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Geachte heer, mevrouw, 
 
  
De maatregelen van de landelijke overheid ter bestrijding van het Corona-virus hebben grote gevolgen 
voor de dorps- en wijkgemeenschappen. De dorpshuizen en wijkcentra zijn de spil van die 
gemeenschappen en zij zijn van cruciaal belang voor de leefbaarheid in dorpen en wijken en voor het 
(zorg)voorzieningenniveau op het platteland. In onze provincie gaat het om circa 150 dorpshuizen en 
wijkcentra. 
  
De verplichte sluiting van dorpshuizen en wijkcentra tot in ieder geval 20 mei 2020 heeft in meerdere 
opzichten een grote impact. Inwoners zijn hun centrale ontmoetingsplek en sociale contacten kwijt en 
de verenigingen missen hun ‘dak’. Minstens zo belangrijk is de rol van onze dorps- en wijkcentra bij 
het in standhouden van basisvoorzieningen op het platteland. Anders dan in Randstedelijk gebied, is 
er bij ons veelal sprake van een bundeling van functies om de meest basale (zorg)voorzieningen 
bereikbaar te houden voor onze inwoners. 
  
De provincie Groningen en de Vereniging van Groninger Gemeenten (waarin alle Groninger 
gemeenten vertegenwoordigd zijn) maken zich grote zorgen over het voortbestaan van de 
dorpshuizen en wijkcentra. Immers, er zijn geen inkomsten meer en de vaste lasten lopen door.  
Als de dorpshuizen en wijkcentra omvallen, zijn de gevolgen rampzalig voor de sociale- en 
(zorg)voorzieningenstructuur in onze provincie. Het betekent ook het wegvallen van het sociaal anker, 
waaraan juist na de crisis grote behoefte zal zijn. Niet alleen voor de bewoners maar ook voor de 
grote groep (veelal vrijwilligers; soms met een betaalde beheerder) die het dorpshuis of wijkcentrum 
draaiend houden, zijn de gevolgen immens. 
  
Het heeft de provincie Groningen en de Vereniging van Groninger Gemeenten zeer verbaasd dat de 
dorpshuizen en wijkcentra tot op heden uitgesloten zijn van de ‘Tegemoetkoming schade COVID-19’. 

Wij ondersteunen daarom van harte de lobby in dezen vanuit de Vereniging Groninger Dorpen en de 

Landelijke Vereniging Kleine Kernen en verzoeken u dringend om aan de lijst met SBI-codes die voor 
de tegemoetkoming in aanmerking komen, die van de dorpshuizen en wijkcentra toe te voegen. Het 
gaat om de SBI-codes 88102, 88993 en 88999.  
 



Voor de toekomst en het voortbestaan van deze belangrijke voorzieningen voor de leefbaarheid in 
dorpen en wijken is deze verruiming noodzakelijk. 
  
Hoogachtend, 
  
Namens de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, 
  

 
 
 
Dhr. T. van Dekken (gedeputeerde) 
 
 
Mede namens de Vereniging van Groninger Gemeenten, 

  


