zien waar het 's nachts fl ink donker is en waar het licht is. 

Verder is een verkennend onderzoek gedaan naar de

haalbaarheid van het Lauwersmeergebied als 'International 

Dark Sky Park'. Voor deze titel moet een park voldoen 

aan diverse criteria. Het Lauwersmeergebied blijkt erg 

donker te zijn en maakt dus grote kans op deze titel. Naar 

verwachting zal de aanvraag voor de Dark Sky-titel voor het 

Lauwersmeergebied dit voorjaar worden ingediend. 

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, dan geeft dat een fl inke 

impuls aan de bewustwording en activiteiten rond het thema 

'duisternis'. 

Foto: Sportplein Groningen

Weekmarkt in Appingedam

Op werkbezoek bij sociaal en duurzaam bedrijf Van Hulley
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