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De toekomst van  
Groninger Dorpen

Ons
bestuur

Herindeling, aardbevingen, een veranderende bevolkingssamenstelling 
en veranderende behoeften, maken dat Groninger dorpen op veel 
verschillende vlakken met de toekomst bezig zijn. Onze voorzitter,  
Rudi Slager, zegt over de toekomst van de dorpen: “In 2050 zijn er nog 
steeds dorpen, willen mensen elkaar leren kennen en ontmoeten.  
Dat moet georganiseerd worden. De wereld kan snel veranderen, 
maar de tijd heeft laten zien dat dorpen deze veranderingen goed 
aankunnen en met heel eigen oplossingen komen”, aldus Rudi. 
Coördinator Hilda Hoekstra: “Medewerkers van Groninger Dorpen  
zijn veel in de dorpen aanwezig. Rond de tafel met besturen en 
initiatiefnemers. Om daar te luisteren, mee te denken en plannen te 
maken. Tegelijkertijd zijn we actief binnen het netwerk van organisa-
ties en overheden die veranderingen in dorpen mede mogelijk maken. 
We fungeren als verbindende schakel en gaan voor de leefbaarheid 
van Groningen.” De taak van Groninger Dorpen is dat zij de dorpen 
wakker houdt en toerust om ook in de toekomst zichtbaar en leefbaar 
te blijven. In dit Nijsblad bespreekt het team van Groninger Dorpen  
de bijzondere oplossingen, aangevuld met een mooie collectie van 
voorbeelden uit de dorpen zelf.

Wij wensen u veel leesplezier.
 
Team en bestuur van Groninger Dorpen



Dorp van de toekomst
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De toekomst voor de Groninger dorpen ligt vol met mogelijkheden en kansen.
Bedenk een onderwerp en de toekomst ligt open, moet nog ontdekt worden en belooft een prachtig, leefbaar 
dorp. Al die kansen verzilveren vergt nogal wat. Keuzes maken en klein beginnen met wat bij jouw dorp past, is 
het advies. 

Wie ben je als dorp? Wat vind je belangrijk? Dat is de 
eerste stap die je als dorp moet nemen. Hoe je dat doet, 
kan op verschillende manieren. Veel dorpen hebben een 
dorpsbelangenvereniging of -stichting. Nienke Vellema, 
adviseur bij Groninger Dorpen, ziet dat deze dorpsbelan-
gen steeds vaker nadenken over hun rol. Regelmatig staan 
er dan ook dorpen op die het anders aanpakken. Die de 
rechtsvorm wel behouden (want die is vaak nodig om 
überhaupt subsidies en fondsen aan te vragen), maar die 
zichzelf anders organiseren. Nienke: ”Aan de ene kant heeft 
dit te maken met het vinden van geschikte bestuursleden, 

wat steeds lastiger blijkt. Dit is een vraagstuk dat bij veel 
verenigingen speelt. Maar ook het legitimiteitsvraagstuk: 
hoe kunnen we het dorp goed vertegenwoordigen?  
Wat we als dorpsbelangen beslissen, staat het dorp daar 
eigenlijk wel achter?”
In o.a. Loppersum, Den Andel en binnenkort Westeremden 
werken ze met een dorpsplatform. Dorpsbelangen heeft 
hierin een coördinerende rol, maar alle verenigingen in  
het dorp zitten in het platform. Op onderwerp worden 
verenigingen en bewoners bij elkaar geroepen om te 
bespreken wat het dorp belangrijk vindt.

Mariëlle  Zijlstra, adviseur bij Groninger Dorpen: “Dat een 
vereniging dorpsbelangen zich bezint op zijn functie heeft 
ook te maken met het ontstaan van steeds meer initiatie-
ven, buiten dorpsbelangen om. Het is waardevol dat deze 
initiatieven elkaar weten te vinden en verbonden worden. 
Zo kunnen ze wellicht samen functies combineren (denk 
aan een gezamenlijke penningmeester, of een overkoepe-
lend bestuur) of het gebruiken van hetzelfde gebouw. Als 
dorp(sbelangen) is het goed om af en toe te reflecteren op 
wat nodig is in het dorp en wat de beste manier is om dit 
te organiseren.”

MOOI VOORBEELD: LOPPERSUM
Met de werkgroep dorpsvisie Loppersum is de  
basis voor Dorpsplatform Loppersum gelegd. 
Dorpsplatform Loppersum vervult nu de rol van 
dorpsbelangenorganisatie, hoewel Dorpsplatform 
Loppersum zelf geen rechtspersoon is. Dat wordt 
niet gezien als een probleem. Als er maar wat 
gebeurt, dan maakt het niet uit hoe en door wie, 
vindt men in Loppersum. De energie is terug in het 
dorp, de energie is terug in het ‘bestuur’. Ook 
richting de gemeente is het dorp weer actief. De 
dorpsvisie is de legitimatie om in gesprek te zijn 
met de gemeente. Het feit dat Dorpsplatform 
Loppersum geen rechtspersoon is, lijkt soms juist  
bij te dragen aan het succes. Als bestuurslid stap je 
niet snel in de valkuil om je ‘ongedekt’ namens het 
dorp uit te spreken. De werkwijze is vooral het 
coördinatiepunt zijn, dat wil zeggen: uitwisseling 
mogelijk maken en samenwerking op gang brengen. 
Een mooi recent voorbeeld is hoe het Dorpsplat-
form laatst alle sportverenigingen bij elkaar riep, 
toen er een initiatief ontstond om iets op het 
terrein van outdoor fitness te realiseren.
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De nieuwe gemeenten gaan na de herindeling anders werken, zo is het plan. Mieke Bouwman (beoogd 
griffier van de nieuwe gemeente Midden Groningen) vertelt:

             De vergaderingen van de raad krijgen deels een ander karakter. Naast formele raads(commissie)-
vergaderingen, gaan er ook beeldvormende vergaderingen plaatsvinden die geen vaste vorm kennen. 
Deze overleggen vinden zoveel mogelijk op locatie plaats en zijn bedoeld om zich als raad te laten 
informeren. Denk aan een werkbezoek aan dorps- en wijkverenigingen of een rondetafelgesprek over 
de maatschappelijke opgaven die op de raadsagenda staan. Het achterliggende doel van deze beeld-
vormende vergaderingen is een goed inzicht krijgen in het draagvlak voor de beslissingen. Naast de 
beeldvormende vergaderingen, zal er ook steeds een politiek spreekuur aan gekoppeld worden. 
Inwoners kunnen zelf met iets komen en hierover in gesprek gaan met raadsleden. Omdat de vorm 
vrijgelaten wordt, is het wel de bedoeling om tussentijds te evalueren met elkaar.
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Herindeling gemeenten

De herindeling van de gemeenten in de provincie  
Groningen is voor elk dorp een moment om stil te staan  
bij wat zij belangrijk vindt in hun relatie met de gemeente. 
De herindeling betekent een bestuurlijke schaalvergroting 
en mogelijk een gemeentebestuur dat letterlijk meer op 
afstand staat. Hilda Hoekstra, coördinator van Groninger 
Dorpen, ziet dat dorpen zich dit steeds meer realiseren: 
“De overheid trekt zich sowieso meer terug. Dorpen 
realiseren zich dat ze zich beter moeten organiseren om 
binnen zo’n grote gemeente toch dingen te regelen. 
Sommige dorpen zijn daarin heel proactief, andere leggen 
de bal meer bij de gemeente neer. Wij proberen dorpen 
uit te dagen om zelf aan het roer te staan en vanuit het 
dorp aan te geven hoe zij het contact met de overheid zien 
en willen.” 

