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Inleiding
Het Loket Leefbaarheid is gestart in december 2014. In eerste instantie was 
er 1 miljoen euro per jaar beschikbaar voor leefbaarheidsinitiatieven in de 
negen aardbevingsgemeenten (Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, 
Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum). Vanuit diverse 
potjes is hier nog wat geld aan toegevoegd zodat het totaal te besteden 
bedrag uitkwam op 5,8 miljoen euro (incl. overhead). Eind 2018 moest het 
Loket sluiten omdat het volledige budget was uitgekeerd.

Het Loket heeft aan meer dan 1200 initiatieven bijgedragen. Er is een breed 
scala aan projecten ingediend. Projecten die vrijwel alle variaties van leef-
baarheid betreffen. Het gaat van a (aanschaf muziekinstrumenten) tot z 
(zorgkringloopwinkels) en alles wat daar tussenin zit. Van dorpsvisies tot 
wandelevenementen, van robotgrasmaaiers tot ondersteuning bij fondsen-
werving voor de verbouwing van het dorpshuis. De praktijk heeft laten zien 
dat het daadwerkelijk gaat om projecten van onderop. De laagdrempeligheid 
van het Loket Leefbaarheid is zeer op prijs gesteld. Honorering van projecten 

heeft de inwoners weer energie gegeven om gezamenlijk de schouders 
eronder te zetten en ervoor gezorgd dat men directe invloed op de verbe-
tering van de leefbaarheid in het dorp heeft gekregen. Sociale cohesie is 
hierdoor bevorderd. Nieuwe samenwerkingsverbanden zijn ontstaan.

Wat is leefbaarheid?
Bij de projecten die bij het Loket zijn ingediend ging het niet zozeer om de 
inhoud van het project, maar lag de nadruk op samenwerking, draagvlak en 
eigen inzet. Het proces, dat eraan ten grondslag lag was het belangrijkste 
element. Wat kun je met elkaar betekenen voor de leefbaarheid in je eigen 
omgeving. De mens in die omgeving is daarbij het uitgangspunt. Je goed 
voelen in een omgeving, waar je vaak het idee hebt dat je niets meer in eigen 
hand hebt. Kortom het woord regie is hier vaak niet meer aan de orde. Bij het 
Loket had en hield de aanvrager de regie in handen.

Deze publicatie
Deze publicatie is bedoeld om een inkijkje te geven in het effect dat het 
Loket heeft gehad in Groningen. Daarnaast kijken we verder, want de aard-
bevingsproblematiek lijkt voorlopig nog niet ten einde. Investeringen in de 
leefbaarheid blijven wat ons betreft nodig de komende jaren.

Groninger Dorpen heeft de personele organisatie van het Loket Leefbaarheid 
van 2014 t/m 2018 op zich genomen. De aanvragen werden beoordeeld door 
een beoordelingscommissie die bestond uit vertegenwoordigers van diverse 
partijen, waaronder Provincie Groningen, gemeenten, NAM, Groninger 
Bodembeweging, Groninger Dorpen en MKB.

Deze publicatie is opgesteld door de medewerkers van het Loket, met mede-
werking van de beoordelingscommissie.

Achtergrond en ontstaan
In het rapport “Vertrouwen op herstel, herstel van vertrouwen” (d.d. 17 
januari 2014, ondertekend door het Ministerie van Economische Zaken, 
Provincie Groningen, Gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, 
Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum) is 35 miljoen euro 

Geïsoleerde synagoge in Winsum
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beschikbaar gesteld voor Leefbaarheid. NAM stelde dit bedrag beschikbaar 
en de uitwerking is aan de Dialoogtafel bepaald.

De Dialoogtafel is op 10 maart 2014 gestart. Aan tafel zaten bewoners(orga-
nisaties), ondernemers(organisaties), bestuurders, Provincie, rijksoverheid 
en de NAM.

Het rapport van de Commissie Meijer was het uitgangspunt voor de dialoog-
tafel. Het doel was om bewoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen 
en lokale overheden te betrekken bij de ontwikkeling van de plannen en de 
te nemen besluiten voor het gaswinningsgebied. Het kabinet, de provincie 
Groningen, de betrokken gemeenten en de NAM zijn akkoord gegaan met de 
oprichting van de dialoogtafel.

