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,,Het lijkt erop dat u de hete kolen
voor de regering uit het vuur
moet halen. Terwijl de oorzaak in
Den Haag ligt. Het is een lappen-
deken van regelingen die zorgt
voor scheve ogen. Het wakkert de
onvrede aan.’’ Be Prins (Christen-
Unie) noemt het nieuwe verster-
kingsplan voor Loppersum be-
moedigend, maar heeft er deson-
danks geen goed gevoel bij.

Collega’s van hem waren meer
uitgesproken. ,,De bewoner wordt
in dit plan wel erg uit het oog ver-
loren’’, oordeelt Chris Bultje
(PvdA). Zijn partij stelde zestien
vragen, die echter voor een fors
deel niet, of niet volledig zijn be-
antwoord. Sommige antwoorden
vielen zelfs onder de geheimhou-
ding. ,,Dat stoort mij in hoge ma-
te. Het college geeft geen open-
heid over de uitvoering. En dat
terwijl wij en onze inwoners met
allerlei vragen zitten. Wij hebben
hier hele grote moeite mee.’’

Hij wil het voorliggende plan
niet goedkeuren en stelde ver-
geefs voor het te splitsen in twee
delen. ,,Een deel voor opname en
een deel voor de uitvoering. Op
belangrijke onderdelen hebben
wij namelijk geen zeggenschap of
invloed als raad. Het is diep
triest.’’

,,De gemeente gaat niet over de
uitvoering. Daar zit wat ons be-
treft de crux. De NCG doet de uit-

voering en wij hebben daar niets
over te zeggen’’, vindt ook Bert-
Jan Huizing (VVD).

,,Als we hiermee doorgaan, hoe
lang gaat het dan duren? Het plan
van aanpak is een papieren mon-
ster. Welke afspraken zijn er nu
gemaakt met het rijk? Straks blijkt
dat verdere versterking niet meer
nodig is. Wat gebeurt er eigenlijk
als de raad niet akkoord gaat? Ge-
beurt er dan niets meer?’’ vraagt
Geert Jan Reinders (Lokaal Belang
Eemsdelta) zich af.

Wethouder Pier Prins (CDA) er-
kent dat de bureaucratie woekert
bij de versterking. ,,Daar lopen we
tegenaan. Het is een opgetuigd
circus met vele partijen. Wij zijn
er een van. Het college heeft hier
ook mee geworsteld. Doen we on-
ze inwoners recht? De keerzijde is
dat als we het niet doen, het op
langere termijn een verkeerd sig-
naal is aan onze inwoners. Het be-
tekent niet dat alles stil komt te
liggen.’’

Prins geeft toe dat rechtsonge-
lijkheid niet is uitgesloten. ,,Dat
proberen we te voorkomen, maar
we hebben geen keuze. Dit is de
wettelijke systematiek. Welk mo-
del je ook kiest, je hebt altijd wo-
ningen die eerder worden aange-
pakt en woningen die later wor-
den aangepakt.’’

Na drie termijnen vroeg Chris
Bultje gisteravond een korte
schorsing aan tijdens de vide-
overgadering. Aangezien er wei-
nig steun was voor zijn voorstel
om het plan te splitsen, liet hij het
teleurgesteld bij een stemverkla-
ring. De partij gaat alleen akkoord
met dat deel van het plan waar de
raad ook echt iets over te zeggen
heeft.

‘Versterking is
een papieren
monster’
GERDT VAN HOFSLOT

LOPPERSUM Met zichtbare tegen-
zin stemt de Lopster gemeente-
raad in met het nieuwe verster-
kingsplan. Veel optimisme is er
niet over de haalbaarheid van de
plannen.

Dat blijkt uit het jaarverslag 2019
van het Nationaal Programma
Groningen. De gemeenten krik-
ken vooral hun woongebieden
sociaal en economisch op. Veel
miljoenen gaan naar stads- en
dorpsvernieuwing. Veruit de
meeste plannen bij de gemeen-
ten zijn nog in voorbereiding. Het
rijk heeft voor de komende tien
jaar 1,15 miljard euro beschikbaar
gesteld. In het jaarverslag valt
nog niet concreet te lezen hoe de
plannen ervoor staan. Bij de ge-
meente Het Hogeland springen
ideeën voor centrumplannen in
Uithuizen, Uithuizermeeden,
Winsum en Bedum in het oog.
Delfzijl pakt het gebied bij Thea-
ter De Molenberg aan.