De eerste stap is om te kijken welke organisatievorm het 
beste bij je dorp past. Daarna kun je met het hele dorp het 
gesprek aangaan: welke rol wil je oppakken, welke functies 
wil je in het dorp hebben? En: wat vraagt de gemeente van 

ons en hoe kunnen we daarmee omgaan? Voorkom dat de 
overheid bepaalt hoe je als dorp ingericht moet worden. 
Een belangrijke tweede stap kan het ontwikkelen van een 
dorpsvisie zijn. Over wát we samen willen in het dorp.

BLAUWDRUK
We zien bij sommige gemeenten dat er een ‘one size fits 
all’-principe bedacht wordt, een soort blauwdruk. Waarin 
voor elk dorp hetzelfde geldt, of dat ze een bepaald budget 
krijgt waar het dorp over mag gaan. 
De belangrijkste tip die Nienke, Mariëlle en Hilda unaniem 
geven: richt je als dorpsbelangenorganisatie op het dorp 
zelf en focus minder op de overheid. Gemeentelijk beleid 
is ook afhankelijk van welke politieke partijen aan het roer 
staan. Weet wat er speelt in je dorp en wat belangrijk is 
voor het dorp. Maak plannen voor je dorp. Als je tegen 
obstakels aanloopt bij de uitvoering, bouw dan een goede 
relatie op met de overheid. Ga niet een relatie opbouwen 
om de relatie. Ga vooral gewoon doen.
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Dorpsvisies

Je dorp op de toekomst voorbereiden of bedenken wat 
voor dorp je eigenlijk wilt zijn. Wat betekent dat eigenlijk? 
Hoe krijg je dorpsgenoten betrokken bij het proces? Een 
dorpsvisie is een mooi middel om mensen te betrekken en 
enthousiast te maken voor het dorp, om erachter te 
komen wat er in het dorp leeft en wat de dorpsgenoten 
belangrijk vinden voor de toekomst.
“De afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaatsgevon-
den van wat er uit zo’n dorpsvisie moet komen”, vertelt 
Nienke. “Voorheen was een dorpsvisie heel erg op 
concrete output gericht, bijvoorbeeld om te bepalen waar 
woningbouw moest komen of hoe de straatinrichting 
aangepast moest worden. Deze uitkomsten werden 
gebruikt om geld te krijgen en dingen te regelen bij de 
gemeente. In Boerakker/Lucaswolde was dit in 2003 de 
aanleiding voor een dorpsvisie. Nu wil men een nieuwe 
dorpsvisie. Dé grootste drijfveer voor de dorpsvisie is deze 
keer: het in stand houden van organisaties en voorzienin-
gen in het dorp. Dat is een ommezwaai in output die ik bij 
veel meer dorpen zie.” 

Dit raakt meteen ook het vrijwilligersvraagstuk. Het 
betekent vaak dat organisaties binnen een dorp, of zelfs 
regio, elkaar opzoeken en meer samendoen.

Gemeenten geven nu al steeds meer ruimte aan initiatie-
ven in de dorpen. Soms hangt daar ook geld aan vast. 
Dorpen willen ook steeds meer zelf doen. Daarvoor heb je 
elkaar uiteindelijk nodig. Binnen het dorp, maar soms ook 
dorpsoverstijgend. In bijna alle dorpen borrelt de vraag: 
‘hoe bereiken we de juiste mensen, hoe weten we welke 
mensen wel wat willen doen?’ De juiste persoon op de 
juiste plek levert tenslotte het meeste op. Groninger 
Dorpen ondersteunt dorpen met dit soort vragen en 
brengt eigen ervaringen mee.

Nienke: “Ik denk dat dorpsbelangen in de toekomst minder 
bestuurlijk georganiseerd zijn en dat er steeds vaker een 
soort oploopjes georganiseerd worden op thema. Daar 
krijg je meer mensen mee in de benen.”

GOEDE VOORBEELDEN IN EEN NOTENDOP
In Noordhorn zijn de besturen van het dorpshuis en dorpsbelangen samengegaan.
In Leens werken alle verenigingen samen in de SVL (Samenwerkende Verenigingen Leens).
Vereniging Dorpsbelangen Onderdendam heeft gekozen voor een waakvlamfunctionaris (behandelt lopende zaken 
en betrekt anderen als dit nodig is).
Sauwerd heeft een dorpencoöperatie opgericht voor behoud van voorzieningen in Adorp, Sauwerd en Wetsinge.
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Snel internet
Sjouke Bakker, adviseur bij Groninger Dorpen: “We maken 
steeds meer gebruik van internet. Niet alleen voor televisie 
kijken, bellen en gamen, maar ook voor thuiswerken en 
zorgtoepassingen is snel internet nodig. Iedereen voelt aan 
dat het steeds belangrijker wordt.” 
De stap om je dorp van snel internet te voorzien is niet… 
snel. Als het als speerpunt in de dorpsvisie staat is dat al 
een mooi begin. Dat geeft aan dat er behoefte is. De eerste 
stap is inventariseren hoeveel huishoudens een glasvezel- 
abonnement zouden willen afsluiten. Die vraagbundeling is 
een kwestie van lange adem, maar wel noodzakelijk. Om 
het project financieel haalbaar te maken, moet er een 
bepaald percentage van het dorp meedoen. Meestal is 
deze norm zo’n 50%. 
Overigens geldt dit niet voor alle voorbeelden, in Steen-
dam is men gewoon gestart zonder vraagbundeling en 
heeft de leverancier het leggen van de backbone (de 
hoofdkabel naar het dorp) voorgefinancierd. Er was 
genoeg vertrouwen dat men wel mee wilde doen.

De provincie Groningen heeft nu een lening voor snel 
internet, maar er zijn dorpen die zonder deze lening,  
toch snel internet hebben geregeld. Sjouke tipt dan ook: 
“Wacht niet te veel op de overheid, maar trek je eigen plan 
en voer het uit! Steendam is gewoon aan de gang gegaan 
en daar is het ook gelukt. Vledderveen werkt samen  
met het pensioenfonds MABIN en heeft op die manier  
financiering geregeld.”

Waarom wordt er niet gewoon glasvezel 
aangelegd als dat zo belangrijk is voor de 
leefbaarheid? 

De bestaande kabel- en telefoonnetwerken zijn 
eigendom van bedrijven. Dan mag de overheid 
niet zomaar glasvezel aanleggen, want dat is 
concurrentievervalsing. Voor bedrijven levert 
het te weinig op. Gelukkig zien we steeds meer 
lokale initiatieven, waar ook de overheid 
zoveel mogelijk aan probeert bij te dragen 
door gunstige leningen. 

In Steendam is door het dorp zelf glasvezel 
aangelegd. Een straalverbinding was ook moge-
lijk, maar glasvezel had de voorkeur. Klaas Smit, 
voorzitter van Coöperatie Steendam: “De TU 
Twente heeft onderzoek gedaan en het blijkt dat 
de snelheid in principe onbeperkt is. De beper-
kende factor is de hardware in de meterkast.” 
Toekomstproof dus! In Steendam is goed samen-
gewerkt met diverse partijen. “Er wordt vaak 
gezegd dat KPN niet goed meewerkt, maar hier 
hebben we hele goede gesprekken gehad en 
uiteindelijk zelfs samengewerkt bij de realisatie 
van het netwerk!” aldus Smit.