De dialoogtafel wilde de uitvoering van het Loket bij Groninger Dorpen 
beleggen. Er is door Groninger Dorpen voor de inzet van het Leefbaarheids-
budget een voorstel geschreven. De Dialoogtafel heeft dit voorstel goedge-
keurd.

Werkwijze
Een aanvraag kon ingediend worden via het aanvraagformulier op de website 
www.loketleefbaarheid.nl. Medewerkers van het Loket schreven op basis 
van de criteria een advies voor de beoordelingscommissie die maandelijks 
over de aanvragen vergaderde. Na de vergadering ontvingen de aanvragers 
een brief waarin al dan niet een bijdrage aan het project werd toegekend. Er 
werd geen uitgebreide afrekening verlangd maar wel werd gevraagd om na 
afloop van het project een kort verslag aan te leveren.

Het Loket Leefbaarheid hanteerde de volgende criteria: 

• Het project levert op korte en/of langere termijn een positieve 
bijdrage aan de leefbaarheid.

• Er is een redelijk aantoonbaar draagvlak onder bewoners/belangheb-
benden, of dit is te verkrijgen.

• Het project draagt bij aan versterking van de samenwerking tussen 
verschillende organisaties in het dorp en/of met buurdorpen.

• Uit het voorstel moet blijken dat het project een duurzaam karakter 
heeft. Wat is het effect op de lange termijn?

• Projecten moeten obstakelvrij zijn.

• De doelstellingen van het project zijn duidelijk. Wat wilt u bereiken en 
hoe gaat u meten of dit bereikt is?

• Het project is financieel haalbaar (te maken); in het voorstel is een 
duidelijke begroting opgenomen.

• Een aanvrager hoeft geen rechtspersoon te zijn, tenzij het een 
aanvraag betreft voor personele kosten.

• Bedrijven kunnen alleen aanvragen doen in samenwerking met maat-
schappelijke partijen en met een maatschappelijk doel.

• De initiatiefnemers zijn bereid zelf de handen uit de mouwen te 
steken om het project te realiseren. Deze zelfwerkzaamheid is 
zichtbaar in het voorstel.

• Het Loket doet geen bijdrage in de exploitatie, en betaalt geen 
schulden af.

• Het Loket doet doorgaans geen bijdrage aan personele kosten, tenzij 
het een aanvraag betreft voor planontwikkeling, fondsenwerving of 
planuitvoer. Het Loket hanteert hiervoor een marktconform uurtarief. 
Een aanvraag voor personele kosten moet daarom voorzien zijn van 
een offerte.

• Evenementen kunnen een maximale bijdrage krijgen van 25% van de 
totale begroting, en krijgen éénmalig een bijdrage. Dit percentage is 
een richtlijn, de werkgroep kan ervoor kiezen om hiervan af te wijken.

• Restauraties kunnen een maximale bijdrage krijgen van 10% van de 
totale begroting.

• Een aanvraag mag niet meerdere jaren betreffen.
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Evaluatie
Om het programma te evalueren hebben we een enquête rondgestuurd naar 
alle (ex-)leden van de beoordelingscommissie en alle (ex-)medewerkers van 
het Loket Leefbaarheid. Hieronder volgen de belangrijkste bevindingen.

Juridisch
Het Loket had geen status. Het is ontstaan vanuit de Dialoogtafel, wat op 
haar beurt een samenwerkingsverband was van overheden, private partijen, 
belangenorganisaties, e.a.. Het Loket is als project komen te vallen onder 
Groninger Dorpen.

In een volgende editie van het Loket is het aan te raden om een eigen 
stichting o.i.d. op te richten. Welke vorm dit precies moet krijgen zou nader 
onderzocht moeten worden.

Subsidie of donatie
Doordat het geld van NAM kwam is geen sprake geweest van een subsidie. 
NAM heeft een donatie gedaan aan Groninger Dorpen, welke door Groninger 
Dorpen weer is gedoneerd aan de aanvragers.

