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KRACHTIGE INWONERS 
GRONINGER DORPEN
Dorpen volop in beweging en met  
energie in verbinding
Het team en het vrijwilligersbestuur van Groninger Dorpen hebben zich op allerlei 
manieren en fronten ingezet om te verbinden. Dorpen en dorpshuizen onderling, 
dorpen en overheden, dorpen en andere actieve organisaties op het platteland en 
theorie met praktijk. Onze eigen wijze om constructief en duurzaam bij te dragen 
aan de leefbaarheid op het Groninger platteland! 
2016 stond bij Groninger Dorpen in het teken van dorpen in beweging en energie 
met elkaar verbinden. ‘Energie’ in twee betekenissen: synergie tussen mensen en 
organisaties én het energievraagstuk. We hebben daartoe diverse activiteiten 
georganiseerd. Op de Dag van het Dorpshuis was de centrale vraag “dorpshuis, 
onderdak of burgerkrachtcentrale?” Het leverde een drukbezochte bijeenkomst  
op over de veranderende rol van het dorpshuis. Steeds vaker is dat een broedplek 
voor nieuwe initiatieven, naast een onderdak voor het verenigingsleven.  
We maakten hierover een special van ons Nijsblad.  
De brainstorm over het vervolg op de Groninger Dorpendag leidde tot voorberei-
dingen voor de Groninger Dorpenmiddag, 3 maart 2017. 

We hebben actief samengewerkt met andere organisaties om de positie en 
inbreng van inwoners van de dorpen te ondersteunen. Bijvoorbeeld met Huis voor 
de Sport Groningen, Vereniging Groninger Gemeenten, CMO STAMM, Healthy 
Aeiging Network Noord Nederland (HANNN), Economic Board Groningen 
(Gezond Wonen) en Landschapsbeheer Groningen. Verder trekken we samen op 
met onze zusterorganisaties BOKD (Drenthe) en Doarpswurk (Friesland) om de 
dorpskracht in de Noordelijke provincies optimaal te ondersteunen.
We werken in het gaswinnings- en energietransitiespeelveld samen met collega 
maatschappelijke organisaties in het Gasberaad. Hier dragen we op een nood- 
zakelijke en vernieuwende manier bij aan de leefbaarheid van onze dorpen.  
We ervaren dit als bijzonder problematisch en toch ook kansrijk. 

We blikken in dit jaarverslag terug op de hoofdlijnen. Enkele specifieke activiteiten 
belichten we apart, aangevuld met een cijfermatig overzicht.

Advies Routebureau Groningen, Kiek over Diek, verenigde 
gebiedsorganisaties 380kVolt hoogspanningsleiding, het 
veranderende zorglandschap en healthy ageing.

Samen met CMO STAMM en Huis voor de Sport werkten we 
in het project Sterk Vrijwilligerswerk. In drie regio’s vonden 
in het voorjaar inspiratiesessies plaats voor vrijwilligers-
organisaties: Regio Oldambt, Bellingwedde, Vlagtwedde; 
Regio Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde 
en Regio Westerkwartier. Daarnaast werd op donderdag 17 
november 2016 in samenwerking met KKNN (Kennisnetwerk 
Krimp Noord Nederland) een Krimpcafé georganiseerd in 
het BaronTheater in Opende. Een mooie plek in dit Sport-
dorp, omdat deze accommodatie werd gerealiseerd door 
burgerkracht en samenwerkende lokale organisaties.

Conclusies en tips die we vanuit dit project graag met 
je delen, zijn:

Beschouw vrijwilligers als een “vriend(in)”. Ga de dialoog 
aan, wees nieuwsgierig en probeer maatwerk aan te bieden. 
Het is belangrijk om te weten wat vrijwilligers zoeken, welke 
ambities ze hebben en op welke wijze vrijwilligerswerk past 
in hun privé- en professionele leven. Dit is voor millennials 
(25-40 jaar) anders dan voor generatie X (40-55 jaar) en baby 
boomers(55-70 jaar). Millennials zoeken naar vernieuwing. 
Vraag niet aan hen om jouw functie over te nemen, maar 
geef ze ruimte om eigen invulling te geven aan vrijwilligers-
activiteiten.