11



Eén dorpsbelangenvereniging voor 
drie dorpen: Zandeweer, Eppenhuizen 
en Doodstil

In Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil was geen dorps- 
belangenorganisatie. De gemeente zocht altijd naar een 
aanspreekpunt en de aardbevingsproblematiek fungeerde 
als katalysator. Want, zo zegt initiatiefnemer Goos Gosling 
Slotegraaf: “We laten geld en kansen liggen. Laten we 
plannen maken en een organisatievorm in het leven 
roepen die gaat voor de leefbaarheid van het dorp.” En zo 
ontstond het idee om een dorpsbelangenvereniging op te 
richten.

Goos: “Ik woon al 15 jaar in Zandeweer, maar ken niet 
iedereen. Vanaf januari ben ik met anderen gaan praten 

over het idee voor het oprichten van een dorpsbelangen- 
organisatie, vooral ook met Titia Haak, beheerster van het 
dorpshuis. We hebben in het begin van dit jaar 1-op-1 
gesprekken gehad met de grotere verenigingen in het dorp. 
Gewoon aan tafel. Even de thermometer erin en nagaan of 
het idee wel goed viel. Vervolgens hebben we tijdens de 
jaarvergadering van stichting dorpscentrum ’t Klokhoes een 
voorstel gemaakt om te komen tot het oprichten van een 
dorpsbelangenorganisatie Zandeweer, Eppenhuizen en 
Doodstil. Alle 20 verenigingen van Zandeweer waren erbij, 
net als de buurtverenigingen van Doodstil en Eppenhuizen. 
Allemaal hebben ze ingestemd.” 
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“We zijn een oud dorpje, met een 

kerkje uit 1300 en een hoofdstraat  

met monumentale status.  

We moeten zelf de authenticiteit  

bewaren!”
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“We gaan dorpsbelangen organiseren via de verenigingen, 
maar iedereen kan individueel lid worden. We gaan een 
dorpsraad oprichten. We zijn nu zover dat de statuten bijna 
klaar zijn. Dan gaan we in oktober huis-aan-huis in het dorp 
met een invulstrookje om lid te worden voor nul euro 
contributie. Ik vind dat iedereen moet kunnen meepraten 
en wil daarom geen drempel inbouwen. We hopen dat we 
een paar honderd leden krijgen. We willen de dorpsraad 
inrichten vanuit de bestaande verenigingsbesturen. De 
vraag is al gesteld aan de verenigingen: wil je vanuit je 
bestuur iemand afvaardigen in de dorpsraad? Daarnaast 
willen we ook losse individuen of ondernemers erbij 
betrekken.”

Goos: “In november gaan we starten met het maken van 
de dorpsvisie met ondersteuning vanuit Groninger Dorpen. 
Het belang van een dorpsvisie is groot.” 

Dat het dorp wel in actie wil komen, bleek in 2015. Toen 
was er sprake van dat de dorpsschool dicht zou gaan. Het 
bestuur van de stichting Lauwers en Eems had hiertoe al 
besloten. Zandeweer is net als het kleine Gallische dorpje 
in de strip van Asterix en Obelix in opstand gekomen. Titia: 
“Samen met Oldenzijl is actie gevoerd en dat heeft ertoe 
geleid dat we samen zijn gegaan met Oldenzijl en in het 
dorp nu Dalton-onderwijs is. Dat is nergens anders het 
geval in de gemeente Eemsmond.”

“Toen ik met de gemeente in gesprek 

kwam werd me duidelijk: voor de  

gemeente Eemsmond zijn we een stipje 

op de gemeentekaart. Mijn kernzin is: 

“We zijn straks een bijna niet meer terug 

te vinden muggenpoepje op de kaart van 

gemeente Het Hogeland.” Het is echt  

een verschil of een gemeente 30 of 300 

dorpen heeft.”
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Bierumers willen elkaar
ontmoeten
Ellen Verlaan en Simone van der Kamp zijn de spil van een 
groep actieve vrijwilligers en betrokken bij zo’n beetje alles 
wat er in het dorp gebeurt. Ze hoorden verhalen van 
senioren in het dorp die het maandelijkse samen eten en 
de activiteiten misten. Alle plekken waar inwoners elkaar 
konden ontmoeten vielen weg. Contact tussen jong en oud 
verdween. Na de sluiting van verzorgingshuis Luingaborg 
zaten veel vrijwilligers die actief waren ‘werkeloos’ thuis. 

Ze zijn zelf gestart met het maken en rondbrengen van een 
enquête. Gericht op een nieuwe ontmoetingsplek en om 
de behoeften in beeld te brengen én om het draagvlak én 
de bereidheid tot inzet voor het dorp te peilen. De 
enquêtes zijn huis aan huis verspreid, er is hulp aangebo-
den bij het invullen en ze zijn opgehaald. Het resultaat? 
Veel positieve reacties en een groot draagvlak voor het 
realiseren van een eigen dorpshuis (80%!). Velen boden 
spontaan hulp aan. 

De oprichting van een Stichting Dorpshuis Bierum was de 
volgende stap. Met een klein bestuur en een werkgroep 
voor de toekomstige exploitatie en een werkgroep voor de 
bouw. Het plan is nu zo goed als klaar en de eerste 
toezeggingen voor financiële bijdragen zijn binnen.
Als overbrugging naar het nieuwe dorpshuis heeft de 
gemeente gezorgd voor een tijdelijke ontmoetingsplek in 
het dorp voor de senioren. Een greep uit het aanbod: eens 
per maand samen eten, spelmiddagen, uitjes en een 
Grunneger middag. De nieuw opgerichte activiteitencom-
missie organiseerde een spooktocht en met Halloween 
hebben senioren en kinderen samen lampions van 
pompoenen gemaakt en daarna pompoensoep gegeten. 
De oudere jeugd uit het dorp heeft de kinderspeelweek 
weer opgezet, met groot succes. Buurdorp Spijk deed hier 
ook aan mee.
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            We moeten opletten dat we als trek-
kers niet te snel gaan. Oftewel: tijd nemen 
voor het krijgen en behouden van draagvlak 
in het dorp aan de ene kant en het informeren 
en betrekken van onze vaste groepen vrij-
willigers aan de andere kant.

“
”

TIP:

Simone vertelt: “Uit de activiteitencommissie kwam het 
idee voor 24-uurs zorg voort. Een aparte enquête is 
uitgezet. We hebben nu 80 vrijwilligers voor o.a. hulp in de 
tuin, boodschappen doen, vervoer naar het ziekenhuis, 
hulp bij het aanvragen van Wmo, medicijnen halen, 
enzovoort. We hebben een folder gemaakt, die wordt huis 
aan huis verspreid. Vanaf 18 oktober is de telefoondienst 
van en voor Bierum de lucht in.”

Niet onopgemerkt
Er wordt plezierig samengewerkt met het welzijnswerk en 
de gemeente. Met de gemeente zijn gesprekken gaande 
over een pilot waarbij het dorp zelf de zorgbudgetten voor 
Bierum kan inzetten. Het imago van het dorp naar buiten 
toe is sterk. “Er komen hier zelfs nieuwe jonge gezinnen 
wonen!” 