Inmiddels heeft het Loket Leefbaarheid een vervolg gekregen. Ditmaal komt 
het budget vanuit de overheid (Nationaal Programma Groningen) en zal het 
als subsidie worden aangemerkt. Dit betekent dat er andere regels aan vast-
zitten, bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het maken van bezwaar.

Personele inzet
Groninger Dorpen heeft voor de personele inzet steeds een voorstel gedaan 
aan de Dialoogtafel, en later NCG. Er is daarbij uitgegaan van verschillende 
taken zoals projectleiding, beoordelen van aanvragen, ondersteuning bij het 
doen van aanvragen, financiële administratie en communicatie.

Uit de ervaring blijkt dat er soms niet genoeg tijd was om met aanvragers 
in gesprek te gaan. Meer tijd had veel onduidelijkheid kunnen voorkomen, 
zowel bij aanvragers als bij de beoordelingscommissie. 

Ook voor de afhandeling van de aanvragen was minimaal tijd. Als men 
voldeed aan de voorwaarden uit de toekenningsbrief werd het bedrag uitge-
keerd. Er was niet altijd tijd om achter een inhoudelijk of financieel verslag 
van de aanvragen aan te gaan als men dit niet aanleverde. Ook het gebruiken 
van het Loket- en Kansrijk Groningen logo viel niet bij elke aanvraag te 
controleren.

Beoordeling en criteria
Het uitgangspunt van het Loket was ‘vertrouwen’. Er zijn daarom een beperkt 
aantal criteria opgesteld. Hoe minder criteria, hoe groter het grijze gebied 
wordt waar de beoordelingscommissie een besluit over moet nemen. Dit 
heeft er achteraf voor gezorgd dat niet alle aanvragen gelijk zijn beoordeeld. 

Financieel en afrekening
Initiatieven hadden niet de verplichting om financieel verantwoording af te 
leggen. Wel moesten de initiatieven een prestatie leveren. Namelijk; het logo 
van het Loket (en later ook Kansrijk Groningen) plaatsen in hun communica-
tie-uitingen. Ook moest men een verslagje met enkele foto’s aanleveren na 

Opening nieuwe speeltuin en schoolplein in Winsum
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afloop van het initiatief. Hier werd niet altijd aan voldaan. Er werd door de 
medewerkers ook niet altijd achteraan gezeten, omdat die hun handen vol 
hadden aan het beoordelen van nieuwe aanvragen.

Input vanuit de beoordelingscommissie
We hebben de beoordelingscommissie een aantal vragen voorgelegd. In de 
volgende alinea’s lees je de opmerkingen en aanbevelingen van de commis-
sieleden.

Organisatieconstructie
Hoe is de organisatieconstructie bevallen?

Over het algemeen is men tevreden over de werkwijze. Vaak kon de beoorde-
lingscommissie zich vinden in het pre-advies van de medewerkers. Bepaalde 
discussies werden wel vaak herhaald. Bijvoorbeeld de discussie ‘wat is 
een marktconform uurtarief’. Oorspronkelijk was het ook de bedoeling om 
de eerdere beoordelingen inzichtelijk te maken voor de commissie. Dit is 
uiteindelijk niet gerealiseerd. Wel was het mogelijk om eerdere aanvragen te 
bekijken.

Het is belangrijk om een aanvraag goed te bespreken. Soms waren er 
bezwaren waar een aanvrager mee aan het werk werd gezet. Als zo’n 
(verbeterde) aanvraag dan in de vergadering kwam bleek er weer een ander 
bezwaar te bestaan. Dat was niet efficiënt en kwam de laagdrempeligheid 
niet ten goede.

Samenstelling beoordelingscommissie
De beoordelingscommissie bestond uit bewoners en vertegenwoordigers 
van verschillende organisaties uit de 9 aardbevingsgemeenten. Hoe werd 
geoordeeld over de samenstelling van de beoordelingscommissie?

Er was veel deskundigheid te vinden in de commissie, maar over het 
algemeen waren het wel voornamelijk overheden of NAM. Meerdere mensen 
geven aan dat het goed zou zijn om in een volgende commissie meer 
bewoners zitting te laten nemen, en minder vertegenwoordigers van organi-
saties.

