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Project vanOnderen: We gaan de toolbox vullen ! 

Mooie opkomst in de zinderende hitte in het gemeentehuis in Ten Boer, met ook kantoor van 

Groninger Dorpen: ruim 25 mensen uit 10 heel verschillende dorpen die zelf aan de slag willen met 

herstel van de leefbaarheid.  

Welke nieuwe instrumenten hebben we nodig? Onder leiding van Hilda Hoekstra (Groningen 

Dorpen) en Christophe de Jongh (project vanOnderen) bespreken we een nieuwe aanpak met en 

voor bewoners/eigenaren: 

Minder bureaucratie. Bewoners aan zet. De regie terug naar bewoners. Samen met gemeenten 

worden individueel en gebiedsgewijs plannen gemaakt. De gemeente stimuleert, informeert, 

coördineert en beslist – als enige instantie – over de investeringsbijdragen. 

We stappen af van het juridisch technische schadedenken. We maken van de nood een deugd door 

met financiële steun van de overheid te investeren in de toekomst.  

Om te beginnen pleiten we voor 3 concrete instrumenten:  1) een individueel bewonersdossier 2) een 

panddossier en 3) een kosteloos investeringsadvies per pand. 

De bundeling van adviezen kan leiden tot een gebiedsgewijs integraal leefbaarheidsproject. Maar 

bewoners hebben een vrije keuze om wel of niet mee te doen.  

Er volgt een mooie discussie met elkaar:  

Wees niet te bang voor nieuwbouw. Individuele keuze is cruciaal. We beslissen zelf over wel of niet 

versterken aan de hand van nieuwe code groen, oranje of rood. Combineer woningverbetering met 

duurzaamheid en zorg. Gemeenten niet heilig, maar wel democratisch gekozen en dichtbij. 

Gemeenten kunnen stimulerende rol leren, net als in de jaren ‘80 en ‘90 met de dorpsvernieuwing 

met het succesvolle Dorpsvernieuwingsfonds (SVF en ISV). Krewerd en Overschild werken nu al goed 

samen met gemeenten.  

Groninger Dorpen wil graag ambassadeur zijn voor de nieuwe aanpak. We gaan de nieuwe aanpak 

voorleggen aan minister Ollengren van BZK ( “de menselijke maat moet terug “), afscheid van EZ.  We 

gaan stevige professionals inhuren om de vanOnderen aanpak op gang te krijgen. Het voorstel 

daarvoor toetsen we de volgende bijeenkomst met jullie.  

Volgende bijeenkomst woensdagavond 4 september 19.30 zelfde plek in Ten Boer. 


