Verslag 7e bijeenkomst Groninger Dorpen – project van Onderen 12 november 2019
Locatie: Raadzaal oude Gemeentehuis Ten Boer
Thema: De nieuwe vanOnderen aanpak: Nu stappen maken!
Aanwezig: plm 20 personen waaronder vertegenwoordigers aanwezig van circa 8 dorpen,
dorpenbegeleiders, Gasberaad, Gronings Perspectief, 2 gemeenten (Delfzijl,Hogeland), BZK.
Voorzitter:

Hilda Hoekstra

Groninger Dorpen

Moderator/gespreksleider:

Leo Aukes

Perspectief Groningen

1) Opening
Hilda opent met persoonlijke terugblik en vooruitblik op het project.
Aan de hand van trefwoorden zoals bijv. moeten – ontmoeten , macht – kracht, van boven van onderen beschrijft ze het ontwikkelings- en zoekproces waarin de dorpen van
vanOnderen met Groninger Dorpen in zitten om een doorbraak voor elkaar te krijgen. We
willen voorwaarts, we hebben eigen kracht en we zien kansen voor een doorbraak naar een
positieve bewonersgerichte aanpak.
2) Laatste nieuws
Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BKZ) heeft per oktober delen van het
gaswinningsdossier van EZK overgenomen.
Groninger Dorpen (GD) / van Onderen hebben kennisgemaakt/ project ingediend en BZK
heeft startbijdrage van € 25.000 voor reader en opbouw vanOnderen project toegezegd.
GD nu opzoek naar projectleider / externe woordvoerder. Suggesties voor het profiel van
deze persoon op korte termijn welkom bij GD!
Ook heeft BZK de helft van de kosten voor praktische ondersteuning van dorpen via
Groninger Dorpen toegezegd, mits de andere helft door het gebied zelf wordt opgebracht.
Krewerd: Goed nieuws; 1e pilot wordt in collectieve dorpsaanpak van alle 40 woningen.
Gemeente en NCG hier akkoord met ‘expert judgement’ methode d.w.z. snelle gezond
verstand beoordeling van woningen.
Steendam/Tjuchem: bewoners hebben met 2 marktpartijen projectplan voor alle 210
woningen ingediend bij NCG en Gemeente. Ook hier bewoners veel zeggenschap en dit
positief ontvangen, nog geen akkoord.
3) Interview door Leo Aukes van Geir Eide (architect Toeverlaat groep) en Christophe de
Jongh (project van Onderen)
Toeverlaat is een groep van circa 10 Groninger architecten die ook ‘vanonderop’ met en voor
bewoners (ver)bouwplannen willen maken door te luisteren en maatwerk te maken. Geir
droomt van eenvoud en keuzevrijheid. Collectiviteit is prima, maar let ook op het individu die
het anders wil. Christophe droomt / hoopt – nu BZK het roer overneemt – dat de beginselen
van behoorlijk bestuur weer terugkeren. En dat de gezond verstand gebiedsaanpak samen
met bewoners uit de jaren ‘80 en ‘90 weer tot leven komt. Duidelijkheid en openheid.
4) Verkenning toekomst vanOnderen: Missie-Strategie-Organisatie.
Gespreksleider Leo Aukes is sociaal-psycholoog en heeft ruime ervaring met patiëntgerichte
veranderingsprocessen in de gezondheidszorg. Hij is actief bij de Stichting Perspectief

Groningen en kent het gasdossier en het project vanOnderen. Hij benadrukt het belang van
een Goed Verhaal: Een verhaal met een groot verlangen, hoofdrolspelers waarin iedereen
zich herkent en het overwinnen van vele hindernissen…. Daarmee overtuig je de lezer.
Vervolgens bevragen de deelnemers elkaar met mini-interviews aan de hand van thema’s
Verlangen, Strategie en Aanpak. Deze methode levert een indrukwekkende reeks op van diep
gewortelde verlangens, hele concrete ideeën en oproep tot verdere bundeling van positieve
bewonerskrachten. Is dit het moment van doorbraak naar een nieuwe fase? Leo vat samen
en concludeert dat er voor Groninger Dorpen en vanOnderen prachtig materiaal klaar ligt
voor een Goed Verhaal van de Groninger dorpen.
5) Slot
Voorzitter Hilda Hoekstra sluit af met de toezegging dat Groninger Dorpen / project
vanOnderen met o.a. de financiële steun van BZK hard verder aan de weg gaat timmeren.
Vanavond helpt daar enorm bij. We plannen eind januari de presentatie van de
conceptreader op een nieuwe bijeenkomst.

