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Uw bericht 

Er is meer dan de stad Groningen. Stad Groningen wil de aanleg van de regiospoor naar Heerenveen, na het 

afblazen van de Zuiderzeelijn, ook stopzetten om het geld te investeren in de verliesgevende prestige projecten in 

DE STAD Groningen. In de krant Nieuwsblad van Het Noorden van zaterdag 1 april 2000 stond nog een ontwerp 

van de toekomstvisie 2020 met een magneetbaan gebaseerd op het Langman akkoord vanuit 

samenwerkingsverband Noord Nederland, het zgn. “ Kompas van de toekomst”. En nu gaan alle mooie plannen de 

prullenbak in doordat de stad een financieel wanbeleid gevoerd heeft. Zo verdwijnt het geld, € 577 miljoen, als 

sneeuw voor de zon in prestige projecten in de stad Groningen onder aanvoering van een Wethouder die de ene 

na de andere blunders uithaalt, en nu er grote tekorten zijn wil het stadbestuur de gehele regio en andere 

Provincies benadelen. Het lijkt wel alsof de oude heren van Groningen met hun stadsrechten die de burgers 

onderdrukten nu in de vorm van een politiek gekrakeel het zelfde wil; ons overheersen. De tram die ooit in de 

binnenstad was werd in het verleden, net als de spoorlijn naar Drachten, afgeschoten. En een verbinding naar de 

Scandinavische landen wat veel vrachtvervoer per vrachtwagen zou voorkomen, en goede verbindingen met het 

Westen zou betekenen, is allang uit beeld. Wordt het geen tijd dat er echte leiders opstaan om in te grijpen? 

Laten wij het jaar 2012 positief ingaan en gewoon de regiospoorlijn aanleggen. Het geld is er en nu nog 

meewerken aan de opbouw van de economie in het Noorden!! En geloof maar dat de Drachtertram in het begin 

van 1900 een geweldige vooruitgang in die tijd heeft betekend maar achterhaald werd in de tijd, maar goede 

spoorweg verbindingen in deze tijd zijn van groot belang om de verkeersstromen op doorgaande wegen te 

beperken, wat goed voor met milieu zou zijn. Waarom is de huidige vervoer per bus in de stad niet goed genoeg 

meer, en zou een tram verbeteringen brengen allemaal zaken wat ons als inwoner van de regio niet aangaat, en 

de vele prestige projecten die men wil realiseren is hun zaak, maar ze moeten hun eigen broek maar ophouden, 

en niet het geld van buiten de stad, wat van derden is, te gaan opeisen. Wij leven niet meer in een tijd van 

onderdrukking van stadsrechten en hoge heren, maar in een democratische maatschappij zonder dictaten 

opgelegd te krijgen van stadsbesturen die hun eigen zaken niet op orde kunnen houden. Er is meer dan de Stad 

Groningen!! R van der Sluis Nieuwe Streek 25 9351 BZ LEEK 
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