
 

SamenSterker met vanOnderen! 

- woensdag 8 mei -  
 

Uitnodiging aan (georganiseerde) dorpsbewoners die hun dorp van onderaf 

 willen versterken en ontwikkelen 

 
 

Op woensdag 8 mei staat de avond in het teken van vanOnderen. We nodigen jullie van harte uit 

om onderling kennis te maken en met elkaar uit te wisselen o.a. hoe we elkaar en de beweging 

vanOnderen sterker kunnen maken.  Het programma duurt van 17.30 uur tot ongeveer 20.00uur. 

We houden enigszins rekening met voetbal, uitloop is mogelijk voor wie dat wil.  

vanOnderen 

Het lukt de overheden in de uitvoering niet bewoners goed te helpen om veilig, schadevrij en goed te 

wonen in het Groninger gaswinningsgebied. Wat kun je als bewoner zelf nog wel constructief doen? 

Wij denken: je blijven uitspreken en elkaar steunen. Samen gaan handelen, vanuit jouw dorp met 

een aantal mensen dat daar energie voor heeft. Zet samen in op eigen plannen voor eigen huis en 

dorp. Bundel deze informatie en ervaringen en organiseer. Dát is de bedoeling van het 

bewonersinitiatief vanOnderen, ondersteund door Groninger Dorpen en het Groninger Gasberaad.  

vanOnderen is de naam van de beweging die ontstaan is vanuit de praktijk en ervaring van bewoners 

van Steendam, Tjuchem, Overschild en Krewerd – de koppeling van individuele vragen, knelpunten 

en dromen, met dorpsontwikkeling - en waarvan we hopen dat steeds meer Groningers aanhaken 

om hun ervaringen, kennis en krachten te delen. vanOnderen wordt van harte ondersteund door het 

Groninger Gasberaad en Groninger Dorpen. 

Wil je nu al meer weten over vanOnderen? Of wil je alvast met hen in contact komen in verband met 

ontwikkelingen in jouw dorp? Lees (en deel) de flyer van vanOnderen. 

 

>> Praktische informatie op de volgende pagina  

https://groningerdorpen.nl/wp-content/uploads/2019/04/Flyer-vanOnderen.pdf


Praktische informatie over woensdag 8 mei 

De locatie: gemeentehuis Ten Boer, Hendrik Westerstraat 24, 9791 CT  Ten Boer. Carpoolen/ OV 
(stukje lopen) aanbevolen.  
 
Vanaf 17.30 uur ben je welkom mee te eten met een lekkere maaltijd! 
Om 18.00 uur starten we met het inhoudelijke programma: 

- welkom door Groninger Gasberaad/ Groninger Dorpen 
- korte introductie van vanOnderen 
- met elkaar aan de slag, afhankelijk van de belangstelling gaan we mogelijk in groepjes uiteen, 

om tot slot samen af te ronden.  
 
Een aantal thema’s dat aan bod komt: alternatieve aanpakken, contacten en draagvlak in het dorp, 
technische en juridische vragen, verbinding met de gemeente, versterken van de onderlinge 
uitwisseling.   
 
Aanmelden kan tot en met 5 mei via deze link (mail). Wil je daarbij aangeven met hoeveel 
personen en uit welk dorp je komt, en of je mee eet?  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de organiserende organisaties, 
Hilda Hoekstra en Maartje Kiep 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over de SamenSterker-bijeenkomsten: 
Deze bijeenkomsten, waarbij de uitwisseling van ervaringen en initiatieven van bewoners centraal 
staan, zijn een vervolg op bijeenkomsten die Groninger Gasberaad en Groninger Dorpen vorig jaar 
voor bewoners organiseerden rond het vergroten van eigen en gezamenlijke regie, van woning tot 
gemeenschap en dorpsontwikkeling. Wat kun je nú en wat naar de toekomst toe, hoe doen anderen 
dat, wat kunnen we samen: samen sterk! Op 28 maart organiseerden we de eerste SamenSterker-
avond van dit jaar, in Krewerd. 
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