
Laat Groningen niet zakken! Lancering 

petitie en fakkeloptocht 7 februari a.s.!  

Beste leden en relaties van Groninger Dorpen, 

In de komende maanden wordt in hoge mate de toekomst van Groningen 

bepaald. Wij hopen dat jullie gehoor geven aan de oproep die we met 

onze partners in het Gasberaad en vele anderen actief ondersteunen, en 

dat jullie deze verspreiden zodat er zoveel mogelijk mensen naar de 

Vismarkt komen om samen met Freek de Jonge de petitie te lanceren en 

mee te lopen in de fakkeloptocht op dinsdag 7 februari! Het plaatje van de 
flyer is te downloaden/delen en af te drukken. Lees verder voor meer 

informatie. 

Namens bestuur en medewerkers Groninger Dorpen 

Waarom nu? 

Na de verkiezingen wordt er een nieuw kabinet geformeerd met een nieuw 

regeerakkoord. Het is niet vanzelfsprekend dat de gaswinning in 

Groningen daar überhaupt een onderwerp in wordt. De Haagse redenering 

zal snel zijn: “Het gaswinningsniveau is voor vijf jaar vastgesteld, de NAM 

vergoedt de schade en er is een NCG die krijgt wat bevoegdheden en wat 

handgeld. Klaar toch?” 

Maar het is niet klaar. Het begint nog maar net. We wonen en werken hier 

niet veilig (!). De problemen rond schadeherstel zijn nog altijd niet 
opgelost, veel regelingen functioneren niet zoals ze zouden moeten.  

En de versterkingsopgave word veel ingrijpender dan het schadeherstel. 

Iedereen krijgt hiermee te maken, of je het nu leuk vindt of niet. Wat voor 

huizen, straten, wat voor dorpen houden we straks over? Hoe wonen en 

werken we straks? 

Wij hebben hard gewerkt aan verbeteringen. De grote pijnpunten hebben 

echter een verandering in het systeem nodig. En om dat voor elkaar 

hebben we de solidariteit van heel Nederland nodig.  

Uiteindelijk willen we dat heel Nederland vindt dat de situatie in Groningen 

onacceptabel is en dat alle nodige middelen beschikbaar komen om de 

aardbevingsproblematiek structureel en duurzaam op te lossen. En om 

samen met ons werk te maken van de overgang naar veiligere en 

duurzamere energiebronnen. 

Lancering petitie en fakkeloptocht 7 februari a.s.  

Het kan u bijna niet zijn ontgaan. Freek de Jonge presenteerde onlangs in 

een overladen Oosterpoort zijn actieplan. Een goed voorbereid actieplan! 

In de week voorafgaand liet hij zich door burgers, wetenschappers, 

betrokken instanties, actiegroeperingen en burgemeesters informeren 

over onze zaak. Eindelijk dringt de aardbevingsproblematiek door bij de 
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rest van Nederland. Freek de Jonge, Arjan Lubach, Jinek, iedereen 

besteed aandacht aan de schrijnende situatie in Groningen. 

U kunt ook iets doen! Kom ook op 7 februari naar de Vismarkt! Dan geeft 

Freek de Jonge het startshot voor een landelijke petitie en lopen we met 

z’n allen een fakkeloptocht: de eerste stappen om ervoor te zorgen dat 

het actieplan daadwerkelijk uitgevoerd wordt! 

Freek komt voor ons op, met overtuiging en met veel warmte voor de 

mensen. En, natuurlijk, óók met humor! Hij helpt ons Nederland wakker te 

schudden. 

Maar Freek kan het niet alleen. Onze gezamenlijke missie kan alleen maar 
slagen wanneer wij in Groningen massief achter hem gaan staan. 

Zichtbaar achter hem gaan staan. 

Start petitie en fakkeloptocht: 7 februari 19:30 uur Vismarkt 

U wordt verwacht op dinsdag 7 februari, om 19.30 uur op de Vismarkt in 

Groningen. Na een kort welkom worden de fakkels ontstoken en zullen we 

een optocht door de binnenstad maken. Bij terugkomst op de Vismarkt zal 

de petitie worden gelanceerd door Freek de Jonge. Natuurlijk is er ook een 

muzikale omlijsting van het hele programma. 

Freek komt met een mobiele studio naar de Grote Markt. Daar brengt hij 

samen met iedereen die mee wil zingen het strijdlied ten gehore, “’t Het 

nog nooit zo donker west”, een bewerking van de klassieker van Ede 

Staal. O.a. Wia Buze, Erwin de Vries, Frank den Hollander, Alex Vissering 
en Arnold Veeman zijn daarbij aanwezig. 

U leest alles over het actieplan op: www.laatgroningennietzakken.nl   

Wij zijn aan zet 

Het is aan ons om het belang van het actieplan massaal te ondersteunen, 

en verder te brengen. Ieder vanuit zijn eigen kennis, kunde en 

mogelijkheden. En massa bereiken we door samen op te trekken en ons 

als één blok op te stellen en te laten zien. Samen zorgen we ervoor dat de 

landelijke lijsttrekkers, die de volgende dag een debat voeren in het 

Provinciehuis, niet om ons heen kunnen! 

We zien u graag 7 februari om 19:30 uur op de Vismarkt! 

** 

Eind deze week volgt er nog een nieuwsbrief van het Gasberaad, waarin 

o.a. ook aandacht voor de fakkeloptocht. Dit artikel is 31-1 bijgewerkt 
met de laatste stand van zaken. 

 

http://www.laatgroningennietzakken.nl/

