12 juni 2016.
Beste mevrouw, heer,
Op weg naar de raadsvergadering van woensdag 15 juni over de bestuurlijke toekomst van
Haren is er veel aandacht in de media. Die wordt gevoed door allerlei ontwikkelingen, maar
beïnvloedt ook - bedoeld en onbedoeld - het vertrouwen van de inwoners in een goede
uitkomst van het raadsdebat.
In de bijlage wordt geschetst hoe het burgercomité op dit moment aankijkt tegen
de situatie.
Raadsvergadering: begint om 19.30 uur!
In tegenstelling tot wat wij u eerder hebben bericht (ook in de folder!), begint de
raadsvergadering van 15 juni om 19.30 uur.
Wij hopen dat velen van u hier naartoe zullen gaan. Het is verstandig om dan al om ca. 19 uur
in het gemeentehuis te zijn.
Actueel bericht op RTV Noord: nieuw burgerinitiatief voor instandhouding
voorzieningen Haren
Vanmiddag verscheen op de site van RTV Noord een bericht dat een groep inwoners van
Haren onder de vlag van 'Stichting Zelfstandig Haren' op zoek gaat naar geld om een
zelfstandige gemeente te blijven. Met het geld dat zij inzamelen hopen zij de gemeentelijke
bezuinigingen te verlichten. "Bezuinigen doet pijn, maar wij willen opluchting bieden. Zie
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/164183/Harenaren-willen-1-miljoen-euro-inzamelen-voorzelfstandigheid
Voor alle duidelijkheid: dit verrassende initiatief staat helemaal los van de activiteiten van het
burgercomité! Het spreekt ons natuurlijk sterk aan. We hopen dat het een succes zal worden.
Informatiebijeenkomsten: grote opkomst
De toekomst van Haren leeft nog steeds bij de inwoners van Haren. De wens dat Haren
zelfstandig blijft is nog steeds groot. Dat hebben de door het burgercomité georganiseerde
informatiebijeenkomsten in Noordlaren, Haren en Onnen opnieuw laten zien.
De opkomst was groot: bijna 250 mensen hebben gebruik gemaakt van de kans om van direct
betrokken inwoners en wethouder Verbeek te horen hoe de zelfstandigheid van Haren kan
worden behouden.
De wethouder heeft ook verteld welke 'fantastische' toekomst de inwoners in het document
van Hajo Apotheker (= resultaat van 'open' overleg met Groningen/Ten Boer) wordt
voorgespiegeld als Haren in 2019 onderdeel zou worden van de Stad en de gemeente
Groningen daardoor de vijfde gemeente van Nederland zou worden (op basis van inwonertal).
Helaas staat in dat document niet welke gevolgen zo'n 'Groot Groningen' voor de inwoners en
ondernemers en voor de voorzieningen in Haren zou hebben. Wat dit betreft, vertoont het
document grote overeenkomsten met de Herindelingskrant van mevrouw Vlietstra (februari

2014).

Wij hopen u op 15 juni te zien in de raadszaal.
Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité herindeling Haren,
Gustaaf Biezeveld, woordvoerder
www.harenbeslist.nl

