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Voorwoord
Het jaar 2020 staat in het teken van COVID-19 (corona). Groninger Dorpen is met haar  
ca. 260 leden een organisatie die bestaat en functioneert bij de gratie van het contact met 
haar leden en de mensen in de dorpen. Dat contact is deels opnieuw uitgevonden door 
gebruik te maken van programma’s (zoals Zoom, Teams, Webex, Google Meet, etc.) waar de 
meesten van ons een jaar geleden nog nooit van hadden gehoord. Onze telefoon rinkelde 
overigens ook gewoon iedere dag vrolijk door, de leden weten ons te vinden en wij hen. 
Toch heeft COVID-19 wel degelijk zijn weerslag gehad op onze organisatie zoals je wel zult 
lezen in dit jaarverslag.

Groninger Dorpen richt zich op het stimuleren van bewonersgroepen/dorpen om hun eigen 
stem te laten horen en zelf plannen te realiseren. Daarbij horen tips en onderlinge 
uitwisseling over hoe dit voor elkaar te krijgen. Vanuit deze praktijk en ervaring van de 
dorpen spiegelen en prikkelen wij overheden en overige organisaties om deze beweging en 
kracht in dorpen te ondersteunen. Onze inzet voor dit samenspel uit dorpen en overheden 
is een leefbaar Groningen met krachtige dorpen.
Hoe belangrijk ook de buitenwereld ons blijkt te vinden, werd duidelijk bij het uitzetten van 
een petitie naar aanleiding van het voornemen van de provincie om onze subsidie per 2020 
jaarlijks met € 25.000 te korten. Het leverde meer dan 800 steunbetuigingen op. 

De uitdaging om gemeentelijk beleid en energie uit de dorpen te verenigen, is ook in 2020 
flink aanwezig geweest. Daar hebben we ons onvermoeibaar voor ingezet. We zijn blij met 
de interesse en belangstelling voor de dorpen. Wij zien een herwaardering voor de 
Groninger dorpen, zowel vanuit de dorpen zelf, als ook vanuit Stad. Winsum is het mooiste 
dorp van Nederland geworden, het binnenlandse toerisme groeide in 2020 het hardst in 
Groningen, er vestigen zich meer mensen van buiten de provincie hier, dat zijn goede 
ontwikkelingen! 

Tegelijkertijd is er bij dorpen ook behoefte aan merkbaar resultaat voor bewoners. Zover 
zijn we nog niet altijd. Een goed overleg tussen bewoners, overheden, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven is van cruciaal belang. Daar hoort ook uitwisseling over 
zoektochten vanuit verschillende perspectieven bij. En elkaar steeds (opnieuw) leren 
kennen. Groninger Dorpen heeft ook in 2020 daar een belangrijke rol in kunnen spelen. 
Door de activiteiten die we uitvoeren met de subsidie van de provincie, de projecten vanuit 
onze landelijke koepel LVKK en ook de dorpsvisies die we weer hebben mogen maken.

2020 is ook het jaar geweest waarin Groninger Dorpen zichzelf flink onder de loep heeft 
genomen. Dat geeft geleid tot een compactere organisatie, aanpassingen in de bestuurs-
structuur en het aantrekken van een nieuwe directeur. Ook daarover lees je meer in dit 
jaarverslag 2020. 

Team & bestuur Groninger Dorpen
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vanOnderen!
Het project vanOnderen is ontstaan uit de gaswinnings-
problematiek. De ontevredenheid over de gang van 
zaken wakkerde deze wens tot samenwerking tussen 
dorpen en het vergroten van de invloed op hun eigen 
leefomgeving aan. Het ministerie van Binnenlandse 
Zaken zorgde voor de financiële ondersteuning. In 2020 
is er vanuit de projectgroep gewerkt aan de ontwikkeling 
van een handboek. De samenwerking met de overheid 
is breder getrokken dan alleen de aardbevings- en 
versterkingsproblematiek, want een goede gestructu-
reerde samenwerking tussen dorpen en de gemeente 
komt beide partijen op allerlei terreinen van pas. In het 
handboek is een centrale rol voor de dorpsvisie en de 
wijze waarop die dorpsvisie in samenwerking met de 
gemeente ontwikkeld en gerealiseerd kan worden.  
Op 3 september is in het Aalmanshuus in Westerbroek 
de concept-versie besproken met dorpsbelangen-
organisaties en dorpencontactambtenaren die binnen 
een gemeentelijke organisatie een belangrijke schakel 
vormen naar de bewonersorganisaties. vanOnderen zal 
in 2021 een vervolg krijgen dankzij een nieuwe bijdrage 
die het ministerie van BZK eind 2020 aan Groninger 
Dorpen verleende.

