2016-06-03.
Beste mevrouw, heer,
De stukken voor de raadsvergadering van 15 juni a.s. vindt op onderstaande site:
http://www.haren.nl/bestuur/beterr-haren_43940/
Voorts ontvang u hierbij een artikel dat vanmorgen in het Dagblad stond. Hierin wordt bewust
een negatief beeld van de financiën van Haren geschetst. Dit is echter niet terecht.
De situatie is minder somber dan uit de cijfers van het bureau Deloitte blijkt. Dit rapport
staat bij de raadsstukken als 'deelproject 2: bijlage 1.
Bij de rapportage van het 'open overleg' over herindeling van Haren, Groningen en Ten Boer
zit als bijlage 5 een tweede rapport van Deloitte, gemaakt in opdracht van de provincie.
Er is een sterke aanwijzing dat de provincie beide rapporten van Deloitte heeft gelekt naar
het Dagblad. Het vermoeden bestaat dat dit begin maart ook zo is gegaan met het rapport van
B&A.
Als dit inderdaad juist blijkt te zijn, laat dit zien hoe de provincie er alles aan doet om de Stad
aan Haren te helpen. Iets dat dan in onze ogen zeer beschamend is voor de provincie.
Maar zeker geen reden om als inwoners van Haren de handdoek in de ring te gooien.
Integendeel!
Wat de uitkomst van het 'open overleg' betreft: de blijde boodschap voor de inwoners van
Haren is dat zij in de toekomst deel mogen gaan uitmaken van de heilstad 'Groot Groningen'.
Aan het feit dat drie van de vier Harense kiezers in maart 2014 hebben aangegeven dat zij dit
niet willen, lijken het bestuur van de Stad en de provincie en de burgemeester van Haren geen
enkele boodschap te hebben!
Dus alle reden om als inwoners de komende anderhalve week op alle mogelijke manieren
opnieuw duidelijk te maken dat wij geen behoefte hebben aan die heilstad. De
informatiebijeenkomsten op 7, 8 en 9 juni zijn hiervoor een goede gelegenheid.
Op onze website www.harenbeslist.nl vindt u de uitvoerige agenda.
Hopelijk zien wij elkaar de komende week in De Hoeksteen in Noordlaren, Astoria in Haren
en De Tiehof in Onnen.
Morgenochtend zitten wij tussen 10.00 en 10.30 uur in Haren FM (live vanaf de Braderie in
Haren).
Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité herindeling Haren,
Gustaaf Biezeveld, woordvoerder