Kijk naar bundelingsmogelijkheden van vrijwilligerstaken 
in een dorp. Veel vrijwilligersorganisaties kennen dezelfde 
taken en niet zoveel mensen die de taken kunnen doen. 
Het is tijd om na te denken hoe je anders dan nu kunt 
samenwerken. Dorpsbelangen kunnen hierbij een belang-
rijke rol spelen. Bijvoorbeeld het gezamenlijk uitvoeren van 
bestuurstaken voor verschillende organisaties. En ook hoe 
je onderlinge bekendheid en afstemming kunt realiseren. 
Duidelijkheid over de taken is van cruciaal belang om  
vrijwilligers te werven. Misschien zoek je geen bestuurslid 
maar een coördinator.

VERENIGING  
GRONINGER 
DORPEN

158 leden 
     dorpsbelangen 

106 leden 
       dorps- en buurthuizen

DUURZAAMHEID
15 Groninger dorpen  
              aangemeld op  

www.netwerkduurzamedorpen.nl

3 thema-avonden
energie met o.a. GrEK 

COMMUNICATIE

86 ARTIKELEN OP DE SITE
                                GEPLAATST IN 2016

1.679 volgers 

               via Twitter

290 vind ik leuks
op Facebook

936 nieuwsbrief-
                  abonnees

KRACHTIGE INWONERS

Een gebied waar veel speelt, waar veel op bewoners afkomt, 
heeft baat bij krachtige inwoners en gemeenschappen. Men-
sen en dorpen kunnen veel aan elkaar hebben en van elkaar 
leren. Daarom organiseerden wij ook dit jaar weer excursies, 
workshops, dorpen- en dorpshuisoverleggen en verstuurden 
wij papieren en digitale nieuwsbrieven. Hiermee werden  
volop ideeën en ervaringen uitgewisseld. Meerdere keren 
pikten wij signalen op waaruit een verdere ondersteunings-
actie volgde. Dat er veel bewoners zijn met geweldige en  
gevarieerde initiatieven: groepjes inwoners, dorpen, dorps-
huizen, zien we terug bij de belangstelling voor het indienen 
van aanvragen bij de provinciale regeling leefbaarheidsinitia-
tieven en het Loket Leefbaarheid (www.loketleefbaarheid.nl). 
De eenvoud en uitstraling van ‘meedenken met bewoners 
en vertrouwen geven’ verlagen de drempel voor minder 
vooroplopende inwoners om hun initiatieven te ontplooien. 
Zo groeit zelfvertrouwen en saamhorigheid. 

EEN GREEP UIT DE ACTIVITEITEN
Op een heerlijke warme dag in september vond de excursie 
‘Langs Zorgzame Dorpen’ plaats. De dorpen Wedde,  
Kloosterburen en Onderdendam zijn door een buslading 
met ruim vijftig geïnteresseerden bezocht. 

Verder waren er thema-avonden. Rondom Verkeersveiligheid 
‘Werk aan de Weg’ organiseerden we regionale avonden. Dit 
deden we samen met de Noordelijke Hogeschool Leeuwar-
den en Veilig Verkeer Nederland in De Wilp, Wirdum en 
Onderdendam.
Een thema-avond ‘Duurzame Energie, stapt jouw dorp in?’ 
organiseerden we samen met GrEK, Buurkracht en Service-
punt Lokale Energie. We lieten daarbij drie lokale voorbeel-
den zien: Duurzaam Menterwolde, Zwembad de Woldzoom 
Grootegast en Hoogelandster Energie Coöperatie.

