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Betreft:  input coalitieakkoord van de gemeente Eemsdelta 

Kenmerk:  PK/GW/VU20-043 

 

 

Geachte schrijvers van het collegeprogramma Eemsdelta, 

 

Groninger Dorpen is een vereniging die dankzij een subsidie van Provincie Groningen en 

bijdragen van haar leden opkomt voor de leefbaarheid van de Groninger dorpen.  

 

Wie aan Groningen denkt, denkt aan de talloze dorpen in de provincie. Onlosmakelijk met 

elkaar verbonden, van oudsher en in de toekomst. De dynamiek in en tussen dorpen is en 

blijft enorm. Steeds weer tonen bewoners hun kracht en de kracht van hun dorp. Dit is het 

veld waarin Groninger Dorpen zich als een vis in het water voelt. En waarvoor Groninger 

Dorpen zich sterk maakt. Als ondersteuner, als belangenbehartiger, als intermediair, als 

initiator, als procesbegeleider en projectleider.  

 

Namens onze leden - dorpen, buurt- en dorpshuizen - wil Groninger Dorpen graag input 

leveren voor het 1e coalitieakkoord van de gemeente Eemsdelta. Namens hen willen we u 

meegeven dat investeren in mensen, huisvesting en voorzieningen in wijken en dorpen zich 

dubbel en dwars zal terugverdienen. De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum 

hebben een traditie opgebouwd van samenwerken met, en besturen dichtbij de dorpen. We 

hopen van ganser harte dat Eemsdelta die lijn zal voortzetten. De eerste voortekenen zijn 

goed, de strategische toekomstvisie ‘Eemsdelta is dichtbij’ legt een stevig accent op dorpen 

en bewoners. Om u te helpen deze te vertalen naar concrete beleidsvoornemens hierbij 6 

suggesties op een rij: 

 

1 Contactpersonen en samenwerkingsafspraken met de gemeente Eemsdelta 

Eemsdelta wil dicht bij de mensen staan. Hoe toegankelijk is de gemeente straks voor de 

vrijwilligers in de dorpen en de buurt- en dorpshuizen? Contactpersonen zoals 

dorpencoördinatoren of gebiedsregisseurs als ‘bekend gezicht in het dorp’, helpen enorm, 

zijn een goede ingang en zorgen voor ‘korte lijntjes’. Geef deze mensen een stevige plaats in 

de nieuwe organisatie zodat signalen uit de dorpen goed kunnen worden opgepakt door de 

organisatie. Organiseer op regelmatige basis dorpen-, buurt- en dorpshuizenoverleggen. Dat 

is voor de gemeente dé gelegenheid om dorpen/buurt- en dorpshuizen te spreken en ook 



 

 

 

hen de kans te bieden om onderling ervaringen uit te wisselen. Wellicht is het ook een 

interessant moment voor de raad om met de inwoners in contact te komen. Groninger 

Dorpen heeft hier veel ervaring mee en wil daar graag bij helpen, bijvoorbeeld met 

inhoudelijke inbreng of vanuit een faciliterende rol.  

 

2 Organisatiebudget voor dorpsverenigingen/dorpsoverleggen  

Dorpsoverleggen kunnen veel betekenen voor een dorp. Inwoners ontmoeten elkaar en 

nemen standpunten in over zaken die in het dorp spelen. Gemeente Eemsdelta kan zijn 

voordeel doen met een goed georganiseerd dorp dat zelfbewust en in heldere 

bewoordingen als gesprekspartner voor de gemeente optreedt. Dorpsbelangenverenigingen 

zijn bij uitstek in staat om dorpsoverleggen te initiëren en organiseren. Een 

organisatiebudget vanuit de gemeente om de dorpsverenigingen daarbij te ondersteunen 

draagt bij aan het organiseren van het dorpsgesprek.  

Dorpsvisies (een toekomstplan voor en door het dorp zélf gemaakt) bieden informatie over 

vele diverse thema’s tegelijk, maar vragen veel inzet, tijd en kosten. Externe 

procesbegeleiding is dan zeer gewenst/gepast. Het is wenselijk om hier ook budget voor vrij 

te maken. 

 

3 Dorpsbudget voor dorpsinitiatieven 

Gemeentes vragen tegenwoordig veel inzet van vrijwilligers bij het in stand houden van 

voorzieningen (bijvoorbeeld sportvelden, zwembaden, begraafplaatsen…) en het 

organiseren van activiteiten (zorg-preventief, groenonderhoud…). Een dorpsbudget voor 

dorpsinitiatieven kan helpen om deze initiatieven te ondersteunen en stimuleren. 

 

4 Accommodatiebudget buurt- en dorpshuizen 

Buurt- en dorpshuizen hebben een belangrijke sociaal-culturele functie voor de 

gemeenschap en spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet op de 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarom verdienen ze aandacht in beleid en 

middelen voor de uitvoering. Reserveren voor accommodatiebudget voor de exploitatie 

en/of onderhoud van buurt- en dorpshuizen is nodig om deze belangrijke voorziening voor 

het dorp en de wijk in stand te houden. In het kader van de drank- en horecaregels is het 

belangrijk buurt- en dorpshuizen geen onnodige beperkingen op te leggen wanneer er geen 

sprake is van oneerlijke mededinging t.o.v. de reguliere horeca. Dat vereist maatwerk, 

Groninger Dorpen denkt graag mee. Speciale aandacht vraagt het effect van corona op de 

exploitatie van buurt- en dorpshuizen. Door weggevallen inkomsten wordt er zwaar 

ingeteerd op de reserves en is ondersteuning door de gemeente extra hard nodig.  

 

5 Woningbouwmogelijkheden op maat  

De veranderende bevolkingssamenstelling maakt dat er behoefte is aan een ander 

woningbestand. In verhouding zijn er meer ouderen en zal de zorg in de toekomst alleen 

nog maar  minder worden. Met mensen die langer thuis blijven wonen, is het wonen in 

hofjes (apart maar samen, met gedeelde voorzieningen) tegenwoordig een zeer gewilde 

woonvorm. Ook voor de starters op de woningmarkt zou meer aanbod ontwikkeld moeten 

worden. Alleen zo blijven dorpen aantrekkelijk voor jong en oud. Creëer daarom meer 

woningbouwmogelijkheden op maat naar behoefte van specifieke doelgroepen en bekijk 

per dorp wat de behoefte is. 

 
  



 

 

6 Zorginitiatieven in dorpen dragen bij aan kwaliteit van leven 

Zorginitiatieven helpen daarnaast ook om de stijging van zorgkosten voor de gemeente te 

beperken. Maak welzijns- en zorginitiatieven mee mogelijk en ondersteun de vrijwilligers 

met o.a. budget en de aanstelling van een dorpsondersteuner. Investeer in de mensen van 

zorgzame dorpen en zorgzame initiatieven. Zo kan het collectief van het dorp een bijdrage 

leveren aan de leefkwaliteit van het individu. En zo zal het vaak mogelijk zijn om (dure) zorg 

vanuit Wmo te voorkomen of op zijn minst uit te stellen.  

 

Tot slot, wij hopen dat er door u ingezet zal worden op middelen en menskracht voor 

dorpen, buurt- en dorpshuizen, voor behoud en verbetering van de leefbaarheid in de 

nieuwe gemeente Eemsdelta.  

 

Tot zover onze input, hoewel beperkt. Wij hopen dat u er uw voordeel mee kunt en zult 

doen. We zijn altijd bereid tot een nadere toelichting en kijken uit naar de verdere 

samenwerking! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Rik van Niejenhuis 

Directeur 

 


