Jaarverslag 2018
Mit en veur mekoar

Dorpen bewegen en verbinden in een
sterk veranderende wereld en omgeving
Werken aan de leefbaarheid van je dorp, samen activiteiten organiseren om er ‘mit en veur mekoar’ te zijn, vinden
en behouden van vrijwilligers, vinden van middelen voor je initiatieven of je dorpshuis. En ook je invloed laten
gelden bij gemeentelijke herindelingen, gaswinning & energietransitie, snel internet, voorzieningen en toekomst van
je kinderen. Heel veel Groningers zetten zich op hun eigen wijze in om constructief en duurzaam bij te dragen aan
Groningen. Vanuit Groninger Dorpen hebben we ons ook in 2018 volop ingezet om deze mensen, dorpsbelangen
organisaties, dorpshuizen en andere organisaties met elkaar te verbinden. Zodat iedereen inspiratie en ideeën
opdoet om zélf weer een stap verder te komen bij het besturen, het vinden van ‘duiten voor je dorp’, een pro
ject-idee of overleg met overheden en organisaties. Ons doel is ook dat mensen steun ervaren en krijgen. En dat wij
waar mogelijk een zetje de goede richting op geven, voor één dorp, of alle dorpen; dat dorpen gehoord worden.
Want veel zaken zijn namelijk niet van de één op de andere dag geregeld. Een belangrijke tip van een ervaren
dorpsbestuurder luidt dan ook: “Vier niet alleen je behaalde successen met elkaar, vier ook dat je onderweg bent:
dat je je al geruime tijd samen inzet, dat je je samen sterk maakt voor je dorp.”
Bij overlegtafels met overheden en organisaties gaven we aan, dat bij grote ingrijpende (energie)projecten vroeg
tijdige betrokkenheid en zeggenschap van bewoners en maatschappelijke organisaties geborgd moet worden.
We blikken in dit jaarverslag terug op de hoofdlijnen. Enkele specifieke activiteiten belichten we apart.

Krachtige inwoners Groninger Dorpen
Heyden zorgde op verzoek van Groninger Dorpen in
ieder dorp voor betrokkenheid en brede aandacht
tijdens een vrolijke en muzikale avond. De gezamenlijke
eindproducten zijn begin 2019 aangeboden aan het
nieuwe college.

In 2018 hadden we diverse projecten die te maken
hadden met de gemeentelijke herindeling.
In Oost-Groningen was er een verkenning naar de
behoefte aan een convenant voor de dorpen met de
nieuwe gemeente Westerwolde, dit naar voorbeeld van
het convenant dat dorpsraad Wedde had gesloten met
de voormalige gemeente Bellingwedde.

Het project ‘Burgernabijheid en Ruimte voor bewoners
initiatieven’ is in 2018 afgerond met de publicatie ‘Werk
van (dorps)belang(en)’. De diverse grote en kleinere
bijeenkomsten in de provincie hebben, in het licht van
de bestuurlijke schaalvergroting, ook de dorpen soms
een andere kijk op hun rol gebracht. Nieuwe mogelijkhe
den, nieuwe omstandigheden, nieuwe keuzes in rol en
functie. In de publicatie worden de uitkomsten van het
onderzoek dat door onze landelijke koepel (Landelijke
Vereniging voor Kleine Kernen) is uitgevoerd, geïllus
treerd met praktijkvoorbeelden van hoe dorpen in
Groningen werken aan hun organisaties en een betere
samenwerking met de lokale overheid.

In het Westerkwartier had de voormalige gemeente
Zuidhorn een goede samenwerking met haar dorpen.
Vanuit de raad kwam het voorstel te investeren in de
overdracht van deze samenwerking richting de nieuwe
gemeente Westerkwartier. Het project Manifest
Toekomstbestendige Dorpen Zuidhorn is zo ontstaan.
Met behulp van een van onze procesbegeleiders konden
de dorpen een overdrachtsdocument ontwikkelen waar
de dorpsbrede plannen over ‘wat willen we’ en ‘hoe
willen we binnen het dorp en met de gemeente
uitvoering geven aan deze plannen’. Arno van der
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OPENDE actualiseerde ook zijn dorpsvisie in 2018. Er
werden thema-bijeenkomsten georganiseerd, waar een
deskundige de inhoudelijke aftrap verzorgde waarna de
bewoners aan de beurt waren om hun input te leveren.
MIDWOLDA, hield een ideeënavond naar aanleiding
van een enquête.
In LAGELAND, brainstormde het bestuur van dorpsbe
langen met z’n leden over de dorpsvisie.
Zes dorpen rondom het SCHILDMEER hebben elkaar
opgezocht om hun krachten te bundelen en tegelijk te
experimenteren met democratische vernieuwing. Met
het verkennen van de thema’s en het kiezen van een
werkwijze is in 2018 een start gemaakt. De uitvoering
volgt in 2019 en daarna. We doen dit samen met
CMOSTAMM. De gezamenlijke dorpsvisies bepalen de
koers.