De inbreng van NAM was soms wat dwingend. Het zou goed zijn om de 
commissieleden regelmatig te wisselen. Er zou bijvoorbeeld voor gekozen 
kunnen worden om iemand maximaal een jaar in de commissie zitting te 
laten nemen. Er moet altijd objectief naar een aanvraag worden gekeken, 
soms is dat lastig vanwege persoonlijke betrokkenheid. Dan is het wellicht 
beter om over die betreffende aanvraag niet mee te beoordelen.

Criteria
Aanvragen moesten voldoen aan een aantal criteria. Hoe goed heeft deze 
methode gefunctioneerd?

We hadden criteria die flexibel uit te leggen waren. Bijvoorbeeld het begrip 
‘duurzaamheid’, of ‘leefbaarheid’. Niet iedereen heeft hetzelfde beeld hierbij. 
Het advies is om dit zo te houden. Bewoners bepalen immers zelf wat leef-
baarheid voor hun betekent. Blijf wel goed opletten of het een initiatief voor 
en door bewoners is.

Interieur geïsoleerde en geschilderde synagoge in Winsum
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Het Loket stond bekend om het heel gemakkelijk krijgen van geld. Kijk dus 
goed of een aanvraag écht een duurzame verbetering van het dorp is, of dat 
het een aanvraag is ‘omdat het kan’. 

Om het grijze gebied tussen een goede en een slechte aanvraag wat 
kleiner te maken zou er gebruik kunnen worden gemaakt van een soort 
puntensysteem. Dan is het wel van belang om goed te omschrijven waarmee 
je punten kan scoren, en ook ruimte te laten voor ‘unieke’ aanvragen die nét 
niet aan die punten voldoen.

Verantwoording
Ten behoeve van de laagdrempeligheid hoefden de aanvragers geen finan-
ciële verantwoording af te leggen nadat een project was uitgevoerd. Wel 
werd gevraagd om een kort verslag van het behaalde resultaat. Hoe is deze 
methode bevallen?

Aanvragers werd gevraagd om een kort verslag met foto’s van het behaalde 
resultaat. Deze eis was veel te vrijblijvend. Het zou goed zijn om een simpele 
vorm van verantwoording in te bouwen. Ook aanvragers vinden dat niet gek. 
Je zou ook steekproefsgewijs een controle kunnen doen. Het is ook goed om 
in beeld te krijgen wat het Loket in de dorpen oplevert. Tijds- en geldbeste-
dingen moeten echter wel in verhouding blijven staan tot de hoogte van de 
subsidie.

Het was de bedoeling dat alle verslagen op een website gezet zouden 
worden. Hier was simpelweg geen tijd voor binnen de personele bezetting. Er 
werd dus niet altijd tijd gestoken in het achterhalen van de verslagen. Lang 
niet alle aanvragers leverden deze aan.

Succesfactor
Wat was de grootste succesfactor van het Loket?

De laagdrempeligheid en het vertrouwen in aanvragers wordt als grootste 
succesfactor gezien. Daarnaast worden ook de snelle afhandeling, zicht-
baarheid en benaderbaarheid van Groninger Dorpen genoemd.

De impact in de regio is klein, maar in het dorp is het groot. Op een andere 
manier dan via het Loket waren deze projecten vaak niet mogelijk geweest.

Verbeteringen
Wat kan er volgende keer beter?

Er zou beter gelet moeten worden op de spreiding over dorpen/gemeenten. 
In sommige gemeenten is nu veel toegekend en in andere relatief weinig. 
Heldere communicatie naar de aanvragers (waar ben je aan toe / wáárom 
is de aanvraag precies afgewezen). Een beter administratiesysteem (alles 
in één systeem). Meer zichtbaarheid (wat doet het loket? Waar kan ik een 
aanvraag indienen).

Overige
Heb je nog overige opmerkingen?

Een vervolg mag niet ten koste gaan van andere verplichtingen die overheid/
NAM hebben richting het gebied. Het administratiesysteem moet flexibel 
zijn. Alle correspondentie over een aanvraag moet automatisch in één 
dossier terechtkomen. Het hele aardbevingsgebied moet gebruik kunnen 
maken van het Loket. Voor en door bewoners!
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Interviews
Om de effecten van de regeling inzichtelijk te maken hebben we een aantal 
initiatieven uitgelicht. Interviews met de aanvragers zijn hieronder te lezen. 
Daarnaast geven we hier inzicht in de verdeling van het geld over de verschil-
lende gemeenten en categorieën. 