Bij verschillende dorpenoverstijgende thema’s en ontwikke-
lingen nam Groninger Dorpen in 2016 deel aan de volgende 
coalities, klankbordgroepen, begeleidings- en adviescommis-
sies om onze ervaringen in het veld in te brengen, samen 
sterker te staan en altijd te zorgen voor de verbinding met 
de leefbaarheid in de dorpen. Zo waren wij betrokken bij 
Gronings Perspectief, Noord-Groningse Uitdaging, Raad van 
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PROJECTEN
440 aanvragen, waarvan 

335 projecten gehonoreerd 

bij Loket Leefbaarheid in 2016 

met een gemiddelde bijdrage van 

€ 4300. Ruim 30 projecten 

kwamen via de lokale of regionale 

media in het nieuws.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vanuit het programma ‘Elk dorp 

een duurzaam dak’ hebben we 

met ruim 60 dorpen contact 

gehad over plannen voor hun 

ontmoetingsplek. 26 dorpen 

hebben een bijdrage ontvangen 

voor bouwkundige en duurzaam-

heidsmaatregelen, in totaal  

€ 1.086.000 13 dorpen  

hebben een bijdrage voor bouw-

kundig advies ontvangen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 dorpsvisies mee  

helpen ontwikkelen door  

procesbegeleiding.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Samen actief in het Groene 

Westerkwartier met Landschaps-

beheer Groningen, 9 deelnemen-

de dorpen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Start uitvoering project  
Burgernabijheid 2016 met  

VGG en CMO STAMM, Sterk 
Vrijwilligerswerk in samenwer-

king met Huis voor de Sport en 

CMO STAMM.

ZORGEN VOOR ELKAAR

Zorg wordt een steeds belangrijker thema in dorpen. Groninger Dorpen kreeg in 2016 
van zowel dorpsbelangenverenigingen als dorpshuizen hierover steeds vaker vragen. Ver-
zoeken om voorlichting te komen geven over het zorgen-voor-elkaar. Om te ondersteu-
nen bij het opstarten van een zorginitiatief (zoals o.a. Verzoamelstee, zorgcoöperaties 
en woonvormen). En om een Wmo-scan voor dorpshuizen uit te voeren vanuit de vraag: 
‘Hoe toegankelijk en verbindend is je dorpshuis voor verschillende mensen uit je dorp?’

Onder de vlag van het project ‘Gebouw van betekenis’ van onze landelijke koepel  
Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK) hebben we een pilotproject uitgevoerd, 
genaamd ZorgSaam Dorp. Hiermee hebben wij een aanpak ontwikkeld waarmee dorpen 
aan de slag kunnen om hun dorp zorgzamer te maken voor de oudere of kwetsbare 
inwoners.

Verder is er vanuit de koplopers in de dorpen een netwerk voor zorginitiatieven opgestart. 
Deze faciliteren wij. We participeren in de stuurgroep van de innovatiewerkplaats Samen 
Doen en zijn onderdeel van Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN). 
Ook zijn we actief betrokken bij het programma ‘Kans voor de Veenkoloniën’. We zijn 
gaandeweg steeds vaker op strategisch niveau aanwezig om het speelveld voor de dorpen 
rondom het thema zorg te vergroten en te beïnvloeden. Daarbij zoeken we samenwerking 
tussen de informele en de formele zorg. Zo participeren we ook in de Coalitie Gezond 
Wonen.

Verzoamelstee heeft als doelstelling kansen te creëren én te versterken voor oudere en 
kwetsbare dorpsgenoten. Om zo lang mogelijk, op een prettige en veilige manier in het 
eigen dorp en huis te kunnen blijven wonen. Verzoamelstee is een ontmoetingsplek, ver-
sterkt de sociale cohesie binnen het dorp en verbindt inwoners met elkaar. Computers en 
andere digitale voorzieningen worden gebruikt als een handig middel om deze doelstel-
lingen te verwezenlijken.

Met de inspiratie en ingrediënten van Verzoamelstee worden tegenwoordig in veel  
Groninger dorpen soortgelijke ontmoetingsplekken gerealiseerd door en voor bewoners.
Veel ouderen op het Groninger platteland zijn dankzij de inzet van hun eigen dorps- 
genoten digitaalvaardig. Ze zijn actiever, hebben hun dorpsnetwerk vergroot en ervaren 
vooral plezier! Mede daarom doen we ook mee aan het 5Groningen programma.

