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Bas Hoorn

Geachte raadsleden, mijn naam is Bas Hoorn en ik woon in Groningen, op de Noorddijk. Dank dat ik vanavond
de gelegenheid krijg om in te spreken.
Samen met mijn partner en twee jonge kinderen woon ik sinds 2019 aan de Noorddijkerweg. Een prachtige plek
om te wonen, op de rand van de stad en tegen natuurgebied Kardinge aan. Als je in deze omgeving wandelt,
dan zie je hoe mooi het Groninger landschap is. Mooie akkervelden, bloemen, vogels, dieren, alles is er te
vinden. Op het eerste oog lijkt er van klimaatverandering geen sprake. Echter weten wij allen inmiddels beter.
Daarom geloof ik erin dat wij nu met elkaar stappen moeten zetten, om te voorkomen dat we onze kinderen
straks met de ellende achterlaten. Mijn wens is om de wereld iets beter en gezonder achter te laten en daar wil
ik zelf een actieve bijdrage aan leveren. Mijn kinderen zijn daarbij het uitgangspunt, want zij en hun vrienden
leven nog veel langer op deze aardbol dan wij.
Een stap die ik heb gezet om actief bij te dragen is lid worden van EC Noorddijk. EC Noorddijk zet zich in voor
duurzame energie projecten en is actief bezig om in de omgeving nog meer groene projecten op te zetten. Dit
doen we in nauw overleg met de leden en de omgeving.
Het zou goed zijn om initiatieven vanuit de omgeving de kans te geven onderzoek te doen naar de
mogelijkheden. De kern van onderzoek moet feitelijk zijn, waarbij niet gezocht gaat worden naar voor- en
tegenstanders, maar waar gezocht wordt naar oplossingen voor de enorme uitdagingen waar we als
gemeenschap voor staan. Zo zou het goed zijn om samen met natuurmonumenten te onderzoeken of er meer
verbindingen gemaakt kunnen worden tussen bijvoorbeeld Kardinge en Thesinge, waardoor er een natuurlijke
verbinding ontstaat tussen stad en ommeland. Dit maakt het wellicht ook makkelijker voor boeren in die
omgeving om meer met natuur bezig te zijn en zich te richten op lokale- en natuurinclusieve landbouw. En
mogelijk biedt het kansen voor educatie; op locatie laten zien wat er speelt, waar eten vandaan komt enzovoort.
Daarnaast is het goed om ook de onderzoeksvraag van Ommeland.nu te steunen en er positief aan bij te
dragen. Ommeland.nu is een lokaal initiatief en uit eigen ervaring weet ik dat zij werkt op een vernieuwende en
positieve manier. Er wordt gekeken naar de vraag en daarbij wordt samen met de omgeving gezocht naar
mogelijkheden. Niet vooraf iets vastleggen en dat erdoor drukken, nee, in gesprek zijn met iedereen om zo te
komen tot de beste oplossingen. Dat spreekt mij aan en ik geloof erin dat dat de manier is om duurzame
oplossingen te creëren.
Mijn vraag aan u raadsleden is om oog te hebben voor de leefomgeving van de mens, voor kansen die lokaal
ontstaan vanuit een behoefte, om oog te hebben voor de enorme opgave die er ligt en oog te hebben voor de
toekomst van onze kinderen. De kansen zijn er, laten we die feitelijk onderzoeken.
Dank u wel.