Dorpsvisies hebben vaak ook alles te maken met de
gemeentelijke herindeling en de wens om zichtbaar te
blijven als dorp. Een hele serie dorpen heeft gewerkt
aan een dorpsvisie en een deel daarvan met proces
begeleiding vanuit Groninger Dorpen, zoals:
GLIMMEN, dat voorheen in de gemeente Haren lag,
maakt nu deel uit van de gemeente Groningen. De
meningen in het dorp waren verdeeld over met welke
gemeente zij zouden willen fuseren of juist helemaal
niet, maar over de randvoorwaarden en de kernkwalitei
ten was men het zeer eens: behoud van voorzieningen
en het dorpse karakter.
ZANDEWEER, EPPENHUIZEN en DOODSTIL, richtten,
vanwege de komende herindeling, samen een dorps
belangenorganisatie op en maakten ook meteen hun
plan voor de toekomst. Zij willen dat gemeente Het
Hogeland hen goed kent en weet wat zij belangrijk
vinden voor de leefbaarheid in hun dorpen.

Het overleg tussen de gemeentelijke dorpen
contactambtenaren, functies die in heringedeelde
gemeenten niet meer weg te denken zijn, voorziet
in een steeds grotere behoefte. Groninger Dorpen
heeft dit overleg ooit opgestart en samen met de
VGG georganiseerd. Inmiddels hebben de gemeen
telijke dorpencontactambtenaren een actieve rol in
de organisatie aangenomen. Iedere keer vindt het
overleg in een andere gemeente plaats en steeds is
er aandacht voor een lokaal bewonersinitiatief op
locatie. Groninger Dorpen heeft er alle belang bij
dat de dorpencontactfunctionarissen de dorpen op
een effectieve wijze ondersteunen bij hun initiatie
ven. Er valt veel van elkaar te leren, zowel van
goede voorbeelden als de voorbeelden waarin
het moeizaam liep.

HORNHUIZEN maakte zijn dorpsvisie in 2018 ter
voorbereiding op de nieuwe samenwerking met
gemeente Het Hogeland. Op de nieuwjaarsvisite nam
de nieuwe wethouder deze met dank in ontvangst.
OOSTERNIELANDERS pakten de kans met beide
handen aan om een visie op hun dorp te maken.
Inwoners zijn gemotiveerd en voor hun dieverdoatsie
willen zij graag gebruik maken van de dorpshut die
gepland staat.
BOERAKKER en het dorp MARUM, gingen aan de slag
ter voorbereiding op de samenvoeging van de gemeente
Marum met Leek, Grootegast en Zuidhorn tot de
gemeente Westerkwartier.

4

Zorgen voor elkaar in zorgzame dorpen
Zorg is een belangrijk thema in de Groningse dorpen.
Met het wegtrekken van voorzieningen gaan steeds
meer dorpen op zoek naar een eigen, passende oplos
sing. In 2018 zijn al heel wat bewonersinitiatieven
ontstaan die bijdragen aan het zorgen voor elkaar in
eigen dorp. Groninger Dorpen ondersteunt in het vinden
van oplossingen, begeleidt zorgzame initiatieven, heeft
een duidelijke rol in het signaleren van vraagstukken en
draagt bij in het verbinden van mensen en kennis.

men) aangesloten bij dit netwerk. Dat het netwerk een
belangrijke functie vervult voor de dorpen blijkt wel uit
het aantal positieve reacties, de groeiende uitwisseling
en levendige contacten tussen dorpen en de vraag naar
voorbeeldinitiatieven vanuit gemeentes, zorgpartijen
(en uit de dorpen zelf).
Groninger Dorpen verbindt en faciliteert deze
krachtenbundeling via een nieuw opgezette website
WWW.ZORGZAMEDORPENGRONINGEN.NL. De website is een
handig digitaal hulpmiddel, zichtbaar en praktisch voor
en door dorpen en ieder ander die betrokken is. Via
deze website en via WWW.GRONINGERDORPEN.NL kunnen
dorpen elkaar nu ook digitaal gemakkelijk vinden en
ervaringen uitwisselen.

