
 

Email bericht: 

Betreft: Agendapunt 3 (samenhang met 4 Leefbaarheidsprogramma) Bij aanpak coronacrisis ook 

steun voor centrale ontmoetingsplekken in dorpen: buurt- en dorpshuizen en maatschappelijke 

(zorg)initiatieven. 

 

Geachte Provinciale Statenleden, 

 

U heeft als Provinciale Staten laten zien dat u hart heeft voor de dorps- en buurthuizen en 

maatschappelijke initiatieven. Op vrijdag 12 juni werd bekend dat na een brede landelijke lobby – 

mede door uw steun - ook buurt- en dorpshuizen gebruik kunnen maken van de landelijke regeling 

Covid-19 (TOGS). 

Daarom roepen wij u op om ook in de besluitvorming over het provinciale plan van aanpak rondom 

de coronacrisis op 24 juni expliciet aandacht te schenken aan de centrale ontmoetingsplekken in 

dorpen: buurt- en dorpshuizen en maatschappelijke (zorgzame)initiatieven.  

Dorps- en buurthuizen, maatschappelijke (zorgzame)initiatieven worden soms – maar lang niet in alle 

gevallen – gesubsidieerd door gemeenten. Aanvullend op de middelen en mogelijkheden die de 

rijksoverheid en gemeenten hiervoor beschikbaar kunnen stellen, is dus óók provinciale steun nodig, 

juist als het gaat om vernieuwende en toekomstbestendige veranderingen. 

De functie van ontmoetingsplekken zoals dorps- en buurthuizen in de provincie is breed en van groot 

belang: informele zorg, ontmoeting, dagbesteding & recreatie, toerisme, verenigingsleven, 

vrijetijdseconomie, muziek- en cultuur, crèches en jeugd- en jongerenactiviteiten, een 

laagdrempelige leer- en/of werkplek en kleinschalige ‘supermarkt’-activiteiten. 

Concreet vragen wij van u: 

- dat buurt- en dorpshuizen en maatschappelijke (zorgzame)initiatieven noodhulp kunnen krijgen 

wanneer de exploitatie in de problemen komt door de coronacrisis 

- ruimte binnen de voucherregeling voor buurt- en dorpshuizen om aanpassingen die nodig zijn 

vanwege corona mogelijk te maken (1) 

- om de veerkracht in dorpen die zo zichtbaar was tijdens de coronacrisis te ondersteunen en 

verder te ontwikkelen (2) 

We geven op de laatste twee punten hieronder een korte toelichting: 

1. Ruimte binnen de voucherregeling voor centrale ontmoetingsplekken: dorps- en buurthuizen 

Er komt een voucherregeling, voor bedragen tussen de € 500,= en € 2500,= voor aanpassingen voor 

bedrijven, ondernemers aan de 1,5 m. economie. Max. rond de 1,5 mlj. daarvoor beschikbaar. 

Intussen hebben buurt- en dorpshuizen maatregelen genomen en kosten gemaakt of gaan dat doen, 

om aan de 1,5m regels te kunnen voldoen en zo hun belangrijke rol voor de leefbaarheid weer op te 



kunnen pakken. Zou u expliciet willen maken dat de centrale ontmoetingsplekken in dorpen, de 

buurt- en dorpshuizen, ook in aanmerking komen voor deze voucherregeling? 

Wij pleiten hierbij ook voor eenvoudige en toegankelijke regelingen. Dat is niet alleen voor 

vrijwilligers, maar voor iedere betrokkene wenselijk! 

2. Veerkracht in dorpen ondersteunen 

Dorpen, buurt- en dorpshuizen, dorpsbelangenorganisaties en (zorgzame)initiatieven hebben juist in 

de coronacrisis nieuwe activiteiten en acties ontplooid die voor vernieuwing in samenwerking en 

activiteiten zorgen. Het gaat om diverse initiatieven die door vrijwilligers zijn opgezet zoals een 

boodschappendienst, maaltijdbezorgservice, kunstroute, telefooncirkel, klussendienst en digitale 

ontmoetingen in het kader van noaberschap. Ook speelt het vernieuwen van het vrijwilligerskader. 

Sommige vrijwilligers zijn gestopt, terwijl anderen juist de handschoen hebben opgepakt. 

Deze basis van ‘omkijken naar elkaar’: het informele netwerk, noaberschap, is cruciaal gebleken 

tijdens de coronacrisis. Juist ook voor de formele zorg. We noemen enkele zaken die de provincie 

hierbij op korte termijn kan doen om de veerkracht in dorpen te ondersteunen en werken graag mee 

aan een verdere uitwerking. 

• Steun de doorontwikkeling en ondersteuning van deze corona (zorgzame)initiatieven via het 

netwerk zorgzame dorpen. Geef Groninger Dorpen hiervoor middelen. Het gaat dan om het 

coördineren en delen van kennis en inspiratie onderling. Dit kwam expliciet naar voren 

tijdens de coronacrisis.  

• Zet de opgedane kennis en ervaring van het project Sterk Vrijwilligerswerk – een 

samenwerking tussen de kernpartners Huis van de Sport, CMOSTAMM, Groninger Dorpen en 

Vrijdag -  in en ontwikkel dit verder. Van wat nu in dorpen wordt uitgeprobeerd en bedacht, 

zullen sommige werkwijzen toekomstbestendig zijn. 

• Groninger Dorpen wil graag i.s.m. provincie, gemeenten en dorpen de praktische 

samenwerking en ondersteuning kunnen voortzetten en uitbreiden om de gevolgen van 

corona voor buurt- en dorpshuizen en maatschappelijke (zorg)initiatieven in gezamenlijkheid 

op te pakken. Hiermee kunnen knelpunten én ontwikkelkansen vlot en in samenhang vanuit 

ieders rol en verantwoordelijkheid worden opgepakt. Zowel zolang de corona pandemie nog 

duurt, als ook wanneer corona is uitgewoed. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hilda Hoekstra via info@groningerdorpen.nl of 

06 11 87 13 92. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Anja Scherff, secretaresse 
(werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag) 
Tel: 050-306 2900 
www.groningerdorpen.nl 

 

 
 
Wist je dat: elke twee weken ons Digitoal Nijsblad verschijnt? Nog niet? Klik hier en meld je aan. 