Publieksvoorzieningen Mariakerk Krewerd 
Het Loket Leefbaarheid heeft €10.000 bijgedragen aan het reali-
seren van publieksvoorzieningen in de Mariakerk te Krewerd. Vrij-
williger Hans Stuyling de Lange is blij met het resultaat: ‘Deze maat-
regelen waren hard nodig. Het bezoek aan onze kerk is namelijk 
sterk toegenomen sinds we lid zijn geworden van “Het Grootste 
Museum van Nederland”, een initiatief om een breed publiek kennis 
te laten maken met het Nederlandse cultureel erfgoed.’ 

De Mariakerk heeft het op één na 
oudste nog bespeelbare orgel van 
Nederland (1531) en het enige uit 
baksteen opgetrokken doksaal 
(1300). Het beheer is in handen van 
de vrijwilligers van de Plaatselijke 
Commissie van Krewerd die ervoor 
zorgen dat de Mariakerk dagelijks 
geopend is voor het publiek. Daar-
naast maken zij het mogelijk dat 
er regelmatig culturele activiteiten 
plaats kunnen vinden in de kerk.

Stuyling de Lange: ‘Er is onder 
meer een keuken, een werkkast en 
een wc aangelegd. In het verleden 
maakten bezoekers gebruik van de 
wc van onze woning – de Kosterij 
tegenover de kerk - maar dat was 
toch wat onhandig. We hebben de 
plannen samen met een architect 
van de Stichting Oude Groninger 
Kerken gemaakt en ervoor gezorgd dat het geheel in stijl is met het interieur 
van de kerk.‘ 

Naast een bijdrage van het Loket Leefbaarheid is dit project mogelijk 
gemaakt door de Provincie Groningen, de gemeente Delfzijl en diverse 
fondsen zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds, het J.B. Scholtenfonds 
en het Fonds Eemsmond. En uiteraard was de inzet van de vrijwilligers 
onmisbaar. Stuyling de Lange: ‘De kerk is een rijksmonument en daardoor 
moesten de meeste werkzaamheden door een professioneel bouwbedrijf 
uitgevoerd worden maar wat we zelf konden doen hebben we zelf gedaan, 
waaronder de fondsenwerving en de feestelijke opening. De aanvraag bij het 
Loket Leefbaarheid liep in ieder geval heel soepel!’

Interieur Mariakerk te Krewerd

De Mariakerk
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Spelen en ontmoeten in 
Kloosterburen
Het Loket Leefbaarheid 
heeft € 10.000 bijgedragen 
aan de nieuwe speeltuin 
die in Kloosterburen wordt 
aangelegd. Omdat ten tijde 
van de aanvraag de speel-
tuinvereniging bezig was 
met een herstart, werd 
de aanvraag gedaan met 
ondersteuning van Dorps-
belangen Kloosterburen. 
Bianca Bolt is bestuurslid 
van de dorpsvereniging en 
een van de initiatiefnemers: 
‘Het wordt hartstikke mooi 
en het is heel leuk om 
te merken dat heel veel 
mensen in het dorp bereid 
zijn te helpen bij dit project.’

Het aantal kinderen in Kloos-
terburen in de gloednieuwe 
gemeente Het Hogeland groeit, 
maar een goede speeltuin kent 
het dorp niet. Twee afgekeurde 

speeltoestellen aan de rand van het dorp, dat is alles. Bolt: ‘Uit het dorp 
kwam vaak de vraag of hier niet iets aan te doen zou zijn en dus zijn we aan 
de slag gegaan.’  

De nieuwe speeltuin komt in de oude kloostertuin bij het voormalige verzor-
gingstehuis ’t Olde Heem, nu een appartementencomplex waar mensen 
beschermd kunnen wonen. Ook de dierenweide ligt vlakbij en dus treffen 
straks jong en oud elkaar in de speeltuin. Bolt: ‘Er komen ook zitjes en 
picknicktafels en de paden zijn verhard zodat de speeltuin goed bereikbaar 

is voor mensen die minder goed ter been zijn. Er komt een speciaal speel-
toestel voor gehandicapte kinderen.’