Vragen over de vorm van deze initiatieven zijn er volop.
Ook krijgen we verzoeken om voorlichting te komen
geven over het opstarten van een eigen initiatief.
Daarnaast zijn er ook vragen over de samenwerking
tussen dorpen onderling, met gemeente en zorgaanbie
ders. Veel dorpen maken zich zorgen over de inzetbaar
heid van vrijwilligers, behoud van zorglocaties of de
financiële bestendigheid van een initiatief op lange
termijn. Een duurzame financiering is wenselijk, maar
nog zeker geen realiteit.

Op strategisch niveau zijn we aanwezig om het speelveld
voor de dorpen rondom het thema zorg te vergroten en
te beïnvloeden. Zo zijn we vertegenwoordigd in twee
provinciale samenwerkingsverbanden, de Coalitie
Gezond Wonen en de Regiegroep Personalized and
Customized Health, waarin bedrijven, organisaties en
onderwijsinstellingen over hun eigen grenzen heen
willen innoveren en samenwerken, met elkaar en met
bewonersinitiatieven, om te komen tot werkende
nieuwe zorgoplossingen in de regio. Ook zit Groninger
Dorpen in het bestuur van Nederland zorgt Voor Elkaar,
een landelijk netwerk van bewonersinitiatieven, met
ondersteuning van het ministerie van VWS. Vanuit deze
samenwerkingen zijn we bezig met nieuwe beroepen
rond zorg en welzijn (de dorpsondersteuner), lerende
dorpen en het zichtbaar maken van knelpunten van
bewonersinitiatieven en het ondersteunen daarvan.

Voor ouderen in Groninger dorpen betekenen de
zorgzame bewonersinitiatieven veel. Dankzij de inzet van
eigen dorpsgenoten en ondersteuning van Groninger
Dorpen kunnen zij hun contacten en vangnet vergroten,
(digitaal) vaardiger worden en weer zicht krijgen op een
toekomst in het eigen dorp.
Het netwerk Zorgzame Dorpen Groningen is verleden
jaar flink gegroeid, verstevigd en doorontwikkeld.
Inmiddels zijn meer dan 120 zorgzame bewonersinitia
tieven (o.a. ontmoetingsplekken, vrijwilligersnetwerken
met dorpsondersteuners, zorgcoöperaties en woonvor

5

Activiteiten zorg en wonen
30 JUNI: THOES
Op een zonnige dag in juni 2018 vond de allereerste
editie plaats van THOES, hét event waar bewoners en
bouwers elkaar ontmoeten. Initiatiefnemers van THOES
zijn BuildinG en Groninger Dorpen. Deze dag trokken
vele Groningers naar het terrein van BuildinG om meer
te weten te komen over (ver)bouwen van woningen,
aanpak in dorpen als het gaat om aardbevingsproble
matiek, energietransitie en levensloopgeschikte woon
oplossingen. Er waren niet alleen bedrijven en kennis
instellingen aanwezig, ook werkten vijf dorpen mee
door hun kennis te delen over hun eigen dorpse aanpak
en oplossingen.

16 FEBRUARI: LANCERING NETWERK ZORGZAME
DORPEN GRONINGEN
Trots lanceerde Groninger Dorpen samen met dorpsbe
woners, maar ook overheden, kennisinstellingen en
zorgprofessionals het netwerk Zorgzame Dorpen
Groningen op 16 februari 2018. De mooie kerk van
Garmerwolde zat deze middag stampvol. Enkele
zorgzame dorpen vertelden tijdens dit mini- symposium
over hun initiatief. Ook werd het handige boekje Wedde
dat ’t Lukt gepresenteerd en door de huisarts van
Wedde overhandigd aan een vertegenwoordiger van
VWS. Het netwerk werd vervolgens feestelijk gelan
ceerd. Dorpen, landelijke en regionale zorgbestuurders
kregen allemaal een rol tijdens de openingshandeling.
Door de ruim 200 aanwezigen letterlijk met touwen aan
elkaar te verbinden, ging het netwerk officieel van start.

