P e r s b e r i c h t
Leeuwarden, 6 september 2016

Johan Meijering trekt met boek Groninger Forum aan de noodrem
Het boek Groninger Forum - een bodemloze put
wordt op donderdag- 8 en vrijdagavond 9
september 2016 om 20.00 uur gepresenteerd in
het Café van de stichting ‘Vrijdag’, Sint Jansstraat
7, 9712 JM Goningen.
Het eerste exemplaar wordt op donderdag 8
september 2016 op het provinciehuis aan René
Paas, Commissaris van de Koning van de provincie
Groningen overhandigd.
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Over het boek:
Als betrokken stadjer ziet entrepeneur Johan Meijering
met lede ogen aan hoe in de gemeente Groningen
miljoenen aan gemeenschapsgeld worden gestort in de
bodemloze put van een in zijn ogen heilloze
onderneming: het Groninger Forum. Hij beschouwt het Forum als een in alle opzichten
onbeheersbare kolos: een groot, onverantwoord en buitengewoon risicovol project in de prachtige
historische binnenstad.
De essentie van dit boek is bewustwording. De huidige politieke elite van de stad en de provincie
luistert volgens hem niet naar signalen uit de samenleving. En dat moet veranderen.
Zijn correspondentie met politici en bestuurders is in de vorm van een Dagboek in het boek
opgenomen. Hiermee wordt het falen van de politiek in de stad en de provincie Groningen
geanalyseerd.
Hij beschrijft een aantal opmerkelijke overeenkomsten van grote projecten in Groningen en in de
rest van Nederland, namelijk:
• de projecten zijn omstreden;
• gebaseerd op buitengewoon optimistische prognoses die na realisatie onjuist bleken;
• geldverslindend;
• (mede) betaald met gemeenschapsgelden;
• er is sprake van misleiding;
• aanzienlijke budget- en tijdsoverschrijdingen.
Twee keer eerder is Meijering een missie begonnen: één tegen het afsteken van
consumentenvuurwerk (2007-2013) en één vanaf 2003, tegen het vervalsen van kunst en tegen
het verhandelen van valse kunst. Met dit boek probeert hij een aanzet te geven tot een
maatschappelijk debat over grootschalige prestigeprojecten in Nederland en in het bijzonder in
Groningen. Hij komt met diverse steekhoudende aanbevelingen voor nieuw beleid voor
gemeenten, provincies en de landelijke politiek.
Over de auteur:
Johan Meijering studeerde sociale wetenschappen aan de Rijksuniversiteit van
Groningen. Hij begon zijn carrière als (hoofd)agent bij de gemeentepolitie en
werkte later als maatschappelijk werker en sociale wetenschapper bij diverse
gemeentelijke overheden.
Al van jongs af aan startte hij veel initiatieven op het terrein van cultuur en
woon- en leefmilieu, onder andere het tangocentrum La Pasión en kijkbungalow
Minerva. Over beide initiatieven schreef hij een boek. Hij is een bevlogen man,
die op idealistische en onorthodoxe wijze staat voor zijn idealen.

Onderschrift voor belangstellenden:
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de schrijver: Johan Meijering, mail:
johanmeijering@home.nl, telefoon: 06-53728157, wilt u een recensie-exemplaar van het boek ontvangen,
dan kunt u contact opnemen met Jitske Kingma, jitskekingma@elikser.nl, 058-2894857, 06-48626286