Appingedam ontwikkelt een
stadsvisie en gaat dan flink aan

de slag. Dat geldt ook voor Mid-
den-Groningen, dat vooral inzet
op sportvoorzieningen en aard-
gasloze wijken. Alle gemeenten
hebben hier ieder minstens 10
miljoen euro voor uitgetrokken.
Er gaat ook geld naar dorpshui-
zen en sportvoorzieningen. Vaste
uitgave bij de zeven gemeenten
zijn 337.500 euro voor sociale en
emotionele ondersteuning van
inwoners in het bevingsgebied.

Tot nu toe hebben de zeven ge-
meenten 5,8 miljoen euro uitge-
geven. Opvallend is dat Oldambt
de hand nog volledig op de knip
heeft. Bij de uitvoering raakt de
provincie het meest op stoom.
Van de honderd projecten heeft
de provincie 39 ingediend en
daarvoor 16,8 miljoen euro daad-
werkelijk uitgegeven.

NPG-directeur Siem Jansen:
,,We zijn begonnen met wat ik
noem het ‘slaan van de heipalen
van het bouwwerk Nationaal Pro-
gramma Groningen’. Een groot
programma als dit moet goed
doordacht zijn en écht goed in de
steigers worden gezet.”

Bevingsgemeenten
slaan flinke slag bij NPG
GRONINGEN De zeven Groningse
bevingsgemeenten en de pro-
vincie Groningen hebben hun
eerste slag geslagen bij het Na-
tionaal Programma Groningen
(NPG). Voor honderd projecten
ontvingen ze 128 miljoen euro.
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GEERTE DE JONG E
SOCIALE KOELKAST

Geerte de Jong

1. Koop niet te veel. Check
vóór je boodschappen gaat
doen wat er nog in de voor-
raadkast zit en wat als eerste
op moet. Plan je maaltijden
vooruit. Schrijf op een bood-
schappenlijstje wat je nodig
hebt, en hoeveel. Het kan
handig zijn om vers fruit en
groente niet in één keer voor
de hele week in te kopen,
maar twee keer per week.
2. Bewaar je eten slim. Als je
brood bijvoorbeeld meteen
na aankoop invriest, gaat het
veel langer mee zonder uit te
drogen. Zorg dat je koelkast
koud genoeg staat; 4 graden
is de ideale temperatuur voor
producten die je koel moet
bewaren. Er zijn trouwens
ook producten die juist bui-
ten de koelkast beter vers
blijven. In de Bewaarwijzer
van het Voedingscentrum
kun je per product opzoeken
hoe je het moet opbergen en
hoelang het goed blijft.
3. Let op de houdbaarheid,
en dan bedoelen we niet
alléén de houdbaarheidsda-
tum. Conserven of droge rijst
of pasta blijven meestal nog
maanden na de Tenminste
Houdbaar Tot-datum (THT)
goed. Producten als yoghurt
of kwark kunnen enkele
dagen na die datum ook nog
goed zijn. Gebruik je zintui-
gen om te beoordelen of je ze
kunt eten. Eieren over da-
tum? Leg ze in een bak
water; drijvende eieren zijn
rot, maar als ze zinken is er

niets mis mee. Vers vlees of
vis kun je beter niet meer eten
als de Te Gebruiken Tot-
datum (TGT) op de verpakking
is verstreken. Die producten
zijn gevoelig voor bederf en
kunnen je ziek maken.
4. Kook niet te veel. Weeg
bijvoorbeeld met een keuken-
weegschaal de hoeveelheid
rijst of pasta af. Je kunt ook
het Eetmaatje gebruiken, een
speciale maatbeker van het
Voedingscentrum die meet in
porties in plaats van gewicht
of volume.
5. Toch een deel van de maal-
tijd over? Eet het kliekje de
volgende dag als lunch, of
bewaar het in een afgesloten
bakje in de vriezer. Om er
zeker van te zijn dat je alle
restjes ook echt opmaakt, kun
je een speciale kliekjesdag
inplannen in je week-menu.
Met een beetje creativiteit
kun je van kliekjes ook een
heel nieuwe maaltijd (soep,
salade, roerbakschotel...)
koken.
6. Voor gevorderden: gebruik
ook schillen en klokhuizen!
Het telt weliswaar niet echt
als voedselverspilling als je
die weggooit, maar je kunt er
ook mee koken. Zo maak je
prima groentebouillon van de
schillen, stelen en kontjes van
groenten en kruiden (wel in
een zakje in de vriezer bewa-
ren tot je ze gebruikt). Appel-
schillen en -klokhuizen kun je
verwerken tot sap, gelei, azijn
of cider.

MINDER ETEN WEGGOOIEN DOE JE ZO!

Brood en

deegwaren

Zuivel Groente Fruit Aardappelen Sauzen en

vetten

Vlees en

vleeswaren

Pasta Gebak en

koek

Snoep en

snacks

Aantal kilo dat per persoon per jaar wordt weggegooid.

(exclusief dranken)
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