IN EEN LEEFBAAR DORP

HET DORPSHUIS “ONDERDAK OF BURGER-
KRACHTCENTRALE?” 
De conclusie van de Dag van het Dorpshuis in november in 
Lutjegast was duidelijk: het dorpshuis als centrale ontmoe-
tingsplek in het dorp is meer dan ooit onmisbaar. In een tijd 
-waarin bewoners samen steeds meer oppakken - biedt het 
dorpshuis prachtige kansen bij het behoud van voorzienin-
gen én als broedplek van nieuwe initiatieven. Daarnaast is 
het dorpshuis onverminderd belangrijk als onderdak voor 
het verenigingsleven en dorpsactiviteiten. In 2016 ging  
Groninger Dorpen daarom onverdroten voort met de onder-
steuning van dorps- en buurthuizen. Dat doen we door het 
beantwoorden van veel praktische vragen over bijvoorbeeld 
fondsenwerving en wet- en regelgeving. En ook door het  
organiseren van thema-avonden, cursussen en dorpshuis-
overleggen. Landelijk houdt Groninger Dorpen zich bezig 
met de belangenbehartiging van de dorpshuizen door deel-
name aan het platform Dorpshuizen.nl. Belangrijk onderdeel 
is het gezamenlijk onderhouden van de vraagbaak op  
www.dorpshuizen.nl.

GASWINNING, DE REGIO GOED GEÏNFORMEERD 
EN GEHOORD 
Ook in 2016 was Groninger Dorpen actief op dit onderwerp. 
Verschillende dorpen vroegen ons met hen mee te denken 
over hun dilemma’s rondom gaswinning.
Onder andere over welke rol ze zelf kunnen pakken, hoe ze 
zich kunnen voorbereiden op ‘als ze aan de beurt zijn voor 
de versterkingsopgave’. 

Verder was 2016 het jaar van het opbouwen van de organisa-
tie van het Gasberaad. In het Gasberaad werken verschillen-
de maatschappelijke organisaties samen, waaronder wij.  
Het gezamenlijke optrekken en opkomen voor bewoners en 
het gebied is van groot belang. Met het Gasberaad willen  
wij ervoor zorgen dat de betrokkenheid van mensen en 
organisaties maximaal is én dat deze zoveel mogelijk ontlast 
worden als het gaat om de gevolgen van de gaswinning.  
Ook streeft het Gasberaad ernaar dat het gebied zijn unieke 
karakter en identiteit behoudt. Namens ons was vicevoorzit-
ter Jan Boer vertegenwoordigd, bijvoorbeeld als deelnemer 
aan de Maatschappelijke Stuurgroep van Nationaal Coördi-
nator Groningen. Met Samenwerking Mijnbouwschade  
Groningen brachten we organisaties bij elkaar om kennis 
uit te wisselen. De gaswinningsproblematiek is complexe 

materie. We verbinden op velerlei vlak. De inbreng vanuit 
Groninger Dorpen is er altijd op gericht het menselijke ver-
haal te vertellen en verdedigen. Steeds belangrijker voor ons 
is het belang van sociale samenhang en onderlinge steun in 
en voor dorpen te benadrukken en hier aandacht voor op te 
eisen. Zo heeft het Gasberaad dit jaar voor het eerst dorpen-
rondes georganiseerd samen met meerdere instanties en 
organisaties. De website hebben we ook steeds up-to-date 
gehouden. Wij promoten ook steeds gasberaad.nl en de 
digitale nieuwsbrief, als bron van informatie en voor (online) 
interactie met bewoners. Ook de uitvoering van enkele van 
de leefbaarheidsprogramma’s binnen Kansrijk Groningen is 
bij ons belegd.

