in Regio Groningen
D66 krijgt het voor elkaar

Nieuwsbrief Augustus

Beste democraten,
Het reces is bijna weer voorbij, maar de fractie heeft bepaald niet stil gezeten de laatste
paar maanden. Bij dezen een overzicht van de activiteiten de laatste twee maanden. Veel
leesplezier en hopelijk tot gauw bij een van onze activiteiten!
Met vriendelijke groet,
De Fractie en het Regiobestuur
Landelijke Statendag
Zaterdag 17 juni vond de jaarlijkse landelijke Statendag
van D66 plaats in Groningen. Uit alle windhoeken van
Nederland kwamen provinciale volksvertegenwoordigers
bijeen om zich bij te laten praten over de urgentie van het
klimaatprobleem en de noodzakelijkheid om haast te
maken met concrete en planmatige invulling van de
noodzakelijke en onvermijdelijke energietransitie.
> Lees meer
Meepraten over Hubs
In juni konden alle Groningers via de website
kiesvoorgroningen.nl meepraten over de 32 OVknooppunten (Hubs) in onze provincie. Statenlid en
woordvoerder infrastructuur Tim Zwertbroek was erg
tevreden met alle input: 'Er kwamen honderden reacties
binnen van de Groningers. Daarmee kunnen we deze
vorm van inspraak een succes. > Lees meer

Algemene Beschouwingen
Fractievoorzitter Henri Schijf droeg woensdag 12 juli
tijdens de Algemene Beschouwingen de bijdrage van D66
voor. Ons centrale thema van dit betoog was de
energietransitie. De noodzaak en de realisatie hiervan
heeft een enorme impact op ons allemaal. Daarom blijven
we ons hiervoor inzetten. Om onze woorden extra kracht
bij te zetten hebben we twee moties ingediend, die beide
in de Staten zijn aangenomen. > Lees meer

Zomercolumns
Deze zomer heeft de fractie een aantal zomercolumns
uitgebracht. Met het thema: welke politicus inspireert
jou? schrijven de fractieleden over welke politici hen
inspireert. De columns kun je lezen op onze website!
> Lees meer

Agenda
Woensdag 6 September:
Energiesymposium
Locatie: Provinciehuis Groningen (Martinikerkhof 12 9712 JG Groningen)
Aanvang: 09.00 uur
Drie wetenschappelijke experts laten je kennismaken met hun vakgebied en de technische
toepassingen en (economische) haalbaarheid ervan. Aanmelden kan via de Provincie
Groningen. > Lees meer

Donderdag 14 September:
Onderwijsavond in de Regio
Locatie: Tolbert
Aanvang: 19.00 uur
Het platform Onderwijs en D66 Westerkwartier organiseren samen een onderwijsavond over
basisonderwijs en middelbaar onderwijs in de provincie Groningen.> Lees meer

Meer weten?
Wil je meer lezen over wat de D66 Statenfractie doet in de provincie? Neem dan een kijkje op
onze website: https://provinciegroningen.d66.nl. Ook op de website van de Provincie
Groningen is veel te vinden over waar de Provincie zich mee bezig houdt:
https://www.provinciegroningen.nl.
Heb je vragen, ideeën of suggesties? We gaan graag met jullie in gesprek. Neem gerust
contact op onze fractiemedewerker via e.k.lieveld-veerman@ps-provinciegroningen.nl. Je kunt
voor specifieke vragen ook contact opnemen met een van de Statenleden of Gedeputeerde.
Vragen over de vereniging kunnen gemaild worden naar ingeborg@d66groningen.nl.

