
De VVD Groningen in 2017 

De Verlengde Schooldag 2.0, ijsjes uitdelen aan ouderen tegen de hitte en een experiment met 

parkeerplaatsterrassen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die het drukke en enerverende jaar voor de 

VVD Groningen kleur hebben gegeven. Zo bleef het vliegveld, Groningen Airport Eelde, behouden voor 

Groningen en wordt er de komende jaren in geïnvesteerd. Maar ook de permanente aandacht voor 

verkeersveiligheid mag hier niet ontbreken. Net als de afgelopen jaren hebben wij ons in 2017 ingezet om 

de stad bereikbaar, schoon en veilig te houden. In dit jaaroverzicht vindt u enkele voorbeelden van onze 

bijdrage hieraan. 

De gemeente Groningen staat daarnaast aan de vooravond van een herindeling met in ieder geval de 

gemeente Ten Boer en naar verwachting de gemeente Haren. Deze herindeling zal in de komende elf 

maanden meer en meer op de politieke agenda komen te staan. Voor de VVD heeft deze herindeling al 

langere tijd aandacht. Daarom zijn wij actief in deze gemeenten in gesprek gegaan met inwoners over hun 

wijk, buurt of dorp/stad. Dit zullen wij ook in 2018 blijven doen en blijven wij ons inzetten voor een schone, 

veilige en werkende stad. Speelt er dus iets in uw omgeving wat u graag wilt meegeven of onder de 

aandacht brengen bij onze Stadse VVD-politici? Laat u zich dan vooral horen door ons te mailen op 

vvd@raad.groningen.nl.  

Januari 

Ondanks de ferme kou in januari trok de VVD de wijk in. Op twee zaterdagen ging een enthousiaste groep 

vrijwilligers erop uit om in gesprek te gaan met de bewoners van de Professorenbuurt en de Reitdiepwijk. 

Veel bewoners maken zich zorgen om de veiligheid van hun kinderen, omdat auto’s vaak te hard rijden. 

Hiernaast was de meest aangedragen verbetering dat er meer speelplaatsen voor kinderen zouden 

moeten komen, omdat er nu weinig speelmogelijkheden zijn in de wijk.  

 

Met de vrijwilligers van de VVD in gesprek met de Reitdiepwijk op zaterdag 28 januari 2017 

 

mailto:vvd@raad.groningen.nl


Impressie van bezoek VVD aan Ambulancezorg en Brandweer 

Februari 

Het voornemen van de gemeente om de OZB voor niet-woningen te verhogen, zal toch niet doorgaan. De 

VVD is blij met het terugdraaien van deze lastenverzwaring. Lage lasten zorgen er immers voor dat 

ondernemers de kans krijgen om hun geld te investeren in extra banen en innovaties. Ondernemers 

moeten de ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn en dat is ondernemen. 

De VVD bracht op Valentijnsdag een bezoek aan de Ambulancezorg en de Brandweer Groningen. Deze dag 

heeft ons goede en bovenal leerzame gesprekken opgeleverd. We hebben inzage gehad in de dagelijkse 

werkzaamheden en hebben veel input van de hulpverleners gekregen. We mogen in Groningen trots zijn 

op onze hulpverleners. Bij hen zijn wij altijd in goede handen en dat moeten we koesteren. Een bedankje 

door middel van een taart is het minste wat we kunnen doen. De VVD doet immers graag iets terug voor 

de mannen en vrouwen die zich elke dag voor onze samenleving inzetten. Het volledige verslag van deze 

indrukwekkende bezoeken is hier terug te lezen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maart 

Groningen mag zich met recht een ware fietsstad noemen. Dit leidt soms tot verkeersonveilige situaties 

door onverlichte fietsers. Om fietsers bewust te maken van hun veiligheid in het verkeer deelde de VVD 

fietslampjes uit. De actie werd door de lichtloze fietsers gewaardeerd. Het gaat namelijk niet alleen om 

goed het verkeer te kunnen zien, maar ook om zelf goed gezien te worden in het donker.  

Wij hebben daarnaast een huiskamerbijeenkomst 

georganiseerd voor omwonenden van de Ring Zuid. 