ELK DORP EEN DUURZAAM DAK 
In de negen gemeenten in het aardbevingsgebied is  
Groninger Dorpen actief met het leefbaarheidsprogramma 
‘Elk dorp een duurzaam dak’ dat in 2016 echt van start ging. 
Dit programma heeft als doel om voor alle bijna 100 dorpen 
een ontmoetingsplek veilig te stellen voor de toekomst. 
NAM financiert het project en Groninger Dorpen verzorgt de 
uitvoering. Dorpen kunnen in aanmerking komen voor een 
fonds voor bouwkundige maatregelen en begeleiding bij het 
maken van een plan. Er zijn in 2016 drie aanvraagrondes ge-
houden en in totaal hebben 26 dorpen een bijdrage ontvan-
gen voor bouwkundige en voor duurzaamheidsmaatregelen. 
Ook hebben we diverse dorpen begeleid bij het maken van 
een plan, zowel bestaande accommodaties als het opzetten 
van een nieuwe ontmoetingsplek.

Daarnaast hebben we vanuit dit programma actief een 
lobby gevoerd om dorpsaccommodaties een plek te geven 
in het programma bouwkundig versterken van de Nationaal 
Coördinator Groningen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid 
dat dit type gebouwen als aparte categorie is opgenomen in 
het versterkingsprogramma. De eerste inspecties daarvoor 
zijn in 2016 gestart. Ook werken we samen met de Nationaal 
Coördinator Groningen en het Centrum Veilig Wonen aan 
een goede afstemming tussen het bouwkundig versterken  
en de maatregelen die we vanuit ‘Elk dorp een duurzaam 
dak’ ondersteunen. Om te zorgen voor een goede  
bekendheid van het programma zijn in 2016 een website 
elkdorpeenduurzaamdak.nl en een brochure ontwikkeld  
in een eigen huisstijl. Via de website kunnen de dorpen 
 ook de aanvraag indienen voor het programma.

 

http://www.dorpshuizen.nl
http://www.gasberaad.nl
http://www.elkdorpeenduurzaamdak.nl


KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Geregeld vragen dorpen ons om iets méér begeleiding dan onze reguliere verenigings-
ondersteuning toelaat. Dan zijn we actief als procesbegeleider in dorpen onderweg 
naar bijvoorbeeld Dorpsvisies. Ook hier zien we het brede scala aan thema’s voorbij 
komen en ontstaan dorpsvisies met bijvoorbeeld een groene paragraaf, een onderdeel 
sociale cohesie of wordt er een update gemaakt van alle activiteiten, met daarnaast een 
visie op wonen, welzijn, groen, zorg etc. Zo dragen wij eraan bij dat dorpen stevig hun 
eigen koers varen en bewoners en dorpsorganisaties elkaar optimaal weten te vinden 
en versterken. 

In 2016 zijn dorpsvisies van Leens, Zuidwolde, Onderdendam en Loppersum versche-
nen. Groninger Dorpen was betrokken als procesbegeleider. 

Burgernabijheid en overheidsparticipatie 
Hoe kan de samenwerking tussen burgers en overheid versterkt worden? Hoe houden we 
vertrouwen in onze democratie? 

Samen met onze partners CMO STAMM en de Vereniging Groninger Gemeenten 
(VGG) organiseerden we in 2016 twee regionale conferenties. Op 10 maart in het Baron 
Theater in Opende voor regio Westerkwartier en op 22 september in Noordbroek voor 
de regio’s centraal- en oost-Groningen. Hoe zien gemeenten en dorpen zelf de verschui-
ving van taken? Wat zijn ieders ervaringen, wensen, knelpunten, ambities?

De kleinere bijeenkomsten - gezamenlijke dorpsbelangen per gemeente - zijn inhou-
delijk ontwikkeld en voor de regio Westerkwartier ingepland voor begin 2017. Hier is 
ruimte voor verdieping op twee terreinen. Hoe werkt de gemeente? Hoe toekomst- 
bestendig en daadkrachtig is onze dorpsbelangenorganisatie?

Ook op de Groninger Dorpenmiddag, die op 3 maart 2017 gehouden zal worden, is 
aandacht voor dit onderwerp en gaan vertegenwoordigers van gemeenten en dorpen 
gaan samen in discussie.

