De identiteit van Haren beter af met Tynaarlo. Herkenbaarheid is groter bij overeenkomsten.
De gemeente Haren is uniek in haar soort. De gemeente bestaat uit vier schitterende dorpen, elk met
een eigen karakter. De gemeente kenmerkt zich door haar groene karakter en bijzondere
architectuur. En door haar hoog opgeleide, mondige, forenzen bevolking.
Weliswaar ligt Haren tegen de stad Groningen aan, maar de gemeente Haren verschilt in identiteit
enorm van de gemeente Groningen. In de gemeente Groningen richt men zich vooral op stadse
sores: het Forum, Meerstad, de Regiotram, bedrijventerreinen en studentenhuisvesting. In
Groningen is 16% van de mensen ouder dan 60 jaar.
In Haren gaat het vooral om dorpse sores: het groen, de voorzieningen, beperkte woningbouw, de
rol van verenigingen en stichtingen, vrijwilligers, onderwijs, lokaal ondernemerschap.
In Haren is ruim 30% van de inwoners ouder dan 60 jaar. Juist voorzieningen als zorg zijn het
belangrijkste thema voor de aankomende jaren. Twee werelden die erg van elkaar verschillen.
En Tynaarlo dan hoor ik u zeggen? Ook Tynaarlo kent vooral dorpse sores zoals ook Haren die kent.
Het is ook een forensendorp waarvan de mensen deels werken in de stad Groningen. Tynaarlo lijkt in
de genoemde kenmerken erg op de gemeente Haren. In Tynaarlo is 30% van de inwoners ouder dan
60 jaar.
Met welke gemeente denkt u dat de overeenkomsten beter zijn gewaarborgd in de toekomst?
Ik denk dat overeenkomsten een grotere garantie bieden naar de toekomst, dan grote verschillen. In
het laatste geval zul je iedere keer de ander moeten overtuigen dat het in de dorpen en Haren
anders is. Bij overeenkomsten erken je dezelfde problematiek. Dan is er sprake van herkenbaarheid
en kom je sneller tot maatwerkoplossingen die per saldo goedkoper kunnen zijn.
Haren is de mooiste gemeente van de provincie Groningen en Tynaarlo is de mooiste gemeente van
de provincie Drenthe. Een gebied met gemeenschappelijke cultuurhistorische kenmerken: de
Hondsrug, de stroomdallandschappen van de Drentsche Aa en de Hunze, twee grote meren in een
agrarische en groene omgeving . Kortom gemeenten met een eigen identiteit en een
gemeenschappelijk karakter. Allemaal criteria in het beleidskader herindeling die niet worden
genoemd in de herindelingskrant.
En buiten dat neem eens de volgende tegenstellingen in ogenschouw. Beslis waarbij u zich het beste
thuis zult voelen?
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Ik kies voor de werkelijk ‘Groene parel van het Noorden’: Haren en Tynaarlo. Deze nieuwe gemeente
kan direct dingen naar het ‘cittaslowkeurmerk’, een uit Italië afkomstig predikaat voor gemeenten
die hun identiteit, cultureel erfgoed en natuur bewust koesteren.
Beslis zelf of u het oneens bent met een herindeling met Groningen.
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