3 NOVEMBER: BUSTOUR MARUM LANGS DRIE
ZORGZAME DORPEN
De gemeente Marum en Groninger Dorpen organiseer
den in 2018 een bustour langs drie zorgzame dorpen.
Een tour voor de dorpen, gemeente en zorgorganisaties
van Marum, langs de dorpen Aduard (buurthuiskamer),
Ulrum (DörpsZörg) en Opende (Stichting Droomwonen
Opende). De tour was bedoeld om dorpen inspiratie te
bieden op het gebied van langer zelfstandig thuis wonen
en zorgen voor elkaar, ter versterking en met het oog op
de herindeling richting de nieuwe gemeente Wester
kwartier. Het was een sfeervolle en inspirerende dag
waar de aanwezige dorpen met nieuwe inzichten aan de
slag kunnen met hun zorgzaam initiatief.

17 APRIL: BEZOEK MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID AAN ZORGZAME INITIATIEVEN
Dhr. Erik Gerritsen, de hoogste ambtenaar van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bracht
een bezoek aan Groninger Dorpen. Aanleiding was de
beweging van onderop in Groningen die zijn interesse
wekte. Op deze dag vertelden de dorpen Bierum,
Wedde (Veelerveen en Vriescheloo), Termunten en
Termuntenzijl (Woldendorp en Borgsweer) over hun
eigen dorpsinitiatieven. De ervaringen werden gebruikt
om inhoud te geven aan het gesprek dat volgde met o.a.
vertegenwoordigers uit de zorg, bedrijfsleven, overheid
en onderwijs. De thema’s die tijdens deze dag aan bod
kwamen waren: de toekomst van de ouderenzorg, het
dreigende tekort aan huisartsen op het platteland en de
inzet van EHealth. De bijeenkomst bood een aanzet voor
een nieuwe zorgzame toekomst voor het Groninger
platteland.

In een Leefbaar Dorp
DORPSHUIZEN

Groninger Dorpen heeft in 2018 weer vol ingezet op het
ondersteunen van buurt- en dorpshuizen. Vaak betrof
dit het beantwoorden van praktische vragen over
fondsenwerving, regelgeving, exploitatie, beheer en
onderhoud. Ook werden er verschillende bijeenkomsten
georganiseerd waar dorpshuisbestuurders baat bij
hebben zoals cursussen en thema-avonden. Tijdens de
gemeentelijke dorpshuisoverleggen die georganiseerd
werden, staken de dorpshuizen veel van elkaar op. De in
oktober in Tolbert georganiseerde bijeenkomst voor
buurt- en dorpshuizen en de toekomstige gemeente
raadsleden van de (toen nog aanstaande) gemeente
Westerkwartier was een van de hoogtepunten van het
jaar. Tijdens het ‘speeddaten’ maakte men fanatiek
gebruik van de mogelijkheid om het belang van de
buurt- en dorpshuizen onder de aandacht te brengen.
Ook succesvol was de druk bezochte fondsenavond
‘Duiten voor je dorp’ in november waar men diverse
themasessies kon volgen.

DORPSHUIZEN

Diverse dorpshuizen heropenden in 2018 na een
verbouwing de deuren. Groninger Dorpen hielp bij het
maken van de plannen om te komen tot verbetering en
verduurzaming van deze gebouwen. Met Stichting Doen
bezochten we in juni een aantal projecten waaronder
het dorpshuis van Garmerwolde.

Ruim

10 verschillende dorpshuizen zijn
IVA-gecertificeerd via instructiebijeenkomsten.

Ook op het gebied van belangenbehartiging was
Groninger Dorpen actief. In samenwerking met de
buurt- en dorpshuizen van Midden-Groningen werd de
gemeente met succes gevraagd de ozb te compenseren.
Provincie en gemeenten kregen een brief waarin
Groninger Dorpen haar zorg uitsprak over een aantal
aflopende subsidieregelingen waar dorpshuizen bij een
grote verbouwing (deels) van afhankelijk zijn.