Ook de inwoners zelf zijn blij. Een tijdje terug zijn de 
actieve vrijwilligers door de senioren in het zonnetje gezet. 
“Onverwacht kregen we allemaal een mooie bos bloemen. 
Dat doet je wel wat.” 

Hulp op maat 
“Als we advies of hulp nodig hebben kunnen we altijd bij 
Groninger Dorpen terecht, dat is fijn”, zegt Simone. Of het 
nu gaat om het nieuwe dorpshuis (enquête-voorbeelden, 
beoordeling van het ondernemingsplan, verduurzaming), 
advies voor Dorpszorg en ontmoeting of bijvoorbeeld het 
opdoen van tips over samenwerking binnen je dorp.”



18

Dorpshuizen

Het dorpshuis is van oudsher de plek in het dorp waar dorpsbewoners elkaar ontmoeten en is daarmee zeer 
belangrijk voor de leefbaarheid. Pieter Knol, dorpshuizenadviseur van Groninger Dorpen: “Mensen die elkaar 
kennen, hebben meer voor elkaar over en wonen fijner samen.”

Het dorpshuis is een laagdrempelige, neutrale plek, waar 
verenigingen een plek hebben en waar dorpsactiviteiten 
georganiseerd worden. Pieter ziet een aantal onderwerpen 
dat dorpshuizen nu bezig houdt: “Veel dorpshuizen zijn 
inmiddels verouderd en pakken achterstallig onderhoud 
aan en tegelijkertijd willen ze verduurzamen. Want 
verduurzamen betekent ook de kosten terugbrengen.”
Soms gaat het hele dorpshuis op de schop. “Doordat aan 
dorpshuizen nieuwe functies worden toegevoegd, zie je 
dat de inrichting van een dorpshuis anders moet.”
“Denk daarbij bijvoorbeeld aan zorg- en Wmo-functies.  
Zo heb je de Verzoamelstee in het dorpshuis van Onder-
dendam en in Oostwold zit een supermarkt bij het 
multifunctionele centrum in, waar mensen met een 
verstandelijke beperking werken. Het toevoegen van dit 
soort functies kan helpen bij het vinden van financiering 
voor de verbouwing, maar het helpt ook in de structurele 

exploitatiekosten. Zo wordt het dorpshuis behouden en 
draagt het ook bij aan de veranderende behoefte in het 
dorp. Maar er zijn veel meer vernieuwende ideeën. 
Garmerwolde creëert bijvoorbeeld werkruimtes voor 
zzp’ers en Pieterburen heeft een B&B op de eerste 
verdieping.” 
Los van de toekomst, zijn er de dagelijkse zaken waar 
Groninger Dorpen bij ondersteunt zoals de teruggaaf van 
energiebelasting of het wegwijs maken in wet- en regelge-
ving. Dorpshuizen kunnen met vragen op allerlei gebied bij 
Groninger Dorpen terecht.
Pieter sluit af: “Dorpshuizen overleven alles. Als je bereid 
bent met de tijd mee te gaan, dan blijf je een belangrijke 
functie vervullen. En een ontmoetingsplek blijft altijd 
nodig.”
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Dorpshuizen en verantwoord alcohol 
schenken

“Deze krijg je van ons!” zegt penningmeester Eef van 
Deursen terwijl hij met een geoefende zwaai een flesje 
alcoholvrij bier op de bar zet. Een goede keus, dorpshuizen-
adviseur Pieter Knol moet immers nog terug naar huis 
rijden. In Dorpshuis Soltketen in Kommerzijl wordt menig 
pilsje gedronken, maar dat gebeurt wel op verantwoorde 
wijze. Eef en voorzitter Jan Ellens vertellen over het hoe en 
wat. 

Rondom de verstrekking van alcohol zijn allerlei regels. Zo 
mag er geen alcohol verkocht worden aan jongeren onder 
de 18 en ook niet aan iemand die duidelijk te veel op heeft. 
Dit soort maatregelen zijn er om (jonge) mensen te 
beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol en 
om vervelende situaties rondom het schenken van alcohol 
te voorkomen. Naast het feit dat je geen ongelukken met 
alcohol wilt, staan er ook lelijke boetes op het overtreden 
van de drank- en horecawet. Het ‘Besluit Bestuurlijke Boete 

“Een sprong in het diepe maar 

het loopt prima.

In onze vrijwilligers-groepsapp

staan meer dan 40 personen.”
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Drank- en Horecawet’ meldt dat drank verkopen aan 
iemand onder de 18 een prent kan opleveren van maar 
liefst € 1.360.

Jan: “Nadat onze vorige pachter ermee stopte, zijn we 
volledig overgestapt op beheer door vrijwilligers.  
Een sprong in het diepe maar het loopt prima. In onze 
vrijwilligers-groepsapp staan meer dan 40 personen.”

De wetgever wil dat het schenken van alcohol gebeurt 
onder de verantwoordelijkheid van iemand die kennis van 
zaken heeft. In een dorpshuis mag die rol van eindverant-
woordelijke vervuld worden door een goed geïnstrueerde 
barvrijwilliger. In tegenstelling tot de reguliere horeca hoeft 
in een dorpshuis dus niet altijd een op de vergunning 
vermelde leidinggevende aanwezig te zijn wanneer er 
alcohol geschonken wordt. Groninger Dorpen verzorgt 
regelmatig zo’n Instructie Verantwoord Alcohol schenken 

(IVA) voor barvrijwilligers van dorpshuizen. 
Jan: “Groninger Dorpen heeft dit prima voor ons geregeld. 
Na afloop kregen we een certificaat met alle namen van de 
geïnstrueerde barvrijwilligers die we bij een controle 
kunnen laten zien.” Het dorpshuis heeft het verantwoord 
alcohol schenken goed voor elkaar. Eef: “We hebben een 
paar eenvoudige regels waar we strak de hand in houden. 
Zo mag er geen drank mee naar buiten en wordt er achter 
de bar niet gedronken. Onze vrijwilligers hebben daar geen 
enkele moeite mee!”  

Groninger Dorpen organiseert ook elk jaar de cursus 
Sociale Hygiëne voor leidinggevenden. Op de drankvergun-
ning van een dorpshuis dienen minimaal twee leidingge-
venden te staan in het bezit van dit diploma. Neem voor 
meer informatie contact op met dorpshuizenadviseur 
Pieter Knol (p.knol@groningerdorpen.nl).



Sociaal Beheer in het  
Woldwijckcentrum in Hoogezand

In het Woldwijckcentrum kunnen alle wijkbewoners terecht 
voor een enorme hoeveelheid sociaal-culturele activiteiten. 
Sinds een aantal jaren wordt er gewerkt met een sociaal 
beheerder. Het wijkcentrum speelt sinds die tijd ook een 
grote rol bij het weer mee laten doen van mensen aan de 
maatschappij. Een gesprek met bestuurslid Martien Vossen 
en sociaal beheerder Wini Vos.

Martien: “In het verleden deed het Woldwijckcentrum 
voornamelijk aan zaalverhuur. Het bestuur wilde het 
beheer graag professionaliseren. Een beheerder die niet 
alleen de koffie rondbrengt maar vooral de activiteiten 
organiseert en de vrijwilligers aanstuurt. In de loop van de 
tijd kregen de activiteiten steeds meer een sociale invulling 
en werden er speciale doelgroepen binnengehaald.” Wini: 
“Dan hebben we het over mensen die je achter de voor-
deur weg wilt halen en waarvan je de zelfredzaamheid wilt 
vergroten.”