Naast het Loket Leefbaarheid hebben ook de gemeente, de Provincie en 
diverse fondsen een bijdrage toegezegd om de aanleg van de speeltuin 
mogelijk te maken. Bolt: ‘Daar zijn we uiteraard heel blij mee! Net als 
met de hulp die we vanuit het dorp krijgen. Ouders van kinderen helpen 
fanatiek mee met bomen zagen en takken slepen. Vrijwilligers uit het dorp 
zullen straks samen met deelnemers van dagbesteding Mien Toentje, het 
onderhoud van de speeltuin gaan doen. En het bestuur van de speeltuinver-
eniging is inmiddels ook weer op volle sterkte.’

Eind mei zullen de speeltoestellen geplaatst worden en in september zal de 
officiële opening van de speeltuin plaatsvinden. Bolt: ‘Door goed samen te 
werken gaat dat ons zeker lukken!’

Wandelpad Woudbloem
Met behulp van het Loket Leefbaarheid is in Woudbloem ‘t Kloa-
verpad aangelegd. Gea de Jong van Dorpsbelangen Woudbloem is 
erg blij met het resultaat: ‘Er wordt heel veel gebruik gemaakt van 
dit wandelpad. We zijn al bijna aan een nieuwe laag schelpen toe! 
Kortom het voorziet echt in een behoefte.’

Woudbloem is een klein dorpje in de gemeente Midden-Groningen gelegen 
tussen Harkstede en Slochteren. Karakteristiek voor het dorp is de rij van 

Werkzaamheden in Woudbloem

Werkzaamheden in Kloosterburen
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10 witte blokwoningen 
aan de Scharmer Ae. 
Deze woningen zijn in 
1906 gebouwd voor de 
werknemers van aard-
appelmeelfabriek. Eind 
jaren 60  zijn de deuren 
van de fabriek gesloten 
en trokken de arbeiders 
weg. De huisjes werden na 
verloop van tijd verhuurd. 
Ze zijn in 2017 en 2018 
aardbevingsbestendig 
gemaakt. 

Dorpsbelangen Woud-
bloem ontving een 
bijdrage van €10.000 van 
het Loket Leefbaarheid 
voor de aanleg van een 
wandelpad. Dit pad loopt 
parallel aan de weg, 
tussen de klapbrug  over 
de Scharmer Ae en de 
kano-opstap-plaats aan 

de Slochter Ae. Staatsbosbeheer heeft dit initiatief ondersteund door de 
grond beschikbaar te stellen.

De Jong: ‘Doel van het wandelpad is vooral om de dorpsbewoners en wande-
laars veilig van het dorp naar natuurgebied ’t Roegwold (en vice versa) te 
laten lopen. Tot voor kort moest men over de openbare weg en dat leverde 
gevaarlijk situaties op.’ 

Bewoners van Woudbloem hebben alle werkzaamheden zelf uitgevoerd. 
De professionele expertise was in het dorp zelf aanwezig.  Het geld van het 
Loket Leefbaarheid is gebruikt voor de aanschaf van materialen en de huur 
van werktuigen. 

Dorpsbelangen Woudbloem zette de aanvraag bij het Loket Leefbaarheid 
kracht bij door een boel handtekeningen te verzamelen. De Jong: ‘Zo 
toonden we aan dat er een breed draagvlak voor het plan bestond. Dat bleek 
trouwens ook uit de bereidheid van de mensen om zelf de handen uit de 
mouwen te steken. Het jaarlijkse onderhoud wordt ook door de vrijwilligers 
gedaan.’  

In juni 2018 is het wandelpad feestelijk geopend en heeft het de naam ‘t 
Kloaverpad gekregen. Het nieuwe wandelpad is onderdeel geworden van ’t 
Pronkjewailpad, een lange-afstand-wandelroute die een groot aantal toeris-
tische high-lights in Groningen met elkaar verbindt. 

