Verslag interview Johan Meijering en Carla Durville op 2 januari 2007
Interview tijdens de nieuwjaarsreceptie van de provincie Groningen op
dinsdag 2 januari 2007 van 17.00 tot 19.00 uur op het provinciehuis te Groningen.
Video-opname
Interviewer: Ron Overbeek, communicatie adviesbureau ‘Statement’
Interview met: Johan Meijering en Carla Durville, inwoners (provincie/stad Groningen)
Gesprek (woordelijk) overgenomen van video-opname
Ron Overbeek Mag ik u vragen om een vraag te stellen?
Johan Meijering Allereerst de beste wensen. In alle opzichten.

Ron Overbeek. Een gezond en gelukkig nieuwjaar.
Dit gaat over een project wat dit jaar gaat lopen.
Als ik nu tegen u zeg ‘POP’, wat denkt u dan?
Johan Meijering POP. Belangrijk voor de cultuur.
Ron Overbeek En u?
Carla Durville Ja meer aan muziek, natuurlijk ook popmuziek, maar dat zal er wel niet
mee bedoeld zijn, denk ik.
Ron Overbeek Nee, POP is afkorting van Provinciaal Omgevingsplan. Kunt u zich daar
iets bij voorstellen?
Johan Meijering Vind ik een heel vaag begrip. Kan ik me niet concreet iets bij
voorstellen.
Ron Overbeek Er staat in hoe de provincie zich in een aantal jaren zou kunnen
ontwikkelen. Als u nu gevraagd zou worden om over een aantal jaren daarover mee te
praten, mee te denken. Zou u dit doen?
Johan Meijering Ja dat zou ik doen, absoluut.
Carla Durville Ja, lijkt me leuk, interessant.
Ron Overbeek Woont u in de provincie Groningen? Waar woont u ?
Johan Meijering Stad Groningen, centrum.
Ron Overbeek:
Als u nu vanavond iets mag zeggen, dit moet absoluut veranderen in uw directe
omgeving of dit zou absoluut moeten blijven in uw directe omgeving, wat zou u
dan zeggen.
Johan Meijering
Onmiddellijk alle vormen van bureaucratie afschaffen, te beginnen in je eigen gebied,
maar dit moet wel zeker landelijk gebeuren, eenvoud, versimpeling, korte lijnen, de
burger serieus nemen.

Er is een chronisch tekort aan liefde, op alle niveaus.
Ron Overbeek Chronisch of Gronings?
Johan Meijering Dat is ook een hele mooie, dank je wel. Het was bijna een
Freudiaanse verwarring, chronisch
maar mogelijk ook Gronings. En daar moeten wij met elkaar aan werken. Dat is
mijn oprechte mening. Er moet veel meer respect komen! En héél veel dingen die
niet kloppen, dat moet gewoon anders! We moeten naar een andere samenleving,
naar een andere manier van omgaan met elkaar en daarom is zo’n bijeenkomst als
nu ook belangrijk, dat je dus de kloof – in dit geval tussen het provinciaal bestuur
en de burger – dat je die kleiner maakt, de interactie is belangrijk. Het provinciaal
bestuur kan onmogelijk besturen zonder reactie van de burger.
Die burger heeft dus grote invloed ook, maar er moet héél veel veranderen, op
héél veel niveaus!

Ron Overbeek Dat zijn hele ambitieuze uitspraken!
Als u iets wilt veranderen wat zegt u dan?
Carla Durville Ik wil eerst zeggen, dat ik het helemaal met Johan eens ben. Gisteravond
waren wij in de Oosterpoort, waar Wallage een toespraak hield, dat was heel erg leuk en
hij had het over dingen die gebouwd gaan worden, in de toekomst rondom de stad en in
de stad die op zich heel erg goed zijn. Maar ik ben wel voorstander, dat nieuwbouw zo
veel mogelijk wordt aangepast – vooral in de binnenstad – aan wat er al is aan
onroerend goed.
En soms zie je hele lelijke dingen, zie je oud bij nieuw – wat op zich heel mooi kan zijn –
maar wat soms vreselijk is om aan te zien. Vind ik heel erg jammer.
En ik ben heel erg voor veel groen!
Johan Meijering Mag ik nog twee dingen zeggen
Ron Overbeek Ja, u mag nog twee dingen zeggen.
Johan Meijering Ja, dat is ook een oproep aan het provinciaal bestuur.
Wat ik erg mooi vond, was de autoloze zondag.
Mijn voorstel voor 2007 is:
Laat de provincie het initiatief nemen – en dat is voor Nederland ook heel mooi –
ik zou erg trots zijn op het provinciaal bestuur, voer het liefst, wat mij betreft één
keer per maand, om de vier weken, een autoloze zondag in! Dat je met je kinderen
en dieren gewoon over de snelwegen kan lopen, waar je POP kunt horen over de
snelweg, ja dat vind ik erg belangrijk!
En ik had er nog één, een hele belangrijke, ook een initiatief, een idee voor het
provinciaal bestuur, de jaarwisseling 2008: initiatief provincie Groningen, om één

keer totaal geen vuurwerk af te steken en al die middelen, al die miljoenen Euro’s
die óók in Nederland verknald worden, om die te besteden voor goede doelen,
waar ook ter wereld!
En misschien zou dit initiatief overgenomen kunnen worden over de hele wereld
en dat je dus in plaats van een knaleffect overal ter wereld een STILTE–EFFECT
creëert!
Het scheelt héél veel geld, maar ook héél veel ellende. Heel veel doden die vallen
door vuurwerk en door grote feesten waar mensen in het gedrang komen. Het is
een oprecht initiatief van een burger van deze prachtige provincie. Ik heb hem nog
niet eerder verteld, maar hij komt puur voor de raap er rechtstreeks uit!

