De Adviescommissie
De adviescommissie adviseert het NAM-panel over de inrichting en uitvoering van het Leefbaarheid- en
Duurzaamheidprogramma.
De leden van de adviescommissie hebben vanuit verschillende expertises een band met de regio en zijn
onafhankelijk van NAM. Als er op een gegeven moment sprake is van persoonlijke betrokkenheid bij een
aanvraag of adviesonderdeel, dan onthouden leden zich van advies. De leden van de adviescommissie werken
op persoonlijke titel en worden niet ingehuurd door NAM.

Marjon Edzes-Posthumus
Museumdirecteur Landgoed Fraeylemaborg in Slochteren en het Doe Museum in
Veendam. Voorzitter van Marketing Midden-Groningen. Lid Overleggroep Groningen
2.0 die streeft naar drukhandhaving in het Groningergasveld.
Over het voetlicht brengen hoe prachtig Groningen is en hoe talentvol en dynamisch
de Groningers zijn is mijn missie. Ik woon op een akkerbouwbedrijf en ben dus ook
nog een beetje boerin.

Swanny Beukema
Zelfstandig ondernemer. Sinds 2010 uitgever van Dasjagoud Magazine - uitagenda
van het Hogeland. Daarvoor 20 jaar werkzaam als Sociaal Dienstverlener voor de
gezamenlijke woningcorporaties in Groningen.
Trots op ons mooie dialect en ‘mien Hoogeland’. Geboren en getogen in
Onderdendam. Sociaal bewogen en actief op gebied van kunst en cultuur. Ik ben een
autodidacte kunstenaar en heb samen met mijn man een huisgalerie in Pieterburen.

Geert Kruize
Stagecoördinator Eemsdeltacollege, regiocoördinator Route Arbeid NoordoostGroningen. Kweker, broeier en exporteur van tulpen.
Ik ben regionaal betrokken, ontwikkelingsgericht, en laat zo vele zaken groeien en
bloeien.

Angelique van Wingerden

Team leefbaarheid provincie Groningen
Vanuit de provincie richt ik me met name op het bevorderen van de leefbaarheid
in de regio’s die te maken hebben met de gevolgen van bevolkingsdaling.
Voordat ik me met de demografische veranderingen en de gevolgen daarvan
bezig hield, was ik in verschillende functies werkzaam op het gebied van
duurzaamheid. In de adviescommissie komen deze beide thema’s mooi samen.

Jan Boer
Dagelijks bestuur Groninger Gasberaad, Samenwerking Mijnbouwschade en
Landelijke Vereniging Kleine Kernen. Bestuurslid stichting Stut en Steun, voorzitter
dorpshuis Leermens.
Mijn missie: de leefbaarheid op het platteland van onze mooie provincie behouden en
versterken.

Fred de Jong
Senior adviseur IVN, regio Noord
Natuur, landschap en duurzaamheid staan centraal in mijn werk. Het werk van IVN
richt zich op omgevingseducatie: mensen betrekken bij de natuur en daarvan laten
leren. Zorgen voor betrokkenheid bij natuur, landschap en leefbaarheid is onze
doelstelling. Nuttig werk, belangrijk voor onze regio waar ik mij graag voor inzet.