Eén van die activiteiten betreft de Eetkamer. Elke woensdag 
koken vrijwilligers voor wijkbewoners. Het project richt zich 
op iedereen die geen zin heeft om alleen te eten en is een 
groot succes. De Eetkamer is samen met Buurtzorg opgezet 
waardoor er ook een duidelijke link is met de formele zorg. 

Maar er vinden ook genoeg activiteiten voor de ‘gewone’ 
buurtbewoners plaats in het Woldwijckcentrum. Martien: 
“We moeten oppassen dat het accent niet te zwaar op de 
speciale doelgroepen komt te liggen en andere groepen 
daardoor minder snel binnenkomen. Dat is ook een kwestie 
van initiatieven durven nemen met andere partijen. Een 
muziekdocente heeft een tijd lang een muziekactiviteit 
voor peuters bij ons georganiseerd. Zo’n idee krijgt bij ons 
een kans.” 
Zo is er een filmmiddag voor ouderen, een discoavond en 
nog heel veel meer. Wat te denken van de ‘Bling Blingo’ 
voor vrouwen. Een groot succes. De laatste keer ging de 
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gelukkige winnares er met een roze scooter vandoor. Het is 
de taak van Wini om dit soort activiteiten aan te jagen en 
mogelijk te maken. Bovendien stuurt zij de vrijwilligers aan 
die in groten getale werkzaam zijn in het Woldwijckcen-
trum. 

Uiteraard zit er een kostenplaatje aan het sociaal beheer. 
Wini werkt 28 uur in de week, het werkgeverschap is 
ondergebracht bij Kwartier Zorg en Welzijn. Het begon  
als een pilot waarbij de kosten door meerdere partijen 
gedragen werden. Inmiddels is het sociaal beheer door de 
gemeente als structureel beleid opgenomen en ingevoerd 
bij twee wijkcentra in Hoogezand-Sappemeer: in Woldwijck 
en Foxhol. 

Groninger Dorpen ondersteunt ook het Woldwijckcentrum. 
Martien: “Het is bijvoorbeeld heel fijn dat Groninger 
Dorpen regelmatig een overleg organiseert met de 
buurt- en dorpshuizen van Hoogezand-Sappemeer. Die 
samenwerking moet namelijk georganiseerd worden.”

Op woensdag 4 oktober organiseerde Groninger Dorpen in 
Hellum een speciale editie van dit overleg waarbij de 
buurt- en dorpshuizen van de toekomstige gemeente 
Midden-Groningen in gesprek konden gaan met de 
toekomstige raadsleden. Een groot succes. Martien:  
“We hebben uitgebreid gesproken met bijna alle politieke 
partijen. De meesten hadden nog niet gehoord van zaken 
als het sociaal beheer”. Wini: “Hier zie je ook mooi de rol 
van Groninger Dorpen als belangenbehartiger van de 
dorps- en buurthuizen. Groninger Dorpen organiseert  
het en geeft er structuur aan.”
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Zorgzaam dorp

Zorg gaat niet alleen maar over zorg, maar over zorgen voor elkaar. In de breedste zin van het woord. Het goed 
hebben met elkaar in een veilig dorp. Dat is wat dorpen belangrijk vinden, juist in dorpen waar voorzieningen 
verdwijnen, de bevolkingssamenstelling verandert en de oudere inwoners langer in hun eigen dorp willen blijven 
wonen. Groningen loopt daarin voorop! Dorpen kampen al langer met verdwijnende voorzieningen of 
voorzieningen die meer op afstand komen. Daardoor ontstaan hele nieuwe oplossingen.

“Door het hele land heb je koplopers in de zorg, maar in 
Groningen is er al een grote massa. Meer dan 70 initiatie-
ven zijn er!”, vertelt Inge Zwerver trots: “En niet opgezet 
vanuit een welzijnsstichting of gemeente, maar vanuit de 
dorpen zelf, zij staan aan het roer!” 

De buurman die het gras maait voor de buurvrouw, maar 
ook een plek voor dagbesteding in het dorp. Inge Zwerver 
en Daan Kingma, de zorgzame adviseurs van Groninger 
Dorpen, onderscheiden vier thema’s/varianten/invullingen 
in de dorpen:

• Het dorp organiseert activiteiten en ontmoeting, 
bijvoorbeeld: samen koffie drinken of eten, er komt een 
keer een spreker iets vertellen over een onderwerp en 
een tabletcursus.

• Als tussenschakel, vraag en aanbod verbinden. Dit gaat 
over het algemeen over informele zorg. Toch zie je dat 
sommige dorpen ook een stap verder gaan, door de 
informele zorg te combineren en samen te werken met 

professionele zorg, omdat de vraag groter is dan wat 
alleen door vrijwilligers kan worden opgelost.

• Dorpen bieden zelf zorg aan, bijvoorbeeld: een wijk-
verpleegkundige die in dienst komt van het dorp, 
dagbestedingsplekken opzetten of een dorpsonder-
steuner die in het dorp werkt. 

• Organiseren van nieuwe woonvormen. Dit vervult de 
behoefte van bijvoorbeeld ouderen om langer (zelfstan-
dig) in het dorp te blijven wonen. Voorbeelden zijn: 
meergeneratiewonen in Garmerwolde en het over- 
nemen van een verzorgingshuis in Kloosterburen.

Inge is al druk met de volgende stap: “In het verleden was 
de systeemwereld vaak leidend. Het wordt tijd dat we dit 
omdraaien. De tijd van aaibaarheid is voorbij, dorpen 
moeten serieus worden genomen in de zorgoplossingen!”
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DIGITALISERING 

Digitalisering is de toekomst voor een zorg-
zaam dorp. Inge: “Denk bijvoorbeeld aan een 
verpleegkundige met een Google-bril, zodat 
een specialist op afstand mee kan kijken.” 
Die digitalisering doet ook zijn intrede bij de 
informele zorg. Want als je digitalisering 
professioneel kunt inzetten, kan dit ook in een 
dorpsnetwerk. 
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Ook dorpshuisbesturen stellen zichzelf de vraag wat zij 
kunnen bijdragen aan het zorgen voor elkaar. Daarom 
onderzoeken steeds meer dorpshuisbesturen of ze hun 
gebouw kunnen inzetten voor Wmo-activiteiten, voor zorg 
en welzijn. Groninger Dorpen ondersteunt dorpshuisbestu-
ren met dit onderzoek. Daarvoor is de Wmo-scan ontwik-
keld. Een Wmo-scan geeft een helder overzicht van de 
huidige activiteiten, de samenwerking met andere partijen, 
de betrokkenheid van bewoners en de fysieke mogelijk-
heden van het dorpshuis. Inge en Daan: “Dat leggen we 
naast de ambitie van een dorpshuisbestuur, zo bepalen we 
samen wat nodig is om deze ambitie te realiseren.” 

De Wmo-scan is een momentopname, een foto. Dit is een 
mooie basis voor de start van een proces binnen het dorp. 