In aanwezigheid van toenmalig minister van 

Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz-van Haegen 

deelden de omwonenden hun zorgen over de aanpak 

en de effecten van de nieuwe zuidelijke ringweg. Dit 

leverde goede en begripvolle gesprekken op tussen 

omwonenden, de minister en aanwezige VVD-

raadsleden. Huiskamerbijeenkomst met omwonenden Ring Zuid 

https://stadgroningen.vvd.nl/nieuws/19373/vvd-zet-hulpverleners-in-het-zonnetje


Groningen heeft verschillende roeikampioenen voortgebracht. Wij hebben met behulp van een unaniem 

aangenomen motie aandacht gevraagd voor de aanpak van het Noord-Willemskanaal, omdat 

roeiverenigingen Gyas en de Hunze ernstig gehinderd dreigden te worden in hun trainingen. De stalen 

wanden zouden ervoor zorgen dat het water te onstuimig wordt om in te roeien. Samen met de beide 

roeiverengingen werd er gezocht naar een passende oplossing. De golfbrekers zullen de roeiers in staat 

stellen hun talenten verder te blijven ontwikkelen. 

April 

De VVD stelt in april samen met het CDA en de Stadspartij schriftelijke vragen over de Bed-Bad-

Broodvoorziening in de Stad. De fracties willen graag van het college horen of het bereid is om de Bed-

Bad-Broodvoorziening te sluiten indien het Rijk een andere oplossing aanbiedt en hier na de 

kabinetsformatie om vraagt. “De verantwoordelijkheid voor het opvangen van vreemdelingen ligt bij het 

Rijk en niet bij de gemeente Groningen. Het is daarom curieus dat de gemeente hier belastinggeld van de 

Stadjers aan uitgeeft”, aldus VVD-fractievoorzitter Sabine Koebrugge. 

Daarnaast was er aandacht voor de oprichting van de nieuwe Stichting WIJ Groningen in 2018. WIJ-teams 

zijn er voor hulp of ondersteuning zowel als voor mensen die zich graag inzetten voor hun buurt. Voor het 

succes van WIJ is het contact met buurtbewoners, bestaande en nieuwe zorgaanbieders en de onderwijs- 

en sportwereld belangrijk. VVD-raadslid Jasper Honkoop pleit daarom voor een expertmeeting waarbij de 

vraag centraal staat: hoe kijken WIJ-teams én partners aan tegen de samenwerking? Wat is de sleutel tot 

succes? 

Door bezuinigingen op landelijk niveau werd de toekomst van de nationale reddingsvloot een 

verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s in Nederland. Dit gold ook voor Groningen waar twee 

reddingsbrigades opereren. Omdat wij vinden dat de kennis en het materiaal van deze getrainde groep 

hulpverleners niet verloren mag gaan, hebben wij hun oproep ondersteund om de Groninger 

Reddinsbrigade te behouden voor de veiligheidsregio Groningen. Zij zullen vanaf dit jaar onderdeel zijn 

van de Veiligheidsregio Groningen. 

 

De Bed-Bad-Broodboot aan het Eemskanaal 

https://groningen.raadsinformatie.nl/document/5176796/1/Motie_18%29_van_VVD%2C_PvdA%2C_CDA%2C_SP%2C_Student_%26_Stad_en_100%25_Groningen_Provincie_en_stad_samen_voor_de_roeiers_wordt_aangenomen_%2838_voor%2C_0_tegen%29
https://groningen.raadsinformatie.nl/document/5176796/1/Motie_18%29_van_VVD%2C_PvdA%2C_CDA%2C_SP%2C_Student_%26_Stad_en_100%25_Groningen_Provincie_en_stad_samen_voor_de_roeiers_wordt_aangenomen_%2838_voor%2C_0_tegen%29
https://stadgroningen.vvd.nl/uploaded/stadgroningen.vvd.nl/files/58f65e118064d/sv-vvd-cda-stadspartij-bed-bad-brood-met-logos.pdf


Mei 

De vraag naar beroepen in de techniek en de ICT stijgt. De stad Groningen kan meer investeren in het 

onderwijs door leerlingen eerder en laagdrempeliger vaardigheden, talenten en zelfvertrouwen te 

ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken presenteerde de VVD en de PvdA, samen met en partners uit de 

stad, een nieuw onderwijsinitiatief (de Verlengde Schooldag 2.0) dat de kennismaking met beroep en 

techniek al op de basisschool laat beginnen. Wij vertrouwen erop dat dit project een bijdrage kan leveren 

aan het ontwikkelen van vooral technische talenten van alle leerlingen, zodat zij bewust kunnen kiezen 

voor een vervolgopleiding, waarmee zij daarna ook bewust kunnen werken binnen een passende sector.  