Gemeentelijke dorpencontactfunctionarissen 
Het overleg met de dorpencontactfunctionarissen, 
dat Groninger Dorpen en de Vereniging van Gronin-
ger Gemeenten tegenwoordig samen met een 
gastgemeente op locatie organiseren, vond eind 
januari 2020 plaats in Pieterburen. 

De collega’s van gemeente Het Hogeland vertelden 
over hun bijzondere plek als team binnen de 
gemeentelijke organisatie. Niet onder een bepaalde 
afdeling, maar direct onder de gemeentesecretaris, 
bovenin de organisatie, wat hun meer armslag geeft. 
Het recent ingestelde gemeentelijke dorpsbudget en 
de resultaten van Werken aan de Dorpen. 

De mensen van Pieterburen hadden zélf hadden ook 
een paar aansprekende praktijkverhalen. Over de 
totstandkoming en de financiering van hun eigen 

Sterk Vrijwilligerswerk
Door je werk als vrijwilligersorganisatie anders te 
organiseren en vaker de samenwerking op te zoeken, 
kun je met hetzelfde aantal of minder mensen meer 
voor elkaar krijgen. Samenwerking versterkt bovendien 
de leefbaarheid. Provincie Groningen steunt dit meer-
jarige project waarin ook de versterking van de onder-
steuningsorganisaties een doel was. Huis voor de Sport, 
CMO Groningen en Groninger Dorpen vormden de vaste 
kern, maar daaronder heeft een netwerk van proces-
begeleiders zich ontwikkeld vanuit de praktijk van de 
vragers. Vanwege corona zijn een aantal projecten 
uitgesteld naar 2021 en de provincie heeft de regeling 
dan ook verlengd tot de zomer van 2021. Groninger 
Dorpen is in 2020 gestart met gesprekken met de 
partners over de mogelijkheden om Sterk Vrijwilligers-
werk ook na 2021 door te zetten. 

Er is een filmpje gemaakt met de leerervaringen van 
afgelopen jaren en de organisaties gaan samen op zoek 
naar nieuwe financieringsbronnen om aan dit project 
een goed vervolg te kunnen geven.
Zie hiervoor onze website: https://groningerdorpen.
nl/krachtige-inwoners/sterk-vrijwilligerswerk/

dorpshuis en de rijdende bakkerij die naast een 
leerervaring van de bouwers, een nuttige voorzie-
ning voor Pieterburen met zich meebrengt met 
heerlijk vers brood uit eigen dorp!

Zo’n werkbezoek met zoveel inhoudelijke uitwisse-
ling geeft elkaar weer nieuwe energie en inspiratie 
om in de eigen gemeente mee aan de slag te gaan. 
Corona belemmerde de organisatie van een tweede 
werkbezoek in het najaar. Op 11 maart 2021 zal voor 
het eerst een online bijeenkomst worden georgani-
seerd met een praktijkverhaal uit de regio Veendam. 
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Loket Leefbaarheid Groningen
Groninger Dorpen heeft in 2020, 15 beoordelingsvergaderingen georganiseerd (1 per maand en 3 extra vergaderingen in 
februari, maart en augustus i.v.m. het grote aantal aanvragen). De beoordelingscommissie bestond uit: Francis van der 
Kamp (Rottum, Het Hogeland), Gerrit Smit (Blauwestad, Oldambt), Akko Muskens (Huizinge, Loppersum), Emmy 
Wolthuis (Breede, bij Warffum, Het Hogeland), Epko de Vries (vertegenwoordigt Provincie Groningen) en Siem Jansen 
(NPG, technisch voorzitter). 