31 MEI: BIJEENKOMST THUIS BLIJVEN WONEN?
GRAAG IN EIGEN DORP!
Op 31 mei kwamen mensen bijeen in het dorpshuis
Aig’n Heerd in Leermens om Woondromen met elkaar
te delen. De bijeenkomst werd georganiseerd samen
met de Coalitie Gezond Wonen. Er waren veel dorpen
aanwezig om te luisteren naar de verhalen van KAW
architecten en Droomwonen Opende, om daarna flink
met elkaar in gesprek te gaan over ieders eigen dorp en
mogelijkheden.

14 diploma’s Sociale Hygiëne uitgereikt.
10 deelnemers aan de basiscursus BHV.
Organisatie 8

gemeentelijke dorpshuisoverleggen.

In 2018 is Groninger Dorpen samen met onze Drentse
zusterorganisatie BOKD eindredacteur geworden van de
landelijke vraagbaak WWW.DORPSHUIZEN.NL. Daarnaast
werkten we ook mee aan het ‘groot onderhoud’ dat aan
deze door dorpshuizen vaak geraadpleegde website
gepleegd werd. Deze klus zal in 2019 afgerond worden.
Het landelijke overleg Dorpshuizen.nl, bestaande uit alle
provinciale koepelorganisaties voor dorpen en dorpshui
zen, kwam in 2018 vier maal bij elkaar. Telkens stond er
een voor dorpshuizen actueel thema op de agenda.
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60 barvrijwilligers van

Doorlopend advies aan dorpshuizen
betreffende uiteenlopende vraagstukken.

Grote fondsenbijeenkomst
op 15 november 2018 ‘Duiten voor je dorp’.
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Gaswinning 2018

Elk dorp een duurzaam dak

Dit was misschien wel het jaar met de grootste vertra
ging, chaos en onduidelijkheid rond schadeafhandeling
en versterken. Het jaar waarin het besluit de gaswinning
terug te brengen tot ver strekkende, andere eenzijdig
aan Groningen opgelegde, besluiten leidde. Onderzoe
ken onderstrepen de impact op bewoners: Groningers
moeten voor alles vechten.

en Zijldijk (ook inloop m.b.t. Nationaal Programma
Groningen). Van Onderen verbonden we o.a. met het
Gasberaad, het Nationaal Programma Groningen en
ontwikkelingen rond kennis & onderzoek en het digitaal
woondossier.
De aardbevingsoefening van de Veiligheidsregio volgden
we met interesse en we hebben meegedacht hoe
bewoners betrokken kunnen worden. Ook vanwege het
raakvlak met het inspelen op andere calamiteiten in de
hele provincie.

Dat bewoners elkaar opzoeken en samen optrekken,
hun eigen (dorps)plan trekken, al dan niet met onder
steuning, faciliteren wij waar wij kunnen. De noodzaak
dit mogelijk te maken brengen we steeds onder de
aandacht.
We bezochten dorps- en bewonersbijeenkomsten,
dorpen zochten ons op. Ook bijvoorbeeld vanwege
aandacht voor kleine gasvelden en gasopslag, mijnbouw
en ondergrond in brede zin. Dorpshuizen die met
versterken te maken hebben, ondersteunden we op
verschillende manieren.

We bleven deelnemen aan overleggen; bestuurlijk,
begeleidend, informatief, verbindend. In het voortraject
van het Nationaal Programma Groningen gaven en
vroegen we input vanuit constructief oogpunt. We zijn
vaak teleurgesteld geweest over de opbrengsten van alle
inzet. We waren initiatiefnemer van een brief aan de
minister over het belang van het doorzetten van Kansrijk
Groningenprogramma’s dichtbij de mensen.

Met het Gasberaad organiseerden we twee waardevolle
SamenSterk-bijeenkomsten met veel uitwisseling van
ervaringen onder bewoners. Ook constateerden we
belangstelling vanuit andere invalshoeken. Samen met
CMOSTAMM, EPI-kenniscentrum en Gasberaad verbon
den we professionals.

In Den Haag hebben we ons met andere Groningers
laten zien tijdens een kamerdebat. In het Noordelijk
overleg met Doarpswurk en BOKD waren de zorgen van
bewoners onderwerp van gesprek met Tweede Kamer
leden. We verzorgden een bijdrage tijdens een bezoek
van de vaste kamercommissie EZK in het provinciehuis.