Daan: “Wegtrekken van de jeugd wordt vaak gezien als een 
gegeven waar niets aan te doen is. Wanneer er in een dorp 
bepaalde factoren aanwezig zijn die ook voor jonge 
mensen belangrijk zijn, dan wordt het ommeland aantrek-
kelijk voor hen om in te wonen. Een zorgzaam dorp is 
wellicht een van die factoren.  
Laten we vooral niet wachten op nieuwe onderzoeken  
en verklaringen, laten we vooral gaan uitproberen.  
Daar heeft iedereen baat bij.” 
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Garmerheerd;
een meergeneratiehofje

“Dan moet je ook lid worden!”, stelde de net ingestelde 
voorzitter Joke de Jong. Na het gesprek was Daan, adviseur 
bij Groninger Dorpen om; hij is lid!
Anderhalf jaar geleden ontmoette Daan Joke bij een 
Zorgzaam dorp-bijeenkomst in Dorpshuis de Leeuw in 
Garmerwolde (de begeleiding van Groninger Dorpen om 
zorgzame dorpsinitiatieven te ontwikkelen, heet Zorgzaam 
dorp). Tijdens die bijeenkomst werden er verschillende 
thema’s besproken. Zo ook het thema ‘levensloopbesten-
dig wonen’. “Veel mensen gaven aan dit een belangrijk 
thema te vinden. Daardoor voel ik me nu ook verantwoor-
delijk om voor hen ‘Garmerheerd’ te realiseren, een meer-
generatiehof voor alle leeftijden”, vertelt Joke. Die verant-
woordelijkheid is iets wat we in meer dorpen zien: zorgen 
voor elkaar, of noaberschap, het is maar hoe je het noemt. 
Dit is tevens het uitgangspunt voor Garmerheerd. 

Daan ontmoet Joke en Yvonne van der Weert (ook lid) bij 
Joke thuis om het over de plannen voor Garmerheerd te 
hebben. Yvonne is niet zomaar lid geworden. Garmerheerd 
is voor haar een concrete oplossing voor haar wensen om 
in de buurt van Thesinge te blijven wonen: “Als je ergens 
woont dan moet je er voor gaan. Ik kom uit Amsterdam, 
toen ik in het dorp ben gaan wonen, wilde ik me verbinden 
aan het dorp. Die zorg en aandacht zie ik terug bij Garmer-

heerd.” Yvonne is daarin niet de enige, de vereniging heeft 
al meer dan vijftig leden van verschillende leeftijden. “Het 
is namelijk niet de bedoeling dat het een bejaardencen-
trum wordt. Die verschillende leeftijden zorgen voor een 
goede doorstroming. Het hofje is levensloopbestendig en is 
belangrijk voor meerdere generaties. Die doorstroming 
draagt weer bij aan de leefbaarheid in het dorp”, zo stelt 
Joke.

“Privacy is naast noaberschap  

net zo belangrijk.” 

Yvonne heeft in de jaren tachtig en negentig in een 
‘centraal wonen’-woonvorm gewoond. “Het delen van 
toen, trekt mij nu net zo goed weer aan bij Garmerheerd. 
Maar privacy is daarbij van belang. Je kan natuurlijk niet 
alles delen. En de leden beslissen zelf over dat wat ze  
willen delen.” Dat lijkt Daan nou ook wel wat: een hofje 
voor mensen van verschillende leeftijden met aandacht 
voor privacy en noaberschap.
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Aardbevingen
In een aanzienlijk deel van de provincie Groningen heeft 
een extra onderwerp de afgelopen en komende jaren voor 
de dorpen een behoorlijke impact: de gevolgen van de 
gaswinning. Maartje Kiep, adviseur bij Groninger Dorpen, 
en sinds de aardbeving in Huizinge van 2012 actief op dit 
dossier en ook werkzaam voor het Gasberaad (samenwer-
king van maatschappelijke organisaties in het aardbevings-
gebied): “In het begin was alles zo nieuw en zo bizar, de 
bodem onder je huis en je bestaan schudde letterlijk en 
figuurlijk. Nu een aantal jaren en vele stappen voor- en 
achteruit verder en enigszins gewend aan de hectiek en 
strijd om belangen, zijn we er trots op hoe we met andere 
organisaties optrekken. Dat is wat dit onderwerp betreft 
cruciaal: samen optrekken, uitdragen, signaleren, meeden-
ken over oplossingen en zo nodig grenzen trekken. Al onze 
inspanningen zijn vóór de bewoners en met hún verhaal in 

ons achterhoofd. En we proberen dit vraagstuk steeds 
breed te benaderen, dat je alle opgedane kennis en 
ervaringen weer op andere plekken kunt gebruiken. We 
proberen dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen zo 
goed mogelijk bij te staan en bij elkaar te brengen, voor 
hun belangen op te komen. We krijgen van hen terug dat 
ze ons een fijne sparringpartner vinden en ze waarderen 
dat we mee blijven denken. Dat is fijn om te horen. 
Ondanks de ellende en zorgen, zien we ook extra trots, 
gedrevenheid en creativiteit bij bewoners. We zien het in 
de dagelijkse contacten, in de dorpsinitiatieven die we 
bijvoorbeeld samen met BuildinG (een kennis- en inno-
vatiecentrum voor toekomstbestendig bouwen) bijstaan en 
in initiatieven als ‘Typisch Groningen’ (actie van Noorder-
breedte om te achterhalen wat ‘typisch Gronings’ is).  
Er ontstaat van alles en dat dragen we ook graag uit.”
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Naast belangenbehartiging en ondersteuning van dorpen 
voert Groninger Dorpen ook twee leefbaarheids- 
programma’s uit in het aardbevingsgebied: Elk dorp een 
duurzaam dak en Loket Leefbaarheid. De programma’s zijn 
onderdeel van Kansrijk Groningen. Onder deze noemer 
werken verschillende overheden en organisaties in allerlei 
programma’s aan de leefbaarheid in het gebied. 

Mayke Zandstra is projectleider van Elk dorp een duurzaam 
dak: “Het uitgangspunt van dit programma is om élk dorp in 
het aardbevingsgebied de mogelijkheid te geven te investe-
ren in een toekomstbestendige ontmoetingsplek. Vanuit het 
programma ondersteunen en stimuleren we dorpen om na 
te denken over de toekomst en het gebruik van zo’n 
gebouw. Een ontmoetingsplek is van groot belang voor 
gemeenschappen, met dit programma is dat breed erkend.

WWW.ELKDORPEENDUURZAAMDAK.NL
WWW.KANSRIJKGRONINGEN.NL

We geven veel dorpen advies over hun plannen en denken 
mee over bijvoorbeeld fondsenwerving. Het moet wel 
altijd het plan van het dorp blijven. Bij een aantal dorpen 
worden de verbouwingsplannen gecombineerd met het 
bouwkundig versterken van het gebouw. Dit vraagt veel 
van de dorpshuizen. Naast adviseur zijn we daarin ook echt 
belangenbehartiger. We zitten er bovenop en hopen dat er 
een groot leereffect uitgaat van de ervaringen met de 
versterking van dorpshuizen voor de andere versterkings-
opgaven.”

De aarde schudt en beeft al een aantal jaren in een deel van de provincie Groningen. Alle dorpen in de regio 
hebben ermee te maken. Groninger Dorpen probeert voor de dorpen houvast te bieden, zowel voor de kansen, 
als de uitdagingen die de aardbevingen met zich meebrengen.
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Het Loket Leefbaarheid wordt geleid door Eva Bekkering: 
“Heb je een idee voor je dorp, groot of klein, dan kun je in 
aanmerking komen voor een financiële bijdrage bij het 
Loket Leefbaarheid. Dit gebeurt in groten getale en door 
een grote diversiteit van aanvragers. Allemaal met een 
gemene deler: ze brengen positiviteit in het dorp teweeg. 
De jongste aanvrager? Die is 15 jaar. Het enthousiasme van 
de mensen, wat ze voor elkaar krijgen, dat is geweldig om 
te zien! Dorpen kunnen nu ook geld voor procesbegelei-
ding aanvragen om de druk van vrijwilligers wat af te 
nemen, waar goed gebruik van wordt gemaakt.” 