MEDEWERKERS OP 31 DECEMBER 2016

Sjouke Bakker: adviseur dorps-
belangen en Loket Leefbaarheid, 
energie, duurzaamheid

Heddy Leerink: projectleider Loket 
Leefbaarheid

Mayke Zandstra: projectleider Elk 
dorp een duurzaam dak

Maartje Kiep: adviseur dorps- 
belangen, landschap en gaswin-
ning (SMS, Gasberaad)

Hilda Hoekstra: coördinerend 
teamleider

Inge Zwerver: adviseur wonen, 
zorg, welzijn en communicatie

Eva Bekkering: adviseur Loket 
Leefbaarheid

Mariëlle Zijlstra: adviseur dorps- 
visies, Elk dorp een duurzaam dak, 
projecten

Daan Kingma: adviseur Wmo-
scans, Loket Leefbaarheid

Nienke Vellema: adviseur dorps- 
belangen, dorpsvisies en projecten

Gilian Wijnalda: secretariaat en 
project Elk dorp een duurzaam dak

Pieter Knol: adviseur dorpshuizen 
en projecten (dorpshuizen.nl)

DORPSHUIZEN
131 barvrijwilligers

IVA-gecertificeerd 
      via 15 instructiebijeenkomsten.

Tenminste 8 openingen 
nieuwe of verbouwde 
dorpshuizen ondersteund.

18 diploma’s 

Sociale Hygiëne 

Deelname 13 dorpshuizen-

overleggen op gemeentelijke schaal.

Dorpshuizendag  
in Lutjegast met meer dan  

      100 deelnemers. 

ORGANISATIE

Kantoor en werkgeverschap
Groninger Dorpen is gehuisvest in het  
gemeentehuis van Ten Boer. In 2016  
voerde de Stichting Ondersteuning  
Groninger Dorpen het werkgeverschap  
en overige facilitaire zaken uit voor  
Groninger Dorpen en zijn we gegroeid 
naar 12 deeltijdmedewerkers.
Algemeen vrijwilliger is Ton Hoekstra.  
Hij doet redactiewerk.

Groninger Dorpen is lid van de Landelijke 
Vereniging van Kleine Kernen (LVKK). 
Participeert in projecten, doet actief mee 
in overleggen met zusterorganisaties en 
heeft via de LVKK invloed op de landelijke 
politiek.

Bestuur op 31 december 2016
Het bestuur is in 2016 uitgebreid met  
drie nieuwe bestuursleden.

Voorzitter Dhr. R.A.C. (Rudi) Slager
Vicevoorzitter Dhr. J.J. (Jan) Boer
Secretaris Dhr. J. (Johan) van Omme
Penningmeester Dhr. J. (Jaap) Klip
Bestuurslid Dhr. J. (Jan) Bessembinders 
 Dhr. R. (Ron) van Duuren
 Dhr. T. (Tjerd) van Riemsdijk

LOKET LEEFBAARHEID
Het loket ondersteunt leefbaarheidsinitiatieven in het aardbevingsgebied (gemeenten 
Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten 
Boer en Winsum). Vanuit het loket ontvingen in 2016 vooral eenmalige evenementen 
een donatie zoals: sportevenementen, festivals, dorpsfeesten, toneelvoorstellingen, 
kerstzangavonden en markten. Verder viel op dat er veel is aangevraagd voor de open-
bare ruimte zoals dierenweides, volkstuinen, pleinen, dorpsommetjes, picknickbanken, 
parkeerplaatsen, begraafplaatsen en AED apparaten. De criteria samenwerking en 
draagvlak zijn belangrijk. Regelmatig komt een initiatief van een aantal bewoners,  
nog liever zien we een breed gedragen plan waar het hele dorp achter kan staan.

www.loketleefbaarheid.nl

 



Contactgegevens
Postbus 23
9790 AA Ten Boer
050 306 29 00
info@groningerdorpen.nl



http://www.groningerdorpen.nl
mailto:info%40groningerdorpen.nl%20?subject=

