
Geachte raadsleden, 

Bij deze informeer ik u graag als dorpswethouder Haren, Glimmen, Noordlaren en Onnen 

over de Groene Parel; een project dat wij samen met inwoners van dit gebied uitvoeren. Het 

project heeft als doel om een stem te geven aan de wensen en ideeën van de inwoners om 

hun eigen omgeving mooier, leuker, veiliger, duurzamer en socialer te maken. De 

uitkomsten ervan worden meegenomen in het gebiedsprogramma dat wordt opgesteld. Op 

10 september gaat de Groene Parel officieel van start.  

Het was onze bedoeling om afgelopen voorjaar al samen met inwoners in gesprek te gaan, 

maar Corona maakte dit op dat moment niet mogelijk. Om toch het gesprek dit jaar te 

kunnen voeren, hebben wij ervoor gekozen dit digitaal te doen door gebruik te maken van 

de website StemvanGroningen: https://stemvan.groningen.nl  

Op de StemvanGroningen is een pagina voor de Groene Parel aangemaakt waarop inwoners 

hun ideeën kunnen delen met elkaar en met de gemeente. In een later stadium kan er op 

deze ideeën gestemd worden en zo bepalen inwoners zelf wat zij belangrijk vinden voor hun 

gebied. Uiteraard toetst de gemeente op haalbaarheid. De ideeën waarop het meest 

gestemd wordt en passen binnen het beschikbare budget van 35.000 euro gaan we ook 

uitvoeren. De ideeën die het niet halen, worden wel besproken om te zien of deze op een 

later moment opgepakt kunnen worden.   

Vandaag, op vrijdag 4 september, gaan inwoners samen met het gebiedsteam op pad naar 

de vier dorpen om te flyeren voor het project Groene Parel. Ze eindigen op het 

Raadhuisplein bij de weekmarkt. Er gaat een ledwagen mee waarop oproepen te zien zijn 

van burgemeester Koen Schuiling en jeugdambassadeur Abush ter Maat. Ook wordt een 

deel van het gedicht getoond wat stadsdichter Rénee Luth speciaal voor dit project heeft 

geschreven over het gebied Haren.  

Nu we geen grote fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren is er op 10 september om 

19.30 uur een live uitzending te volgen via de website StemvanGroningen. Daarbij zal ik 

samen met gebiedsmanager Marian Boelema aanwezig zijn om toelichting te geven op het 

project. Met deze uitzending hopen wij de inwoners te informeren en inspireren, maar 

vooral ook enthousiast te maken om mee te doen aan de Groene Parel. U kunt als raadslid 

ook meekijken door op 10 september om 19.30 te gaan naar de website: 

https://stemvan.groningen.nl/ 

Met vriendelijke groet,  

Philip Broeksma  
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