De samenwerking met dorpen die elkaar vonden in het
uitgangspunt ‘Van Onderen’ groeide dit jaar en wordt
steeds concreter. We kwamen o.a. bijeen in Krewerd,
Wirdum, Steendam (ook ‘Versterkertje’ voor de zomer)

Doen we het juiste? Naast interne discussies hebben we
hierover in mei een ledenraadpleging gehouden. In het
Gasberaad bepalen we tevens onze gezamenlijke koers.

Een centrale ontmoetingsplek (vaak het dorpshuis) is
van essentieel belang voor een dorp. Het is de plek waar
je elkaar ontmoet, waar nieuwe initiatieven ontstaan.
Deze accommodaties worden door de dorpen zelf
geëxploiteerd en het is best een uitdaging om dat
rendabel te doen. Door een bijdrage van Elk dorp een
duurzaam dak hebben veel dorpen deze functie voor
hun dorp veiliggesteld en daarnaast het gebouw laten
aansluiten bij de wensen en eisen van deze tijd.
Het programma liep van eind 2015 tot eind 2018 en
werd gefinancierd door het NAM leefbaarheids-en
duurzaamheidsprogramma als onderdeel van Kansrijk
Groningen. Groninger Dorpen voerde het programma
uit.

Veel dorpen hebben nu weer een toekomstbestendige
ontmoetingsplek: niet alleen qua gebouw, maar ook qua
functie. Verschillende dorpen hebben dit programma
aangegrepen om met de bewoners actief in gesprek te
gaan over de functie van het dorpshuis als centrale
ontmoetingsplek. Met behulp van het programma
werden in dorpen ook ontmoetingsplekken gecreëerd
waar die er nog niet waren. Dorpshuizen worden steeds
méér dan alleen een onderdak voor verenigingen, het
dorpshuis is de huiskamer van het dorp, een plek van
waaruit je de ouderen in het dorp kunt bedienen of zorg
kunt bieden.
Het programma heeft ook een flinke bijdrage geleverd
aan de energietransitie. Veel dorpshuizen hebben
duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd: isolatie,
led-verlichting, zonnepanelen en vernieuwing van
installaties.

DE RESULTATEN VAN HET PROGRAMMA:

69 aanvragen vanuit de dorpen,
62 toekenningen, 6 aangehouden,

De projecten zijn door inwoners zelf geïnitieerd en
uitgevoerd, met veel zelfwerkzaamheid en draagvlak.
Deze projecten kunnen niet zonder een groep zeer
gemotiveerde vrijwilligers: “dankzij dit programma
durven wij weer te dromen over de toekomst”.

1 afgewezen. 21 projecten zijn inmiddels
al uitgevoerd en gereed. In totaal is

€ 2.658.560,57 toegekend.

Loket Leefbaarheid
Groninger Dorpen heeft ook in 2018 weer het Loket
Leefbaarheid uitgevoerd. Dit was het laatste jaar waarin
er nog aanvragen werden beoordeeld.
Het Loket is opgezet vanuit de gedachte om mensen in
het aardbevingsgebied zelf iets aan hun eigen leefomge
ving te laten doen.

Typisch Gronings
Wij hebben vanuit Groninger Dorpen samengewerkt
met Studio MARCHA!, bewoners van onder andere de
gemeente Loppersum, Noorderbreedte en Ontwerp
station Loppersum om een gereedschapskist te ontwik
kelen voor het definiëren van ‘Typisch Gronings’. Wij
geloven in de lokale kennis van bewoners over hun dorp
én merken dat het lastig is deze kennis over de Typisch
Groningse kwaliteit onder woorden te brengen. Daar
willen we wat aan doen! De gereedschapskist wil lokale
kennis helpen vertalen naar sociale kwaliteiten, erfgoed,
ruimtelijke kwaliteit en landschap. De gereedschapskist
wordt vrij beschikbaar gesteld voor verschillende dorpen

Ook van het budget voor professionele ondersteuning is
goed gebruik gemaakt. Dit geld was specifiek bedoeld
voor de financiering van professionele ondersteuning
van initiatieven, bijvoorbeeld bij bouwbegeleiding, het
maken van een projectplan, het werven van fondsen,
etc.
Het Loket Leefbaarheid is onderdeel van Kansrijk
Groningen, de overkoepelende naam voor alle
programma’s die zijn opgesteld door maatschappelijke
organisaties, overheden en NAM om de leefbaarheid
in Groningen te versterken en kansen te creëren.

