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Dorpenvoorman
haalt uit naar
minister Kamp
Nieuwe voorzitter Vereniging Groninger Dorpen
wil zelf inwoners horen
3 Oud-gedeputeerde kondigt dorpenronde door
aardbevingsgebied aan
3

Door Johan de Veer
<<2 De bewering van minister
Henk Kamp van Economische Zaken dat de aardbevingen in NoordGroningen geen aantoonbaar effect
hebben op de huizenprijzen, trekt
hij zwaar in twijfel. "Onze ervaringen zijn anders. Woningen zijn
minder goed en zelfs onverkoopbaar", zegt Rudi Slager, sinds twee
weken voorzitter van de Vereniging Groninger Dorpen (VGD).
Hij vraagt zich af waar de minister zijn verhaal op baseert. "Onderzoek? Dat zegt me niet zoveel. De
belangstelling voor woningen in
het aardbevingsgebied is nog sterker verminderd. Dat is ontegenzeggelijk van invloed op de prijs. De
minister heeft daar niet goed naar
gekeken. We hebben niet het gevoel dat er weinig aan de hand is."
Nog maar twee weken in functie
stelt de opvolger van Jan Wigboldus dat de gevolgen van de gaswinning er bij de bevolking stevig inhakken. Zelf spreekt Slager nog van
bodemtrillingen. Dat stamt uit de
tijd dat hij tussen 2007 en 2011 in
Groningen gedeputeerde was. "We
hadden het over 3,9. Meer niet. Van
een kans van 5 op de schaal van
Richter was geen sprake."
Slager constateert veel hectiek
rond bezoeken van Kamp. "Er zijn
openbare bijeenkomsten waar de
media op duiken, maar wij willen
in alle rust met mensen in de dorpen praten over de toegenomen bevingen en de gevolgen daarvan."
Daarom kondigt Slager dit najaar
ontmoetingen aan met inwoners in
alle Noord-Groninger dorpen.
"Mensen die niet in de schijnwerpers willen staan, kunnen daar vragen stellen en opmerkingen maken."
Het zullen geen grote oplopen
worden met de televisie erbij, stelt
de nieuwe VGD-voorzitter uit Haren. Aanwezig bij de bijeenkomsten is wel de Nederlandse Aardolie
Maatschappij. "De NAM wordt wel
eens afgeschilderd als een boeman,
maar zo zie ik ze niet. Er wordt daar
serieus gezocht naar oplossingen.
Daarbij moeten we niet de illusie
hebben dat de gaskraan dichtgaat.
Het is goed om buiten de publiciteit
eens openhartig met elkaar van gedachten te wisselen."
Zijn eerste weken bij de Vereniging Groninger Dorpen ervaart hij
als leerzaam en inspirerend. "Ik was
in De Gaveborg, een nieuw en buitengewoon energiezuinig multifunctioneel centrum in Oostwold

¬ Rudi Slager: "De belangstelling voor woningen in het aardbevingsgebied is nog sterker
verminderd."
Foto: Kees van de Veen
(Westerkwartier, red). Een schoolvoorbeeld van hoe je uiteenlopende
voorzieningen als een supermarkt,
een sportkantine en kinderopvang
onder een dak brengt."
Vrijdag bezocht hij de feestelijke
aftrap van het investeringsprogramma in de gemeente Delfzijl
dat loopt tot 2022. "Het centrum
van Delfzijl gaat op de schop. De gemeente drukt het winkelhart iets
meer naar binnen. Het wordt compacter en gezelliger. Dat is hard nodig, maar de gemeente Delfzijl
moet ook het behoud van de leefbaarheid in de dorpen serieus nemen. Dat staat op papier, maar nu
komt het op daden aan."
Na 30 jaar gemeentelijke- en provinciale politiek weet Slager dat
leefbaarheid niet bepaald wordt
door planologen, stedenbouwkundigen en architecten, maar door de
mensen zelf. "Daarom hechten we
grote waarde aan dorpsvisies. We
praten over het behoud, het verdwijnen, maar ook het samenvoegen van bibliotheken, voetbalclubs
en andere verenigingen. Want
soms moet je tegen een dorp zeggen dat samenwerking met anderen nodig is, en al het andere een
droom blijft."

Slager wil de dorpen geen werk
uit handen nemen, maar adviseren
en helpen bij de uitvoering. "In onze
organisatie zitten supergemotiveerde mensen. Ze blijven ’s avonds
doorwerken, waardoor we ze wel
eens moeten afremmen. We voelen
ons betrokken bij alles wat er op
het platteland gebeurt. Wat je wilt
is dat inwoners direct aan de Vereniging Groninger Dorpen denken
als er iets in het dorp speelt."
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