EVALUATIE EN AANPASSING VAN DE REGELING  
PER 2021
Er is in 2020 veel tijd en aandacht besteed aan de 
evaluatie van de regeling zoals die sinds de start in 
september 2019 was vastgesteld. De oorspronkelijke 
aanleiding hiertoe was het voornemen om de regeling 
aan te passen, omdat de beoordelingscommissie meer 
beslisruimte wilde hebben. Maar ook Nationaal Pro-
gramma Groningen, SNN en Groninger Dorpen hadden 
zo hun verbeterwensen. Groninger Dorpen zal in de 
toekomst zich nog meer toeleggen op de ondersteuning 
van de aanvragers om de kwaliteit van de aanvragen te 
bevorderen en vertraging van het besluitvormingsproces 
te voorkomen, maar minder met de gang van zaken 
rondom de beoordeling. Daarnaast breidt het werkge-
bied zich uit tot de hele provincie.

Het totale bedrag dat aan subsidies is verleend € 1.064.021,58. 
Het gemiddelde toegekende bedrag per beschikking € 8.248,23 per beschikking

Aanvragen in 2019 t/m 2020:
• Aantal ontvangen aanvragen:                    407 (235 in 2020; 172 in 2019)
• Aantal toegekende aanvragen:                  210 (129 in 2020; 81 in 2019)
• Aantal afgewezen aanvragen:                    77 (64 in 2020; 13 in 2019)
• Aantal nog in behandeling:                         27 (in 2020)
• Aantal ingetrokken aanvragen (2019/2020, i.v.m. corona): 93

HET TOTAAL AANTAL AANVRAGEN 
PER GEMEENTE IN 2020
Appingedam: 14 

Delfzijl: 39 

Groningen: 27 

Het Hogeland: 64 

Loppersum: 36 

Midden Groningen: 30 

Oldambt: 20 

Westerkwartier: 5
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Veur mekoar, mit mekoar!
Op het Groninger platteland zoeken steeds meer bewo-
nersinitiatieven zelf een passend antwoord op de 
verschuiving van Zorg naar Gezondheid & op alle veran-
deringen in de zorg. ‘Langer zelfstandig thuis wonen’ is 
makkelijk opgeschreven in beleidsnotities. In de dorpen 
blijkt het niet eenvoudig om het voor elkaar te krijgen. 
Toch ontstaan de mooiste en waardevolle initiatieven 
juist daar! Dit doen ze veur mekoar, mit mekoar! 

De nog steeds in aantal groeiende zorgzame dorpen (zie 
voor een overzicht www.zorgzamedorpengroningen.nl) 
stellen ouderen en kwetsbare dorpsgenoten in staat om 
in eigen huis en dorp te blijven wonen in tijden van 
verdwijnende (zorg)voorzieningen. Van wekelijkse 
eetclubjes tot plannen om zelf als dorp nieuwe ‘zorg- 
hofjes’ van de grond te tillen. Dorpen die zelf het 
verzorgingstehuis overnemen, of zorgtelefooncirkels en 
vrijwilligersnetwerken organiseren waarin dorpsgenoten 
voor elkaar klaarstaan voor klusjes of de boodschappen. 
Een ritje naar dokter of ziekenhuis is dan ook geen 
probleem. Dorpsbewoners organiseren dit, met een 

zorgzaam hart – veur mekoar en mit mekoar – om de 
zorg en leefbaarheid in hun eigen dorp in stand te 
houden of te verbeteren. 