Winsum fleurt op!
Het Loket Leefbaarheid heeft bijgedragen aan de ‘hanging baskets’ 
die in het winkelgebied en twee bedrijventerreinen van Winsum 
zijn opgehangen. Het idee is mede bedacht door ondernemer Tina 
Lantink: ‘Winsum heeft een prachtig centrum maar de mensen 
hebben daar niet altijd oog voor. De met bloemen gevulde ‘hanging 
baskets’ geven een positieve boost aan het geheel.‘

Winsum was tot voor kort de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente 
maar ligt nu in de gemeente Hogeland. Het historische centrum kent 

Gea de Jong bij ‘t Kloaverpad

Hanging baskets in Winsum
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verscheidene winkels en is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Een 
aantal panden staat leeg. Lantink: ‘Het idee om het centrum op te fleuren 
met bloemen werd enthousiast ontvangen door de ondernemers en de 
gemeente. Winkeliers hebben het best moeilijk en een verzorgd uiterlijk van 
het winkelgebied trekt publiek.‘

De Ondernemersvereniging Winsum heeft de aanvraag eind 2017 bij het 
Loket Leefbaarheid ingediend. Lantink: ‘Door het gebruiksvriendelijke 
aanvraagformulier verliep dat snel en soepel. Om een bijdrage te kunnen 
krijgen moesten we wel de overige financiering van het project ook rond zien 
krijgen. Dat lukte omdat de gemeente Winsum ook meebetaalde. Voor-
waarde vanuit de gemeente was dat het onderhoud gegarandeerd werd voor 
de komende jaren. De kosten hiervan neemt de stichting Promotie Winsum 
voor haar rekening.’ 

Het is bedoeling dat de baskets elk jaar vanaf mei tot en met september het 
dorp van kleur voorzien. En dat betekent het nodige werk om de bloemen 
mooi te houden. Lantink: ‘Vanwege de droge zomer moest de hovenier afge-
lopen jaar bijna dagelijks bij de baskets langs gaan.’

De ondernemersvereniging heeft ook nog vlaggen laten maken met het oude 
wapen van Winsum erop. Deze werden onder meer mogelijk gemaakt door 
de Wierda Stichting. Lantink: ‘Door de bloemen en de vlaggen is het hier een 
kleurrijk geheel. De mensen vinden het prachtig!’

Woldendorp ontwerpt een dorpsplein!  
Een deel van het budget van het Loket Leefbaarheid is gebruikt voor 
professionele ondersteuning bij het ontwikkelen van plannen in 
de dorpen.  Zo vroeg de Klankbordgroep Woldendorp een bijdrage 
aan voor het inhuren van een architect die de bewoners hielp bij 
het maken van een ontwerp voor een dorpsplein. Albertina Jager-
Loman is lid van de 8koppige werkgroep die zich met dit project 
bezighoudt: ‘Dankzij de architect kregen we een heel andere kijk op 
de mogelijkheden die er zijn.’ 

Woldendorp is een wierdedorp in de gemeente Delfzijl met een kleine 1.000 
inwoners. Naast de middeleeuwse Hervormde kerk kende het dorp tot 2017 
ook een Gereformeerde kerk. Deze moest echter gesloopt worden vanwege 

aardbevingsschade. Voor de klankbordgroep reden om te gaan onderzoeken 
wat er met de vrijgekomen ruimte zou moeten gebeuren. Naar aanleiding van 
een enquête werd een werkgroep in het leven geroepen die een eerste ruwe 
schets op papier zette. Duidelijk was dat het een plek zou moeten worden 
voor jong en oud. Jager-Loman: ‘De kerk stond centraal in het dorp. Zo’n 
gapend gat is natuurlijk niks. Deze plek moet weer net als vroeger echt een 
ontmoetingsfunctie voor het dorp krijgen.’ 

Met behulp van de architect werd een plan op papier gezet dat in november 
2018 aan het dorp is gepresenteerd. Jager-Loman: ‘De architect heeft ons 
geholpen bij het vorm geven aan de grote hoeveelheid ideeën die we hadden. 
Bij de presentatie waren de mensen allemaal erg enthousiast en boden 
direct aan de handen ook zelf uit de mouwen te steken.’ Bedoeling is dat het 
plein straks op twee manieren bereikbaar is: een snelle en een langzame. De 
langzame variant voert langs een grillig pad met bankjes en is tegelijk ook 
een beweegroute, het snelle pad is voor fietsers en wandelaars met meer 
haast. Op het plein zelf komt een podium, een speelplek met natuurele-
menten en voor de oudere jeugd een basketbalpaal. Voor de Steunstee die 
aan het plein grenst, wordt een terras aangelegd.