Er is veel gebruik van gemaakt. Er zijn 241

aanvragen ingediend in 2018. Hiervan zijn 125
aanvragen gehonoreerd. In totaal is er in
2018 een bedrag van 590.611 euro toegein het aardbevingsgebied. Zodat dorpsbewoners in het
aardbevingsgebied zelf het Typisch Groningse karakter
van de bebouwing, het dorp en landschap kunnen
duiden.
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kend. Daarmee is het totaalbudget van
5.928.008 euro nu volledig besteed.
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Klaar voor de toekomst

Organisatie

DUURZAAMHEID/ENERGIE

Kantoor en werkgeverschap

Bestuur op 31 december 2018

Groninger Dorpen is gehuisvest aan de Hendrik Wester
straat 24 in Ten Boer. In 2018 voerde de stichting
Ondersteuning Groninger Dorpen het werkgeverschap
en overige facilitaire zaken uit voor Groninger Dorpen.
In het bestuur namen we afscheid van Agmar van Rijn
en vanuit het team vertrokken Mariëlle Zijlstra, Daan
Kingma en Eva Bekkering. Winanda Hoegen en Daphne
Wiebing kwamen in dienst van Groninger Dorpen.
Ook zetten we een ZZP-pool op om de sterk wisselende
hoeveelheid projectwerkzaamheden op te kunnen
vangen. Deze ZZP-pool bestond in 2018 uit: Anton
Bardie, Erwin Bloeming, Geert Hoevers, Brenda Hars
veld, Susanna Lemstra, Marian van Voorn en Wini
Weidenaar. Algemeen vrijwilliger is Ton Hoekstra. Hij
doet redactiewerk en is gespecialiseerd in ruimtelijke
vraagstukken.

VOORZITTER
VICEVOORZITTER
SECRETARIS

Er wonen ongeveer 30.000 kinderen en jongeren in het
aardbevingsgebied. Wat vinden zij belangrijk in deze
kwestie? Wat zien zij als oplossingen? Wat kunnen zij
zelf doen? Wij geloven dat jongeren minstens zo goed in
kansen, oplossingen & innovatie kunnen bijdragen als
volwassenen. Het gaat tenslotte om hun huidige
woon- en (be)leefomgeving, maar vooral ook om hun
eigen toekomst en perspectief in het aardbevingsgebied.
De ideeën, oplossingen en adviezen van de Groninger
jongeren, willen we samen met de jongeren op een
dusdanige manier delen met bestuurders, dorpen,
bedrijven en organisaties, dat ze serieus worden
genomen. Maar we willen ook met de jongeren zelf aan
de slag om hun ideeën uit te werken en vorm te geven.
Daarom heeft Groninger Dorpen een plan opgesteld
waarvoor, in samenwerking met de Landelijke Vereni
ging Kleine Kernen (LVKK), Expertisecentrum Krachtige
Kernen en Plattelandsjongeren, middels Jong Platteland
een subsidieaanvraag is ingediend bij en gehonoreerd
door ZonMw.

Bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts (dat wij
samen met de Natuur en Milieufederatie uitvoeren) zijn
weer verschillende aanvragen behandeld van lokale
energie-initiatieven.
De Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger
Dorpen ondersteunen op provinciaal niveau de 40 lokale
energiecoöperaties en vele andere energie-initiatieven
om hun energieprojecten van de grond te krijgen.
Hiervoor hebben zij samen met de Groninger Energie
Koepel (GrEK), Grunneger Power en de Provincie
Groningen het programma Lokale Energie Transitie
opgetuigd. Onder deze vlag worden onder andere
workshops gegeven, netwerkbijeenkomsten en excursies
georganiseerd en professionele ondersteuning geboden
bij het opstellen van een businesscase. Al deze activitei
ten hebben ertoe bijgedragen dat het aantal initiatieven
afgelopen jaren sterk gegroeid is en nieuwe initiatieven
sneller van de grond zijn gekomen. Groninger Dorpen
ondersteunt het Manifest Zonneparken dat op 19
oktober 2018 publiek werd gemaakt.