WWW.LOKETLEEFBAARHEID.NL
WWW.KANSRIJKGRONINGEN.NL 

Maartje, Eva en Mayke: “We hebben niet de illusie dat de 
problematiek op korte termijn opgelost is. We hopen dat 
de vele ontwikkelingen die nu spelen binnenkort in rustiger 
vaarwater komen en recht doen aan Groningen.  
Op dit moment hebben we daar serieuze twijfels over.  
Onze droom is dat Groningers er over een tijd zo op terug 
kunnen kijken: “Het was een rotperiode, maar we zijn er 
wel beter uitgekomen met mooie en leefbare dorpen.  
Wij zullen alles blijven doen wat in onze macht ligt om  
daar ons steentje aan bij te dragen.”
Ons belangrijkste advies aan dorpen: “Zorg dat je als 
bewoners, als dorp, samen de vragen, problemen en 
kansen aangaat. Kijk goed onder en boven de grond.  
En in relatie tot het bouwkundig versterken: zorg dat niet 
een ander bepaalt wat er met je dorp gebeurt en hoe het 
eruit komt te zien, blijf zelf de baas. Denk goed na over 
waar je wilt staan over een aantal jaar en wat je wilt 
betekenen voor je dorp. Een plan om er sterker uit te 
komen.

SPEELTUIN ZIJLDIJK 

“De bestaande speeltuin in Zijldijk was weinig 
uitdagend en de meeste toestellen kwamen 
niet door de keuring heen. Om het dorp 
aantrekkelijk te houden voor jonge gezinnen 
vond dorpsbelangen dat er ’iets’ aan de 
speeltuin gedaan moest worden. Daarom zijn 
we begonnen met het verjongen van de 
speeltuincommissie. Met het nieuwe bestuur 
is een keuze gemaakt hoe de nieuwe speeltuin 
eruit moest zien. Mede dankzij het Loket 
Leefbaarheid is de speeltuin nu gerealiseerd!” 
– Willem Schaap, voorzitter Dorpsbelangen 
Zijldijk.
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Ons dorp, óns dorp!
Onderdendam en Overschild. Twee dorpen die hun eigen 
koers uitzetten in het complexe geheel rond schade door 
bodembeweging en de versterkingsoperatie. Vanuit allerlei 
motivaties en tegen allerlei stromen in. Dorpen waarvan 
de actieve bewoners ook graag andere dorpen willen 
inspireren. Samen sterk, en ook: waarom zou je overal 
hetzelfde lastige wiel uitvinden? 

Meteen al na de eerste zware beving met veel schade 
wilden actieve Onderdendamsters gecoördineerd en 
vanuit een positieve insteek anticiperen op de vele vragen. 
Want zoals altijd: ´in Onderdendam bepalen  
we het zélf!´

Uitgangspunt was: “Het overkomt ons en anderen. Laten 
we zorgen dat we het dorp mooi en aantrekkelijk houden, 
zo sterk mogelijk zijn en overlast voor bewoners zo beperkt 
mogelijk houden. Met elkaar en anderen sparren, oplossin-
gen zoeken en die oplossingen zoveel mogelijk koppelen.” 
Er werd ondersteuning ingevlogen, onder andere van 

Groninger Dorpen. Een actieplan en vele ervaringen rijker, 
zijn er nu concrete dorpsprojecten onderweg en is ook een 
werkgroepondersteuner aangesteld die het dorp daarbij 
helpt. Onderdendam GOO!, de veelzeggende nieuwe naam 
van de dorpsbelangenwerkgroep, die begon onder  
de naam HOO! - Houd Onderdendam Overeind. 

De werkgroep pakte op wat zij kón doen. Niet: partij 
worden in de discussies tussen individuele eigenaren en 
NAM/CVW. Wel: een enquête, regelmatige aardbevings- 
café ’s en een collectieve aanpak voor het vervangen van 
de (monumentale) schoorstenen. De werkgroep en 
instanties kijken naar manieren om bewoners te ontlasten 
bij een mogelijk toekomstige grote aardbeving met veel 
schade. De oorzaak van de vele schades is in onderzoek. 
De versterking is voor later gebleken. De zorg om de 
mensen is en blijft er; voor veel mensen houdt het een 
keer op. Dat de werkgroep haar inspanningen nu tot 
resultaten ziet leiden, geeft voldoening. Ook nu maakt 
Onderdendam haar eigen plannen waar! 
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Tips voor andere dorpen: uiteindelijk moet je zelf 
op zoek naar wat je wilt. Laat je tempo niet door 
anderen bepalen! Ga uit van eigen tempo en eigen 
kracht.

PROEFTUIN ZIJN VAN NCG HEEFT VOORDELEN, MAAR WE HEBBEN 

OOK OP ONZE STREPEN MOETEN STAAN. WE HEBBEN NU 

COMMITMENT MET ELKAAR. ZIJ VINDEN HET BELANGRIJK EN WIJ 

VINDEN HET BELANGRIJK DAT ZIJ ZICH INZETTEN VOOR ONS DORP. 

DAT UIT ZICH OOK IN MEER BEREIDHEID ́ S AVONDS TE VERGADEREN. 

HET BELANG VAN INTENSIEVERE VOORLICHTING LANDT NU IN 

CONCRETE AFSPRAKEN. BIJVOORBEELD MET EEN CAMPER IN HET 

DORP STAAN TIJDENS DE SCHOORSTEENOPERATIE. HOPELIJK 

BETEKENT DE PROEFTUIN OOK HET NODIGE ALS HET GAAT OM 

STREEKEIGEN BOUW EN HET VERMINDEREN VAN REGELDRUK.

“

“

”

”

Dethmer Jonkhoff, GOO!
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Sinds anderhalf jaar worden in Overschild al woonhuizen 
geïnspecteerd. Na lang wachten zal de NCG nog dit jaar 
met het eerste tiental huiseigenaren gesprekken beginnen 
om mogelijke versterkingsmaatregelen te bespreken.

Het belang om als bewoners samen op te trekken, ook  
om samen de moed erin te houden en dit alles goed te 
doorstaan, werd gaandeweg steeds sterker gevoeld. Sinds 
mei 2017 zijn de mensen van de Dorpsbelangenwerkgroep 
Versterking Overschild (DVO) intensief aan het werk 
geweest. Naast het eigen wekelijks overleg zijn er de 
gesprekken met dorpsgenoten, Gemeente Slochteren, 
Nationaal Coördinator Groningen (met versterkingspunt  
in dorpshuis De Pompel) en worden ook contacten met 
andere dorpen en bewonersgroepen gelegd. 

De overheden en organisaties lijken onvoldoende doordrongen van het 

feit dat ónze woningen versterkt moeten worden, dat óns leven op de kop 

wordt gezet, dat óns dit ongevraagd overkomt en dat wíj dus gekend 

willen worden in de organisatie van óns versterkingsproces.