Wonen op water. In Groningen is het mogelijk en wat de VVD betreft blijft dit ook zo. De komende jaren 

zullen de grachten van Groningen aangepakt worden waar het gaat om verwaarloosde woonboten en  

-schepen. Het gaat de VVD echter te ver om kamerverhuur direct onmogelijk te maken op het water. 

Jongeren moeten zelf kunnen kiezen waar ze willen wonen.  Volgens VVD-raadslid Max Blom “lijkt het wel 

heel rigide om kamerverhuur op het water te verbieden”. 

Ongeacht wie je bent of wat je geaardheid is, je moet veilig over straat kunnen gaan. Helaas hebben wij 

de laatste jaren moeten constateren dat mensen uit de LHBTI-community (Lesbiënne, Homo, Bi, 

Transgender, Interseksueel) worden geïntimideerd, bedreigd of zelfs met geweld te maken krijgen. Dit 

gaat om 30 procent. Wij hebben ons daarom fel uitgesproken tegen dit soort verwerpelijk gedrag. Niet 

alleen op straat moet zoiets vreselijks voorkomen worden, ook bij het uitgaan moet die veiligheid er zijn. 

Wij vinden het daarom belangrijk dat de horeca nauw betrokken wordt bij het waarborgen hiervan. 

 

De VVD-fractie tijdens de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie 

 

 

 

https://stadgroningen.vvd.nl/nieuws/22126/de-verlengde-schooldag-2-0


Juni 

Om meer vrouwen te interesseren voor het werk als gemeenteraadslid is de Groningse gemeenteraad een 

campagne gestart: Raad zoekt Vrouw. “Vrouwen kunnen met hun 'female touch' van grote waarde zijn 

als volksvertegenwoordiger", stelt VVD-fractievoorzitter Sabine Koebrugge. "Daar waar mannen vaak 

meteen vooraan staan, twijfelen vrouwen eerder. Vaak onterecht. Niet twijfelen, gewoon doen." De 

campagne trapt af met een 'meet and greet' in het stadhuis met PvdA-Kamerlid en columniste Kirsten van 

den Hul en Marja Doedens, COO van techbureau Goldmund, Wyldebeast & Wunderliebe en voorzitter van 

MKB Groningen. 

Het was in juni ook goed warm. Daarom hebben wij aan de bewoners en verzorgers van verzorgingstehuis 

De Brink in Helpman ijsjes uitgedeeld. De ouderen en verzorgers konden dit opfrissertje wel gebruiken. 

Wat was dit ontzettend leuk en dankbaar werk om te doen! We blikken graag nog even met u terug op 

deze middag met dit filmpje.  

Juli 

Groningen is een compacte stad waarin de kwaliteit 

van de openbare ruimte een belangrijke rol speelt. 

Wij willen ondanks de beperkte ruimte een 

bereikbare en gastvrije stad blijven. Als er draagvlak 

is onder buurtbewoners en de parkeerdruk het 

toelaat zouden parkeerplaatsen flexibel ingezet 

kunnen worden als terras. Wij willen hiermee meer 

ruimte geven aan de ondernemer en de 

mogelijkheden van uitbreiding van de openbare 

ruimte als verblijfsgebied nader onderzoeken. Het 

gebruik van parkeerplaatsterrassen betekent 

daarnaast ook dat parkeerplaatsen niet permanent 

verwijderd hoeven te worden, maar tijdelijk een 

andere functie krijgen. De VVD stelde daarom met 

D66 schriftelijke vragen aan het college van B&W om een experiment met parkeerplaatsterrassen mogelijk 

te maken in Groningen.  

“Wat leven we toch in een waanzinnig gave stad!”. Met deze positieve woorden begon onze 

fractievoorzitter Sabine Koebrugge haar woordvoering bij het jaarlijkse Voorjaarsdebat. Banen zorgen 

ervoor dat mensen onafhankelijker worden, keuzes maken en kansen pakken. De VVD wil daarom dat er 

ingezet wordt op wat iemand wél kan. “Werk is de beste zorg die we kunnen geven. Daarbij moeten wij 

geen zwaktes compenseren, maar talenten zoeken.” Daarnaast vraagt de VVD om criminaliteitscijfers op 

wijkniveau. Wij verwachten dat een gerichte aanpak de veiligheid in de hele stad vergroot. Onze motie 

werd unaniem aangenomen door de raad. 

