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Stichting Nedersaksenlijn schrapt politieke informatiebijeenkomst
vanwege corona
De Stichting Nedersaksenlijn heeft een bijeenkomst met raads- en statenleden uit het gebied langs
het Groningse en Drentse tracé en het aangrenzende Duitsland afgeblazen vanwege de verscherpte
coronamaatregelen. Op 22 oktober was een regionale ontmoeting gepland in theater Geert Teis in
Stadskanaal. De huidige coronamaatregelen blokkeren deze bijeenkomst. De stichting zet nu volledig
in op een groots opgezette ontmoeting met lokale, provinciale en landelijke politiek, bedrijfsleven,
onderwijs en zorg in Hardenberg in het vroege voorjaar van 2021, net voor de Tweede
Kamerverkiezingen.
“Het is gewoon hartstikke jammer dat we elkaar als initiatiefnemers, aanjagers en lokale en
provinciale politiek nu niet fysiek kunnen treffen. En dat wij onze lokale en regionale
volksvertegenwoordigers nu niet in een gezamenlijke bijeenkomst kunnen bijpraten,” zegt
stichtingsvoorzitter Melle Mulder. “We hebben nog wel even aan een digitale bijeenkomst gedacht,
maar dat werkt met zoveel mensen niet bij dit soort thema’s. Je hebt echte interactie en gesprekken
nodig. En momenten voor informele contacten.”
Mulder zegt dat het niet doorgaan van de bijeenkomst in Geert Teis niet betekent dat de activiteiten
rond het uitbouwen van draagvlak en het aanjagen van enthousiasme voor de Nedersaksenlijn nu op
de waakvlam staan. “In tegendeel. We moeten nu juist actief zijn en er extra energie in stoppen.
Goede contacten opbouwen en onderhouden en een constante informatiestroom zijn essentieel.
We moeten deze voor de ontwikkeling van Noordoost-Nederland, Oost-Groningen en ZuidoostDrenthe in het bijzonder, zo belangrijke spoorlijn overal in beeld te houden.”
De stichting werkt al aan een grote bijeenkomst in maart 2021 in Hardenberg. Melle Mulder: “Daar
zijn we al een eind mee op weg, samen met het bedrijfsleven uit het hele gebied en met een aantal
betrokken overheden. In Overijssel zijn ze enthousiast over het idee en dat merken we aan de
inbreng.”
“We willen begin maart niet alleen de hele regio van Groningen tot en met Enschede bij elkaar
hebben, maar ook de landelijke politiek. Op deze manier kunnen we hen zo vlak voor de verkiezingen
laten zien hoe belangrijk deze spoorlijn is. Met de aanleg van het kleine stukje ontbrekende spoor
tussen Emmen en Stadskanaal wordt de Nedersaksenlijn al gerealiseerd. Het gaat om verbindingen.
Letterlijk en figuurlijk. Tussen regio’s, tussen kenniscentra, bedrijven, woongebieden en vooral
tussen mensen. De Nedersaksenlijn verbindt.”
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