“
”

´Bewoners centraal bij de versterking´? De ervaring in 
Overschild was anders. En daarom presenteerde de DVO 
afgelopen oktober aan dorpsgenoten haar eigen witboek. 
Daarin worden in een vijftal thema’s eigen condities 
gesteld voor keuzes tussen verhuizen, versterken of 
herbouw, maar ook de versterking zelf, wisselwoningen, 
geldkwesties én de toekomst van Overschild. Een hand- 
leiding om als bewoners de lastige komende periode 
strijdbaar, goed geïnformeerd en sámen in te gaan. 

Je vindt de online versie van het witboek op: 
www.overschild.nu

Neem contact op met de werkgroep via: 
versterkingoverschild@gmail.com

Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild (DVO)



Een nieuwe huiskamer voor Kolham

“In Kolham zijn de afgelopen jaren veel voorzieningen 
verdwenen, zoals de kroeg. Mensen uit het dorp hadden 
wel de behoefte om elkaar te blijven ontmoeten. Daarom 
springen we hier als dorpshuis op in. We willen als 
dorpshuis niet alleen de gebruikers bedienen, maar een 
bredere rol vervullen in het dorp. We willen een laagdrem-
pelige ontmoetingsplek zijn voor jong en oud. Een echte 
huiskamer voor het dorp waar je makkelijk even naar 
binnen loopt voor een kop koffie, een boek kunt lenen of 
lezen met het liefst ook een biljarttafel erbij, zodat je 
gewoon even kunt biljarten. 

We werden geïnspireerd door een programma van RTL4 
waarbij ze van alles organiseren voor ouderen. We moeten 
voorkomen dat mensen vereenzamen. Dus we vroegen ons 
af: wat kan het dorpshuis hierin betekenen? En als je hier 
dan iets mee wilt gaan doen, wat moet er dan met het 
gebouw gebeuren. Het begon bij ons eerst met de inhoud 
en daarna kwamen pas de plannen voor de verbouwing. 
Verbouwen alleen is niet genoeg. De vraag en behoefte uit 
het dorp stonden centraal. Dit alles heeft geresulteerd in 
een plan voor het dorpshuis waarin onder andere een 

huiskamerfunctie creëren, de toegankelijkheid verbeteren, 
de keuken vergroten, de wc’s vernieuwen, de gevel 
verbeteren en een terras aanleggen, is opgenomen. 

“Met onder andere behulp van  

het programma Elk dorp een  

duurzaam dak hopen we deze  

plannen te realiseren.”

Ik zou andere dorpen willen meegeven om als dorp goed 
na te denken over waar je in de toekomst naartoe wilt met 
het dorpshuis. Waar wil je over een aantal jaren staan en 
wat wil je betekenen voor je dorp en op basis daarvan een 
mooi plan maken!” 

Michel de Boer, bestuurslid dorpshuis ’t Mainschoar in 
Kolham. 

36



Een uitgave van Groninger Dorpen ©2017

TEKSTEN: Groninger Dorpen
EINDREDACTIE: Marian van Voorn

Dank aan alle geïnterviewden en voor het 
gebruik van de foto’s!

FOTO’S:

Pag. 5 boven Martijn Heemstra
Pag. 5 onder en pag. 11 Coöperatie Steendam
Pag. 7 links en pag. 9 Jantien Nanninga
Pag. 25 boven Zorgzaam Stedum
Pag. 17 en pag. 26 rechts vrijwilligers Bierum
Overig: Groninger Dorpen

VORMGEVING: Fenna Houwen (Fenatic)
DRUKWERK: Marnedrukkers Leens

Contact

Groninger Dorpen
Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer
Postbus 23
9790 AA Ten Boer
050 306 29 00

www.groningerdorpen.nl

Colofon

“Je moet wat met je ervaringen doen”, zeiden een 
paar goede vrienden die eerder collega’s waren, toen 
ik vorig jaar met het werken op het bureau (Vijn, later 
Rho) stopte. 
Eerst was het Friesland, toen Groningen, vooral het 
ommeland, waar ik samen met collega’s voor veel 
gemeenten en nog meer dorpen mocht werken. 
Bestemmingsplannen, structuurvisies, woonplannen 
etcetera. Van Bellingwolde tot Boerakker, van 
Midwolda tot Middelstum.
Daarnaast ook cursussen ruimtelijke ordening, die ik 
vanaf het jaar 2000 mocht geven aan dorpsbelangen-
organisaties. Eerst voor de VKDG, later de VGD en nu 
GD, de afkortingen kleiner, het werkveld ruimer. Met 
bewoners kwamen we eveneens intensief in gesprek 
toen we de POP-pilot voor Garmerwolde, Nieuw 
Beerta en Onderdam maakten.
Als er dan iets model kan staan voor inbreng van de 
dorpsbewoners, dan waren het wel dit soort avon-
den. Bewonersparticipatie nog voor het woord was 
uitgevonden. 
Dus werd het voor mij, na al die jaren in de ruimtelij-
ke ordening te hebben gewerkt, Groninger Dorpen, 
nu als vrijwilliger. 

Zo mag ik af en toe een bijdrage leveren aan projec-
ten of kan ik naar dorpen toe, gewone en tegelijk 
bijzondere mensen ontmoeten om daarvan impres-
sies voor het Nijsblad te maken. 

De meesten slaan zichzelf niet op de borst, dat ze wat 
voor hun dorp betekenen. Zoals laatst nog een 
vrijwilligster die kookt in een dorpscafé voor ouderen 
en mensen die alleen zijn en op wie buurten of 
dorpen moeten letten, ook al hebben we het 
allemaal druk. “Op de foto hoef ik niet”, zei ze, “laat 
mij maar gewoon voor de mensen eten koken.”  
Of een stagiaire die zo attent is de rollator aan te 
geven aan iemand die slecht ter been is. 
Groninger Dorpen koestert deze mensen. En moet 
dat vooral blijven doen.

Ton Hoekstra
Vrijwilliger Groninger Dorpen 
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SJOUKE BAKKER, dorp van de toekomst
s.bakker@groningerdorpen.nl

NIENKE VELLEMA, dorp van de toekomst
n.vellema@groningerdorpen.nl

INGE ZWERVER, zorg
i.zwerver@groningerdorpen.nl

EVA BEKKERING, Loket Leefbaarheid
e.bekkering@groningerdorpen.nl

HILDA HOEKSTRA, coördinator/dorp van de toekomst
h.hoekstra@groningerdorpen.nl

MARIËLLE ZIJLSTRA, dorp van de toekomst
m.zijlstra@groningerdorpen.nl

Meer weten over de thema’s uit dit Nijsblad? Neem vooral contact op met ons team. Op onze 
website www.groningerdorpen.nl vind je nog meer inspiratie en thema’s die in dorpen spelen.

Van links naar rechts en van boven naar 
beneden:

SJOUKE BAKKER, NIENKE VELLEMA, 
INGE ZWERVER, EVA BEKKERING

HILDA HOEKSTRA, MARIËLLE ZIJLSTRA, 
MAYKE ZANDSTRA, PIETER KNOL

DAAN KINGMA, GILIAN WIJNALDA, 
MAARTJE KIEP

MAYKE ZANDSTRA, Elk dorp een duurzaam dak
m.zandstra@groningerdorpen.nl

PIETER KNOL, dorpshuizen
p.knol@groningerdorpen.nl

DAAN KINGMA, zorg
d.kingma@groningerdorpen.nl

GILIAN WIJNALDA, secretaresse en projectondersteuner
g.wijnalda@groningerdorpen.nl

MAARTJE KIEP, aardbevingen
m.kiep@groningerdorpen.nl


