
Welkom beste genodigden, aanwezigen en belangstellenden bij de uitreiking 
van de gezondduurprijs. Nu voor het tweede jaar. Vorig jaar is de prijs 
uitgereikt aan vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst. Dit jaar heeft de 
jury besloten de prijs toe te kennen aan de Groengroep Sevenum. 
 
De Gezondduurprijs is in het leven geroepen door de SP Horst aan de Maas. 
De naam van de prijs is een samentrekking van twee woorden die belangrijk 
zijn voor mens en omgeving, namelijk een gezonde leefomgeving voor 
iedereen in Horst aan de Maas, maar daaraan gekoppeld een duurzame 
leefomgeving voor alle inwoners. In de visie van de SP zijn gezondheid en 
duurzaamheid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vandaar: De 
gezondduurprijs! 
 
Waar de prijs vorig jaar uitgereikt werd aan het bijna 15 jaar oude Behoud de 
Parel, een activistische club die door acties zaken tegen probeert te houden 
die de gezondheid en duurzaamheid van de omgeving aantasten, gaat de 
prijs dit jaar naar de Groengroep, die op een heel andere manier werkt en 
vorig jaar haar 25e verjaardag vierde. 
De bijdrage van de Groengroep aan de gezondheid van de burgers en de 
duurzaamheid van de leefomgeving is het toevoegen van zaken aan de 
omgeving, waardoor die omgeving gezonder en duurzamer wordt gemaakt.  
 
De hoofddoelstelling van de Groengroep  is een bijdrage te leveren aan een 
goed en duurzaam milieu. Een nevendoelstelling is natuur en landschap 
onder de aandacht te brengen middels publicaties en de uitvoering van 
projecten die vaak als voorbeeld dienen. Daarbij werkt ze met betrekking tot 
natuur-, landschap- en milieubeleid samen met de overheid en 
maatschappelijke groeperingen, agrariërs en burgers. De Groengroep brengt 
groen aan in Sevenum door bijvoorbeeld bomen, natuurlijke beplanting en 
kikkerpoelen aan te leggen in weilanden en stukjes grond. 
De initiatieven die de Groengroep heeft genomen en nog steeds neemt, 
maakte het de jury - bestaande uit het bestuur van de SP Horst aan de Maas 
– niet zo moeilijk om de prijs dit jaar aan haar toe te kennen. Eigenlijk konden 
we er niet omheen! Na kort overleg werd unaniem gekozen voor de Stichting. 
Het feit dat de Stichting Groengroep Sevenum nu al meer dan vijfentwintig 
jaar aan de weg timmert, dwingt bewondering en respect af. Ondanks haar 
totaal andere insteek is de Groengroep toch een logische opvolger van de 
eerste prijswinnaar, Behoud de Parel. 
 
De prijs die ik zo meteen mag uitreiken bestaat uit een cheque van € 100. 
Hartelijk gefeliciteerd namens het bestuur van de SP Horst aan de Maas, We 
spreken hiermee de waardering uit en de dank namens vele inwoners van 
Sevenum, maar ook zeker van onze gemeente, die door jullie een stukje 
mooier, gezonder en duurzamer is geworden. 