Impressie dorpsplein Woldendorp
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Het bij elkaar krijgen van het benodigde geld is een flinke uitdaging. Door 
toezeggingen van de gemeente, Provincie en NAM is inmiddels 2/3 van het 
bedrag binnen. De werkgroep probeert de rest via verschillende fondsen 
bij elkaar te krijgen. Jager-Loman: ‘Dat is gewoon een boel werk. Daarbij is 
het voor de fondsen een voorwaarde dat wij als dorp de grond in erfpacht 
krijgen. Dat komt allemaal goed maar ook daar gaat de nodige tijd overheen. 
In december hopen we het plein op grootse wijze te openen!’

Statistieken
Er zijn 1756 aanvragen ingediend bij het Loket. Hiervan zijn 1210 (68,9%) 
aanvragen toegekend. Er zijn 476 (27,1%) aanvragen afgewezen, en 70 
(4%) aanvragen zijn om andere redenen niet toegekend of uitgekeerd. 
Bijvoorbeeld doordat niet is voldaan aan de voorwaarden en de bijdrage is 
vervallen. Of doordat de aanvraag is doorgestuurd naar het Leefbaarheid- en 
Duurzaamheidfonds van NAM.

In totaal is er een bedrag van 5.349.688,24 euro uitgekeerd. De totale 
begroting van alle toegekende aanvragen is meer dan 21 miljoen euro.
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Status Aantal aanvragen

Afwijzen. 476

Akkoord, betaalbaar stellen. 907

Akkoord, toezeggen. 303

Ingetrokken 4

Vervallen 43

Via NAM. 23

Eindtotaal 1756

Het meest geld is uitgegeven in de categorie ‘Evenementen (eenmalig)’. 
Eenmalig staat in dit geval voor een eenmalige bijdrage. Evenementen 
konden bij het Loket een bijdrage krijgen van maximaal 25% van de 
begroting. Dit kon slechts één keer, dus voor de volgende editie kon het 
desbetreffende evenement niet nogmaals op een bijdrage rekenen. We 
hadden ook de categorie ‘Evenementen (duurzaam)’. Hierin vielen investe-
ringen die ervoor zorgden dat het evenement op de langere termijn georga-
niseerd kan blijven worden. Bijvoorbeeld de aanschaf van een feesttent i.p.v. 
elk jaar weer een tent huren.

Daarnaast is ook de categorie ‘Openbare ruimten’ flink gebruikt. Enkele voor-
beelden van gehonoreerde aanvragen zijn het opknappen van een dieren-
weide, onderhoud van toegangshek en pilaren bij begraafplaats, dorpsom-
metjes, jeu de boules-baan, fietsroutes, aankleding van een muziektempel, 
aanschaf van een AED-kast, een dorpsmoestuin, etc.

Een andere populaire categorie is ‘Accommodatie’. Voorbeelden zijn inven-
taris van dorpshuizen, verbouwing van de jeugdsoos, aanschaf van een 
podium, een nieuwe cv-ketel in de kerk, keukenrenovatie, het inrichten van 
een familiekamer, etc.

Er is een behoorlijk groot verschil waar te nemen tussen toegekende 
bedragen per gemeente. De grote uitschieter is Loppersum, waar meer dan 

900.000 euro is toegekend. Appingedam en Bedum blijven achter, in beide is 
iets meer dan 300.000 euro toegekend. 

De categorie ‘Meerdere’ betreft projecten die in meerdere (of alle) 
gemeenten spelen. Bijvoorbeeld een groep verkeersregelaars die in 
meerdere dorpen actief zijn of een wandelroute die door meerdere 
gemeenten loopt.
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FIFA-toernooi in het kader van ‘100 jaar voetbal in Winsum’

Viering van het 55-jarig jubileum Vrouwen van Nu Kolham
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