
Passend onderwijs en werkgelegenheid

17. Nieuw vakmanschap:

samen leren, werken

en ondernemen

We willen van Stadskanaal en omgeving

dé maakregio van (Noord-)Nederland

maken. Om dit te realiseren gaan bedrijven

gezamenlijk innoveren (Makeport Mercurius),

bieden onderwijsinstellingen aantrekkelijk

ambachtsonderwijs (Nije Ambachtsschoule)

en komt de cultuurhistorische waarde van de

maakindustrie tot leven (’t Moak Museum).

Kijk op: www.toukomst.nl/vakmanschap

Passend onderwijs en werkgelegenheid

16. Nieuwe Zaaiplaatsen:

toekomstwerkplaatsen

voor jonge Groningers

Nieuwe Zaaiplaatsen zijn educatieve toekomst-

werkplaatsen waar de ongekende mogelijkheden

van jonge Groningers centraal staan. Begeleid door

kunstenaars, uitvinders, architecten, wetenschappers

en sportcoaches ontwikkelen kinderen en jongeren

in de provincie Groningen zich tot eigenzinnige

denkers, dromers en doeners die hun eigen

toekomst veerkrachtig en vindingrijk vormgeven.

Kijk op: www.toukomst.nl/zaaiplaatsen

Huisvesting voor jongeren, ouderen
en in woongemeenschappen

18. Zo willen wij

wonen: woonvormen

voor ouderen

Meer woonvormen voor ouderen: daar zorgt

dit plan voor. Door onderling kennis te delen en

te helpen inanciële steun te krijgen, zorgen wij

er met elkaar voor dat er in Groningen nieuwe

woonvormen voor ouderen komen. Voor iedere

oudere een eigen thuis.

Kijk op: www.toukomst.nl/woonvormen

Huisvesting voor

jongeren, ouderen en in

woongemeenschappen

Betaalbare woningen voor

jongeren en passende

woonplekken voor ouderen.

Dit is wat het ommeland

nodig heeft. Met Toukomst

werken we aan meer

voorzieningen in de dorpen

en een ijne woonplek voor

jong en oud.

Huisvesting voor jongeren, ouderen
en in woongemeenschappen

20. Zelfvoorzienende

woongemeenschappen in

de provincie Groningen

Kijk op: www.toukomst.nl/zelfvoorzienend

Steeds meer mensen willen zelfvoorzienend

wonen met zelfgemaakt voedsel, zelf

opgewekte energie en zonder afval te

produceren. We richten een coöperatie op

waar mensen terechtkunnen met hun vragen

over regelgeving, (ver)bouw en energie- en

voedselvraagstukken. Daarbij wordt praktische

en inanciële ondersteuning aangeboden.

Huisvesting voor jongeren, ouderen
en in woongemeenschappen

19. Kunst in de zorg

Kijk op: www.toukomst.nl/kunstindezorg

Kunst in de zorg wil de zorgervaring menselijker

maken door creativiteit een plek te geven in

zorginstellingen in Groningen. Een plek die

patiënten, zorgmedewerkers en kunstenaars

gezamenlijk vormgeven en waar iedereen

deel kan nemen aan activiteiten als schilderen,

muziek en podiumkunsten.
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Kracht van het Groninger landschap

22. Van Aa naar Zee

In het grootste natuurgebied van Nederland

ontbreekt een cruciale schakel: de natuurlijke

overgang tussen zoet en zout. Van Aa naar

Zee herstelt dit op de beste plek: waar de

Westerwoldse Aa in de Dollard uitmondt.

Dit biedt kansen voor natuur en landbouw.

Een project met internationale allure.

Kijk op: www.toukomst.nl/aanaarzee

Kracht van het Groninger landschap

23. ‘t Wad tot Stad

Het cultuurlandschap rondom het Reitdiep

behoort tot het oudste van Europa en verbindt

de mooiste plekken van Groningen. Dit willen we

behouden én toekomstbestendig maken. Samen

zoeken we naar vernieuwende manieren om het

landschap nóg mooier te maken, met aandacht

voor rendabele landbouw, biodiversiteit,

toerisme en water.

Kijk op: www.toukomst.nl/wadtotstad

Kracht van het Groninger landschap

21. Masterplan

vaarwater verbindt

Groninger land

Kijk op: www.toukomst.nl/vaarwater

Meer toegankelijke vaarwegen bieden grote

kansen voor het verhogen van de kwaliteit van

de leefbaarheid en woon-leefomgeving van alle

Groningers. Herontwikkeling van onze historische

waterwegen en het verbinden met iets- en

wandelnetwerken levert een belangrijke bijdrage

aan duurzaam toerisme en kansen voor Groninger

ondernemers.

Het Groninger landschap

is prachtig en heeft veel

historie. Samen houden we

deze enorme pluspunten

van onze provincie in stand.

Dit doen we met hernieuwde

samenwerking tussen

Groningers en organisaties

die zich bezighouden met

het Groninger land.

Kracht van

het Groninger

landschap

Kracht van het Groninger landschap

25. Kiekn & Doun:

iets- en wandelroutes

verbinden

Kijk op: www.toukomst.nl/kiekndoun

Wij verbinden bestaande en nieuwe iets-

en wandelroutes met elkaar en werken aan

herkenbaarheid en goed onderhoud. Met

begeleidende verhalen via web/app beleef je

de familiehistorie van de borg, ontdek je de

geschiedenis van de graanrepubliek en lees je

dat de zee ooit tot de stad Groningen reikte.

Kracht van het Groninger landschap

24. Verbonden

biodiversiteit: lora,

fauna en follies

Kijk op: www.toukomst.nl/biodiversiteit

Wij willen met een coöperatie van en voor

Groningers een gemarkeerde route creëren die

biodiversiteit, cultuur en educatie met elkaar

verbindt. Onderweg zie je bloemrijke bermen

en bezoek je insectentempels, bijenheemtuinen,

borgen en voedselbossen. Bij knooppunten zijn

terrasjes, pluktuinen, creatieve bouwwerken

(follies) en leerplaatsen.
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