Groninger Dorpen ondersteunt zorgzame bewoners-
initiatieven, faciliteert het netwerk Zorgzame Dorpen 
Groningen en de website en organiseert bijeenkomsten. 
Groninger Dorpen werkt hierin samen met een aantal 
partijen uit de zorg, het bedrijfsleven en onderwijs. 
Groninger Dorpen ijvert er ook voor om de initiatieven 
in de dorpen te verbinden aan gemeentelijk beleid en 
waar het kan financiële of andere ondersteuning. 
Het netwerk Zorgzame Dorpen Groningen (gestart in 
februari 2018) is gegroeid in 2019 met ook de lancering 
van de website en is verder doorontwikkeld in 2020. 
Afgelopen jaar is echter door corona lastig gebleken. Het 
niet kunnen organiseren van fysieke bijeenkomsten is 
echt een aderlating geweest en we hebben er voor 
gekozen om onze pijlen te richten op 2021 om dan weer 
stevig terug voor de dag te komen. 
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POSITIEVE GEZONDHEID
Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focust men daar 
in de zorg meestal wel op. Alle aandacht gaat uit naar 
hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die 
kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een 
andere invalshoek en geeft invulling aan eigen regie. Het 
accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun 
veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. 
Zorgbelang Groningen heeft daarom Positieve Gezond-
heid omarmt. Ze behartigen de belangen van inwoners 
van Groningen als het gaat om zorg en welzijn. Samen 
met de mensen om wie het gaat! Eigen regie is daarbij 
belangrijk. Groninger Dorpen werkt projectmatig samen 
met Zorgbelang Groningen, maar ook vanuit het 
netwerk met vele andere partijen, samen aan Positieve 
Gezondheid.

CORONA: INFORMATIE VOOR, INVENTARISATIE 
VAN EN INITIATIEVEN IN DORPEN
Groninger Dorpen heeft in het voorjaar van 2020 een 
uitgebreide inventarisatie gehouden in verband met de 
corona-epidemie, omdat we wilden weten welke 
gevolgen de lockdown zou hebben op de exploitatie en 
dus ook op het voortbestaan van voorzieningen en 
initiatieven in dorpen. We hebben het eveneens goed 
kunnen gebruiken om de noodzaak van financiële 
ondersteuning vanuit de overheid aantoonbaar te 
maken. Het leverde eveneens veel inspirerende ideeën 
op het gebied van Zorg op, die we samen met de 
informatie over de actuele regels rondom corona op de 
website van Groninger Dorpen plaatsten. Terug te 
vinden onder het menu-item ‘corona’. 

SAMENWERKINGEN EN BIJDRAGEN AAN
Groningen Dorpen werkt met tal van partijen aan Zorg 
en Gezondheid en concrete thema’s zoals langer thuis 
wonen. Denk daarbij aan Zorgbelang Groningen, 
BuildinG in Groningen, Healthy Ageing Network North 
Netherlands (HANNN), etc. We zien daarbij in 2020 ook 
een groeiende aandacht voor gezonde leefstijl. Het 
Preventie Overleg Groningen (POG) neemt inmiddels 
een unieke en bepalende plek in op dat thema. Het POG 
heeft veel deelnemers, variërend van overheden en 
kennisinstellingen tot zorgaanbieders en zorgverzeke-
raars. En Groninger Dorpen als maatschappelijke 

Hoewel 2020 weinig bijeenkomsten en concrete projecten telde vanwege corona zijn er toch een aantal dingen die we 
er uit willen lichten.

Zorgzame projecten

partner. In 2020 is het POG ook de preferente partij 
geworden voor het indienen van aanvragen met 
betrekking op Gezondheid bij het Nationaal Programma 
Groningen. Groninger Dorpen vindt het cruciaal dat de 
samenleving, de mensen in de dorpen, een stem 
hebben in deze programma’s en projecten.

DORPSONDERSTEUNER EN DOORONTWIKKELING
De dorpsondersteuner is een persoon die zich inzet voor 
het dorp om de leefbaarheid te optimaliseren. De dorps-
ondersteuner houdt zich veelal bezig met de organisatie 
van informele zorg, legt verbinding tussen sociaal en 
medisch domein, staat dorpsbewoners bij in hun relaties 
met zorgorganisaties en overheid en/of zet zich in voor 
de versterking van het verenigingsleven en de organisa-
tie van (andere) sociale activiteiten. Groninger Dorpen 
faciliteert dorpen met de doorontwikkeling van deze 
nieuwe dorpseigen rol. Zo organiseren we een leerkring 
voor dorpen en hebben we aangedrongen op een 
onderzoek naar de dorpsondersteuner. Dit onderzoek is 
uitgevoerd in 2019 door Richard Jong A Pin vanuit de 
Aletta Jacobs School of Public Health. De resultaten van 
het onderzoek worden begin 2020 bekend gemaakt en 
daaruit blijkt dat de Dorpsondersteuner een bijdrage 
levert aan het welbevinden van de dorpsbewoners. In 
2020 is ook een start gemaakt met het voorbereiden 
van aanvullend onderzoek naar de financiële baten van 
de dorpsondersteuner (welke besparingen levert dit 
op?)