Augustus 

De universiteit ziet graag dat de ontgroeningen van de studentenverenigingen worden afgeschaft. Dit is 

de conclusie naar aanleiding van een aantal incidenten bij de verenigingen. Het standpunt vanuit de VVD 

is dat het aan de Groninger studentenverenigingen zelf is om te bepalen of zij wel of geen ontgroening 

willen hebben. Studenten kunnen zelf kiezen of zij lid willen worden van een vereniging met een 

ontgroening of niet. Het interview is hier terug te luisteren. 

Interview Sabine Koebrugge over de parkeerplaatsterrassen 

https://www.youtube.com/watch?v=PIpteD9LU-M
https://stadgroningen.vvd.nl/uploaded/stadgroningen.vvd.nl/files/59a84f3bac10e/collegebrief_inzake_beantwoording_vragen_ex__artikel_41_rvo_d66_en_vvd_parkeerplaatsterrasse.pdf
https://stadgroningen.vvd.nl/nieuws/23383/woordvoering-voorjaarsdebat-2017
https://groningen.raadsinformatie.nl/document/5567059/1/Motie_19_Wijkgericht_inzicht_in_veiligheid_%28VVD%2C_CDA%2C_GroenLinks%2C_ChristenUnie%2C_PvdA%29_is_aangenomen
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4ZiFPfO-Y_0


In augustus maakte onze wethouder Joost van Keulen bekend dat hij in ieder geval tot de 

gemeenteraadsverkiezingen in november 2018 zal afzien van het Kamerlidmaatschap. “Ik hou er niet van 

weg te lopen bij mijn verantwoordelijkheden. Een aantal ook voor de VVD belangrijke dossiers waarvoor 

ik verantwoordelijk ben wil ik graag afronden”. Hij stond op plaats 36 van de VVD-lijst, maar komt met het 

oog op de kabinetsformatie zeker in de Tweede Kamer. De VVD-fractie heeft daar momenteel 33 zetels. 

September 

De bereikbaarheid van Groningen hangt nauw samen met verkeersveiligheid. Je wilt immers niet alleen 

een bereikbare stad zijn, maar ook een (verkeers-)veilige stad voor alle weggebruikers. De afgelopen jaren 

hebben wij veel aandacht hiervoor gehad. De aanpak van het kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg bij 

de Herman Colleniusbrug is een van die onveilige verkeerssituaties in onze stad. Nadat wij in 2013 hierover 

vragen hebben gesteld is het dan eindelijk zo ver. De kruising krijgt een unieke herinrichting. In het voorjaar 

hebben wij ook de onveilige verkeerssituatie op het Wielewaalplein aangekaart. Na de aanpak van dat 

plein bleken namelijk de zebrapaden op het kruispunt met de Zaagmuldersweg spoorloos verdwenen. 

Inmiddels is de situatie enigszins verbeterd en is er een zebrapad terug. Wat ons betreft is dat nog niet 

genoeg en komen de drie andere zebrapaden ook terug.  

 

De VVD ziet een oplossing in elk geval in de vorm van stevige handhaving om het verkeer veiliger te 

maken. “Gewoon staande houden en bekeuren”, stelt VVD-raadslid Max Blom over mensen die de regels 

aan hun laars lappen. Onder meer in 30-km-zones kan de politie meer handhaven.  

De Oosterpoort heeft al jaren te maken met groot achterstallig onderhoud. Reden voor de VVD om kritisch 

te kijken naar de toekomst van de huidige locatie. De sloop van het pand over tien jaar lijkt waarschijnlijk. 

De VVD vroeg, als de huidige locatie toch geen toekomst heeft, of verhuizing dan niet al eerder mogelijk 

is. Bijvoorbeeld door tijdelijk activiteiten elders plaats te laten vinden, zoals in het Forum, Martiniplaza of 

Simplon. VVD-raadslid Jasper Honkoop: “Dan kan er misschien ook minder geld naar een gebouw dat 

uiteindelijk toch geen toekomst heeft”. Verder stelde hij nog nooit zo vaak het woord ‘ducttape’ te hebben 

gelezen in een onderzoeksrapport. “De bedrijfsvoering en het beheer van De Oosterpoort zijn zeer 

zorgwekkend”. 

