STAATSSEKRETARÏS HEERMA
ONTVANGT THEMANUMMER

Kees Siderius
Op dinsdag 27 november 199O
vond de feestelijke presentatie
plaats van het Noorderbreedtethemanummer over Wonen in
Noord-Nederland. Een dag
eerder had Staatssekretaris
Enneiis Heerma het eerste
exemplaar ontvangen uit handen van voorzitter Jan Stellema. De

Voorzitter Jan Steüenia overhandigt staatssekretaris Heerma het
eerste exemplaar

staatssekretaris had geen ruimte in zijn agenda kunnen vinden
om naar Groningen te komen, maar heeft beloofd in de toekomst
nog eens bij Noorderbreedte op bezoek te komen.

De presentatie in café De Sleutel in de stad
Groningen werd bijgewoond door ruim tachtig
mensen. De avond werd muzikaal omlijst door
het optreden van Nederlands bekendste zigeunerorkest Tata Mirando. Het merendeel van de
aanwezigen was afkomstig van overheid en
bedrijfsleven, dat zich in Noord-Nederland met
bouwen, wonen en volkshuisvesting bezighoudt
Het publiek kon op een groot videoscherm de
aanbieding zien van het eerste exemplaar aan
staatssekretaris Heerma in Den Haag. De Stichting Buis heeft de film en presentatie verzorgd. In
zijn toespraak ging Heerma vooral in op het
aspekt 'kwaliteit'. '0e kwalifeit van het wonen en
de woonomgeving is één van de sterke punten

van Noord-Nederland. Dat moeten de provincies gebruiken en daarmee moeten ze dekonkurrentie zoeken', aldus Heerma, 'Zielig doen
werkt niet; je moet ie sterke kanten naar voren
halen.' De staatssekretaris benadrukte dat de
drie Noordelijke provincies op dit punt meer
zouden moeten gaan samenwerken.
Het themanummer onder de titel 'Ik wil hier
nooooil meer weg'ontlokte aan Heerma, zelf
afkomstig uit de omgeving van Tietjerk en nu
woonachtig in Amsterdam-Noord, de opmerking
dat hij na zijn pensioen wel weer in het Noorden
zou willen wonen.
Als gastspreker in De Sleutel somde de heer W.
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S. van der Boor, direkteur van de Stichting Studentenhuisvesting, een zevental punten op die
met de kwaliteit van het wonen te maken hebben.
Van der Boor, die binnenkort promoveert op de
naoorlogse stedebouw in Nederland, gaf aan
dat hef een komplex van faktoren is dat leidt tot
kwaliteitsbouw en een geslaagde woonomgeving, tn Graningen, Friesland en Drente zijn
hiervan slechts een handvol goede voorbeelden
te vinden. Eén van de konklusies van Van óer
Boor was, dat alleen een konsekwente en voortdurende aandacht van de verschillende overheden voor kwaliteitsaspekten vruchten afwerpt.
Hij hield de verzamelde bestuurders voor daarop vooral goed te letten.
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Koördinator Johan Visser deelt exemplaar uit aan wethouder Gietema
Tata Mirando en zijn Koninklijk Zigeuner Orkest
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