Met deze steun kunnen we door jongeren een Jongeren
Top laten organiseren in het aardbevingsgebied op 7 juni
2019. Samen met de jongeren dagen we de bestuurders
en de andere betrokkenen in het aardbevingsgebied uit
om over een nóg verdere toekomst na te denken dan nu
wordt gedaan en raken de ‘volwassen en professionele’
organisaties ook beter bekend met het netwerk waar
jongeren zich in bevinden. Dit kan innovatie en koppel
kansen in het gebied versterken.

Ook hebben we samen met GrEK en Grunneger Power
een excursie voor statenleden georganiseerd. We
bezochten verschillende energieprojecten, die gezamen
lijk eigendom zijn van de bewoners uit de omgeving. De
Statenleden werden enthousiast ontvangen bij het
gezamenlijke zonnedak GLOED van bewoners uit
Garnwerd (232 panelen) en bij Zonnepark Vierverlaten
in Hoogkerk (doelstelling 7.777 panelen).

PENNINGMEESTER
BESTUURSLID

Rudi Slager
Jan Bessembinders
Emmy Wolthuis - Wagenaar
Hummelinck
Jaap Klip
Meindert Schollema
Gerda Steenhuis
Marieke Creemer
Ronald Helder

Medewerkers op 31 december 2018
Nienke Vellema - adviseur
Gilian Wijnalda - secretaresse, tijdelijk vervangen
door Anja Scherff
Pieter Knol - adviseur
Sjouke Bakker - adviseur
Maartje Kiep - adviseur
Inge Zwerver - adviseur
Daphne Wiebing - adviseur
Winanda Hoegen - adviseur
Mayke Zandstra - projectleider
Hilda Hoekstra - coördinator

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. Onze
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering stond (naast het
vaststellen van het jaarplan en een toelichting op de
financiën) in het teken van uitwisseling met elkaar van
welke zaken er zoal op je dorp afkomen.

STERK VRIJWILLIGERSWERK

Groninger Dorpen organiseerde ook mee aan een
Inspiratiebijeenkomst voor en door lokale energie-initia
tieven en gemeenten ‘Energie VanOns’. Deze vond plaats
op 28 september in de biotoop te Haren. De diverse
organisaties die actief zijn op het vlak van Duurzame
Energie hebben de handen ineen geslagen om kennis te
komen delen en inspiratie op te doen met de doelgroep
die zij delen. Een mooie efficiënte slag met veel informa
tie en ruimte om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Groninger Dorpen ondersteunt vrijwilligersorganisaties
in de dorpen vanuit de mogelijkheden van het project
Sterk Vrijwilligerswerk. Dit doen we samen met samen
werkingspartners als Huis van de Sport, CMOSTAMM,
Vrijdag en de Muziekbond Groningen en Drenthe. In
2018 heeft Groninger Dorpen onder meer de lokale
samenwerking rondom de CazemierBoerderij in Tolbert
gestimuleerd door het in kaart brengen van sociale
verbanden, de samenwerking tussen muziekverenigin
gen in Westerwolde, en samenwerkende vrijwilligersor
ganisaties in Bierum en Spijk. Ook waren we actief in
Onderdendam, Foxhol en Aduard.

JONGERENTOP

Een groot deel van de provincie Groningen lijdt onder de
aardbevingen. Waar nu met name volwassenen de
lobby en het woord voeren, wordt het verhaal van
kinderen en jongeren niet of nauwelijks gehoord.

Communicatie

Vereniging Groninger Dorpen

2.188 volgers OP TWITTER (+183)
457 vind ik leuks OP FACEBOOK (+62)
1.128 nieuwsbrief abonnees (+115)
Er zijn 22 nieuwsbrieven verstuurd
Er zijn 50 nieuwsberichten op onze website

159 leden dorpsbelangen
107 leden dorps- en buurthuizen
Ruim 120 deenemers aan netwerk
Zorgzame Dorpen

geplaatst.
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Contactgegevens
BEZOEKADRES:

WEBSITES:

Hendrik Westerstraat 24

www.groningerdorpen.nl

9791 CT Ten Boer

www.dorpshuizen.nl

Postbus 23

www.gasberaad.nl

9790 AA Ten Boer

www.servicepuntlev.nl

050 306 29 00

www.zorgzamedorpengroningen.nl

info@groningerdorpen.nl

www.jongerentopgroningen.nl