 

 

 

Huidige verkeerssituatie Wielewaalplein (links) en herinrichting kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg 
(rechts) 

https://stadgroningen.vvd.nl/nieuws/22458/herinrichting-kruispunt-wilhelminakade


Oktober 

De gemeente Groningen gaat herindelen met in ieder geval de gemeente Ten Boer en naar verwachting 

ook de gemeente Haren. In welke variant is nog even afwachten. Wat de VVD betreft moeten we voor de 

lichte variant kiezen, omdat dit tonnen scheelt. Dat geld investeren wij liever in de wensen van de 

bewoners van Haren, zoals speeltuintjes in de wijken, renovatie van scholen en goede wijkontsluitingen. 

De VVD investeert liever in Haren zelf dan in de administratieve rompslomp van een reguliere herindeling 

waarbij alle gemeenten eerst volledig opgeheven moeten worden. Het volledige nieuwsitem over deze 

herindeling is hier terug te kijken.  

“Wat leuk dat jullie langskomen. Goed dat de VVD de wijk in gaat”. Met dit soort enthousiaste reacties 

doorstaat de VVD weer en wind wanneer zij met vrijwilligers de wijk intrekken. Tijdens de gesprekken met 

bewoners van De Linie kwam duidelijk naar voren dat het, ondanks de aanstaande aanpak van de 

zuidelijke ringweg, erg goed wonen is in de buurt. Toch waren er enkele aandachtspunten voor de VVD 

zoals het inzamelen van afval, verlichting op straat en het groenonderhoud in de buurt.  

 

November  

De bewoners van de Reitdiepwijk maken zich zorgen over de komst van een nieuw datacentrum van 

Bytesnet BV op het Zernike-complex. De zorgen van de bewoners zijn vooral gericht op het ontstaan van 

geluidsoverlast en het te laag inschatten van risico’s. De geluidsoverlast wordt enerzijds verwacht van de 

luchtventilatie en anderzijds door het regelmatig proefdraaien van de dieselgeneratoren. VVD-raadslid 

Max Blom stelde daarom schriftelijke vragen aan het college van B&W. Het is belangrijk dat er rekening 

wordt gehouden met de belangen van omwonenden en de leefbaarheid van aangrenzende wijken zoals 

de Reitdiepwijk. 

Na ruim 7,5 jaar neemt Sabine Koebrugge afscheid van de 

VVD-fractie in Groningen. Zij zal als politiek assistent van 

staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser, aan de slag gaan 

in Den Haag. Door het afscheid van Sabine is Jasper Honkoop 

als nieuwe fractievoorzitter van de VVD gekozen. Elisabeth 

Akkerman heeft de vrijgekomen raadszetel overgenomen en 

is voorafgaand aan het Begrotingsdebat geïnstalleerd als 

raadslid voor de VVD in de Groningse gemeenteraad. Zij stelde 

gelijk een rondvraag over de toename van vandalisme met 

betrekking tot autoruiten in de Stad. Haar maidenspeech over 

de gaswinning in Groningen is hier terug te lezen.  

Vrijwilligers van de VVD in De Linie en enkele aandachtspunten in de buurt 

Voormalig VVD-fractievoorzitter Sabine Koebrugge 

https://www.youtube.com/watch?v=g5JHZMekJKs
https://stadgroningen.vvd.nl/uploaded/stadgroningen.vvd.nl/files/59fef21ae037f/sv-vvd-datacentrum-bytesnet-bv.pdf
https://stadgroningen.vvd.nl/nieuws/24914/vertrek-fractievoorzitter-sabine-koebrugge
https://stadgroningen.vvd.nl/nieuws/24913/de-groninger-vvd-fractie-kiest-jasper-honkoop-als-fractievoorzitter
https://stadgroningen.vvd.nl/nieuws/24913/de-groninger-vvd-fractie-kiest-jasper-honkoop-als-fractievoorzitter
https://stadgroningen.vvd.nl/nieuws/25802/maidenspeech-raadslid-elisabeth-akkerman


Tijdens het Begrotingsdebat benadrukte fractievoorzitter Jasper Honkoop het belang van de 

samenwerking tussen gemeente en álle ondernemers in de Stad bij de aanpak van grote 

maatschappelijke vraagstukken. Niet enkel ‘sociale’ ondernemers spelen hierin een rol volgens de VVD. 