NEDERLAND ZORGT VOOR ELKAAR (NLZVE)
Groninger dorpen was in 2019 vertegenwoordigd in het 
bestuur van de landelijke koepel voor zorgzame bewo-
nersinitiatieven Nederland Zorgt Voor Elkaar. Dit jaar 
hebben we het stokje overgedragen. Per 2020 is Anne 
Hilderink – verbonden aan de coöperatie Sint Jan te 
Kloosterburen – bestuurslid van NLZVE. Groninger 
Dorpen blijft als lid verbinden aan NLZVE en levert daar 
een actieve bijdrage om ook via deze organisatie 
bewonersinitiatieven goed op de kaart te zetten.

ZORGEN VOOR ELKAAR
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Halverwege maart kregen ook de buurt- en dorpshuizen 
van de overheid te horen dat zij vanwege het corona-
virus de deuren moesten sluiten. Het zou een raar en 
moeilijk jaar gaan worden. 

Desalniettemin wisten ook in 2020 de buurt- en 
dorpshuizen Groninger Dorpen weer te vinden bij 
vragen over wet- en regelgeving, beheer en onderhoud, 
exploitatie en fondsenwerving maar vooral bij vragen 
over corona en de gevolgen van het virus voor het 
buurt- of dorpshuis. Regels over wat er wel en niet was 
toegestaan veranderden met elke persconferentie. In 
samenwerking met Veiligheidsregio Groningen werkte 
Groninger Dorpen aan een lijst met ‘veelgestelde vragen 
rondom corona en de bijbehorende antwoorden’. Een 
document dat regelmatig moest worden bijgewerkt. 
Daarnaast werd er met de landelijke koepels LVKK en 
LSA en de provinciale zusterorganisaties gewerkt aan 
een voorbeeldprotocol waarmee buurt- en dorpshuizen 
vanaf 1 juni weer voorzichtig en vooral veilig open 
konden. In aanvulling daarop werd een coronaposter 
gemaakt met de belangrijkste spelregels voor de 
bezoekers, gratis te downloaden via  
www.dorpshuizen.nl.

Net als in veel andere provincies gebeurde, bracht 
Groninger Dorpen met behulp van een enquête de 
(financiële) gevolgen van corona voor buurt- en 
dorpshuizen in beeld. Deze onderzoeken werden onder 
meer ingezet bij de landelijke lobby om buurt- en 

IN EEN LEEFBAAR DORP

Dorpshuizen 2020
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dorpshuizen toe te laten tot de schaderegeling TOGS, 
waarmee de overheid bedrijven die getroffen werden 
door de kabinetsmaatregelen ondersteunde met een 
eenmalige bijdrage van € 4.000. Twee weken voor het 
sluiten van de regeling kregen ook buurt- en dorps-
huizen de mogelijkheid TOGS aan te vragen.

Met hulp van de input uit de provincies kregen onze 
landelijke koepel (de LVKK) en de koepel voor bewoners-
verenigingen (LSA) het ook voor elkaar dat binnen het 
tweede steunpakket voor gemeenten, 17 miljoen 
beschikbaar werd gesteld om de gevolgen van corona bij 
buurt- en dorpshuizen te compenseren. Groninger 
Dorpen stuurde alle Groninger gemeenten een brief 
waarin zij opriep het beschikbare geld ook daadwerkelijk 
voor de buurt- en dorpshuizen in te zetten. In een aantal 
gemeenten dacht Groninger Dorpen mee over hoe het 
budget over de buurt- en dorpshuizen verdeeld kon  
worden.

Belangenbehartiging voor buurt- en dorpshuizen was 
het afgelopen jaar vaker hard nodig. Collectieve  
beheersorganisaties Buma, Sena en Videma, waaraan 
betaald wordt voor het draaien van muziek en het kijken 
van tv, kondigden aan licentiehouders te compenseren 
voor de maanden dat zij op last van de overheid geen 
gebruik konden maken van hun licentie. Maar om 
onbegrijpelijke redenen niet de buurt- en dorpshuizen. 
Groninger Dorpen zwengelde de zaak aan bij de LVKK 
waarna dit onrecht werd teruggedraaid.



Lokale energie
Regionale Energie  
Strategie (RES)

De gemeentelijke buurt- en dorpshuisoverleggen die 
Groninger Dorpen al jaren organiseert, gingen in 2020 
‘gewoon’ door. In september lukte het zelfs om in 
Buurthuis De Vluchtweide in De Maten (Ter Apel) elkaar 
in levenden lijve te ontmoeten, uiteraard met inachtne-
ming van de welbekende anderhalve meter. De overige 
overleggen vonden op digitale wijze plaats met behulp 
van Teams van Microsoft. Deze nieuwe manier van 
vergaderen leidde er in Midden-Groningen toe dat er 
vaker werd vergaderd dan de gebruikelijke eenmaal per 
jaar. De digitale snelweg werd ook gebruikt om samen 
met de buurt- en dorpshuizen input te leveren voor 
nieuw dorpshuizenbeleid in geherindeelde gemeenten 
zoals Groningen, Het Hogeland en Midden-Groningen.

Cursussen organiseren was lastig in 2020. De jaarlijkse 
cursus Sociale Hygiëne moest in het voorjaar uitgesteld 
worden, maar kon uiteindelijk in oktober alsnog 
plaatsvinden. 20 Groningers wisten het felbegeerde 
diploma te behalen. Ook de Instructie Alcoholschenken 
voor barvrijwilligers kon in dit lastige jaar toch nog  
5 keer plaatsvinden. In januari, toen alles nog normaal 
was, organiseerde Groninger Dorpen een avond voor 
dorpshuizen die in het versterkingsprogramma zitten.  
De bestuurders van het al versterkte dorpshuis van 
Woltersum vertelden over allerlei praktische zaken  
waar je tegenaan loopt tijdens dit ingewikkelde en voor 
vrijwilligers zware proces. Groninger Dorpen hielp 
afgelopen jaar weer een aantal buurthuizen met het 
terugvragen van een deel van de energiebelasting.

Het Programma Lokale Energietransitie liep af in 
2019. In 2020 is er gewerkt aan een doorstart van 
de start subsidie Lokale Energie voor startende 
energie coöperaties zodat deze startsubsidie wordt 
in de loop van 2021 weer kan worden opengesteld. 
Deze keer als onderdeel van het Programma 
Energie Participatie, wat gefinancierd wordt door 
Nationaal Programma Groningen.

In 2020 hebben Provincie, gemeenten en waterschap-
pen de concept-Regionale Energiestrategie (RES) 
gepresenteerd. Bij de vergadering van Provinciale Staten 
over de concept-RES heeft Groninger Dorpen ingespro-
ken omdat wij signalen ontvingen dat inwoners onvol-
doende zijn betrokken bij de totstandkoming. We 
hebben daarmee het belang onderstreept van voldoen-
de aandacht voor participatie van inwoners in het 
vervolgproces.

Tot slot werd in 2020 ook nog door een van onze zzp’ers 
gewerkt aan dorpshuisprojecten in Oudeschip, Warffum 
en Oosterwijtwerd.

IN EEN LEEFBAAR DORP
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Dorpshuizen.nl
In 2020 voerde Groninger Dorpen opnieuw, 
samen met de Drentse collega’s van de BOKD,  
het redacteurschap over de website  
www.dorpshuizen.nl. De website bevat middels 
een vraagbaak en nieuwsberichten een schat aan 
informatie over onderwerpen die buurt- en 
dorpshuizen aangaan. Corona zorgde ervoor dat 
het aantal te plaatsen artikelen verveelvoudigde.
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Dorpsvisies
Dorpen werken al jarenlang met dorpsvisies. Het zijn 
plannen ontwikkeld vanuit de bewoners over hun eigen 
dorp en leefomgeving en zijn deels bedoeld om de 
relatie tussen de dorpsbelangenorganisatie en de 
achterban in het dorp te versterken (intern doel), maar 
voor een ander deel ook om het overheidsbeleid te 
beïnvloeden. In die zin een belangrijk instrument in het 
kader van de ‘Nieuwe democratie’ en om wat leeft in de 
dorpen te verbinden aan gemeentelijk en provinciaal 
beleid.