Verder moet er blijvend aandacht zijn voor de bereikbaarheid van Groningen voor alle vervoersstromen. 

Inclusief en in het bijzonder ook voor de automobilist. Tot slot ziet de VVD nóg meer kansen in de 

woningbouw voor middeninkomens en gezinnen. Wat ons betreft ligt hier nog ruimte voor bij de Held III 

en op het voormalige Suikerfabriekterrein. Hoe eerder, hoe beter.  

Verder bleek in november dat de 

aanpak van de Ring Zuid wordt 

geoptimaliseerd met de volledige 

aansluiting van de Europaweg en 

de aanleg van de Esperantotunnel. 

De VVD heeft zich voortdurend 

sterk gemaakt voor deze twee 

optimalisaties van de Ring Zuid. De 

twee onderdelen van het 

verkeerstraject zijn essentieel om 

de stad bereikbaar te houden en de 

doorstroming van het verkeer te 

verbeteren. “Deze optimalisaties staan al lang op ons wensenlijstje, omdat zij bijdragen aan een 

bereikbaar, verkeersveilig en beter gescheiden verkeersnetwerk”, aldus VVD-raadslid Max Blom.  

Wat was en is het perspectief voor geothermie? En welke rol hebben het Staatstoezicht op de Mijnen 

(SodM) en WarmteStad hierin? Deze en andere vragen moeten volgens de VVD-fractie beantwoord 

worden om duidelijkheid te krijgen over het verloop van het Groninger geothermieproject. Volgens VVD-

woordvoerder Wytze Spoelstra staat de veiligheid voor de inwoners voorop, net als duidelijkheid over de 

risico’s.  De VVD vroeg eerder deze maand een actualiteitendebat aan om helder te krijgen in hoeverre de 

raad op tijd en genoeg infromatie heeft ontvangen over de risico’s en zorgen die geuit waren door het 

SodM op het Groninger geothermieproject.  

Impressie van de optimalisatie Esperantotunnel 

Illustratie van werking geothermieproject 

https://stadgroningen.vvd.nl/nieuws/25023/woordvoering-begrotingsdebat
https://stadgroningen.vvd.nl/nieuws/25417/woordvoering-vervolgtraject-geothermie
https://stadgroningen.vvd.nl/uploaded/stadgroningen.vvd.nl/files/5a0b436b550af/aanvraag-actualiteitendebat-over-warmtestad.pdf


December 

Het college van B&W is voornemens de school De Driebond in Engelbert te sluiten en over te gaan tot een 

grote nieuwe school bij Meerstad. De VVD ziet Meerdorpen als platteland en ziet dat daar nu een 

stadsnorm wordt toegepast op een dorpsschool. Wij constateren ook dat de toekomst van een oude 

school afhankelijk wordt gemaakt van een norm die over een jaar opnieuw bepaald moet worden.Wat de 

VVD betreft gaat het bij de Driebond niet om opheffingsnormen, maar om betaalbaarheid, bereikbaarheid, 

onderwijskwaliteit en leefbaarheid. En om een gesprek met de betrokkenen over de toekomst van hun 

kinderen en hun dorp. Onze motie om dit nadrukkelijk mee te nemen in het onderzoek naar de gevolgen 

van de nieuwbouw in Meerstad is raadsbreed gesteund. Zeven jaar geleden wees de VVD ook al op het 

belang van ouderbetrokkenheid bij dit soort ingrijpende beslissingen.    

Het slotstuk van 2017 betreft de luchthaven in Eelde. Groningen Airport Eelde blijft behouden voor de 

regio. Voor de VVD was meer dan deze bijdrage van 6 miljoen denkbaar, maar staat behoud van de 

luchthaven voorop. Bijdragen en investeringen door derden, bedrijfsleven en stad maken dit nu mogelijk. 

Vervreemden van het aandelenbezit van de luchthaven is voor de VVD zeker geen doel op zich, maar wel 

denkbaar als onderdeel van de wensen en voorwaarden van de raad en mits dat zorgvuldig en niet 

overhaast gebeurt. Dus met oog voor de toekomst van de luchthaven en een goede besteding van de 

miljoenen die wij erin stoppen. 

Rest ons tot slot u allen een gelukkig nieuwjaar te wensen! 

 