In 2020 is er onder begeleiding van Groninger Dorpen 
gewerkt aan de dorpsvisie van Vlagtwedde, De Wilp en 
daarnaast de dorpsvisie van Uithuizen. Dorpsvisie 
Vlagtwedde was begin 2020 in de afrondingsfase. Maar 
in De Wilp en Uithuizen vroeg corona om de nodige 
aanpassingen in het ontwikkeltraject. In De Wilp zijn de 
gesprekken met de bewoners nog op reguliere wijze 

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
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gevoerd (januari) maar de terugkoppeling moest 
worden uitgesteld naar september en de wijze van 
prioritering moest worden aangepast. We hadden 2 
alternatieve manieren bedacht. Op de ledenvergadering 
koos men voor de papieren variant (individueel) i.p.v. de 
online-variant via Mentimeter. 

In Uithuizen zou het voorbereidende traject vervolg 
krijgen d.m.v. een drietal grote thema-bijeenkomsten, 
maar die konden dus niet doorgaan. Van de hele 
oorspronkelijke aanpak hebben we afscheid moeten 
nemen De bewoners kunnen begin 2021 hun inbreng 
leveren via een online-enquête. De ontwikkeling van 
dorpsvisie Zevenhuizen hebben we doorgeschoven naar 
2021. 

Daarnaast is onder begeleiding van Anton Bardie en 
Winanda Hoegen, mensen uit onze vaste groep zzp’ers 
waarmee een samenwerkingsverband hebben, ook nog 
in Wehe den Hoorn, Eenrum, Noordwijk-Lucaswolde, 
Oudeschip en Loppersum aan dorpsvisies gewerkt.

Op initiatief van Steendam is in 2020 verder gewerkt aan 
het samenwerkingsverband van 6 dorpen rondom het 
Schildmeer. De aanleiding was in eerste instantie het 
samen optrekken in de versterkingsopgaven en daarin 
meer eigen sturing op te eisen. 
 
Ook de samenwerking met de gemeente in het kader 
van nieuwe democratie was een belangrijke drijfveer. Er 
is gezocht naar gedeelde thema’s om de samenwerking 
mee te verkennen en concreet te kunnen maken. 

Schildmeerdorpen, samenwerking van 6 dorpen 
binnen de gemeente Midden-Groningen

Zowel de Recreatieve Samenwerking binnen dit gebied 
als de Nieuwe Democratie zijn als thema’s ingebracht bij 
Toukomst van het Nationaal Programma Groningen. 
Zodra er weer mogelijkheden zijn om elkaar als dorpen 
fysiek te ontmoeten en de uitkomsten van Toukomst 
concreet zijn, zullen de Schildmeerdorpen aan de slag 
gaan met de verdere uitwerking. Zowel Groninger 
Dorpen als CMO STAMM zijn als procesondersteuners 
betrokken bij de procesgroep waar ook de gemeente 
Midden-Groningen actief aan deelneemt.



De nieuwe Omgevingswet is in de maak. 
Groninger Dorpen wijdde er in 2019 cursusavon-
den aan. In 2020 is er ook nog een brochure 
ontwikkeld. Met name de samenwerking tussen 
een dorp en de gemeente op dit onderwerp staat 
daarin centraal. De brochure is een uitgave van 
de LVKK, maar de noordelijke samenwerking die 
voor de cursus was aangegaan ligt eraan ten 
grondslag. 

Vrijwilliger en zakenkundige Ton Hoekstra heeft 
daar een actieve rol in gehad. Aansluitend zal 
Groninger Dorpen ook nog in 2 dorpen een pilot 
Omgevingsvisie uitvoeren. Het is een actiepunt 
uit het werkplan van de Landelijke Vereniging van 
Kleine Kernen (in opdracht van ministerie van 
Binnenlandse Zaken). Hoe gaan gemeentes om 
met dorpse initiatieven binnen die nieuwe 
Omgevingswet, waar participatie, integraliteit en 
de gebruiksfunctie centraal staan? Welke ruimte 
en invloed vanuit bewonersorganisatie is er 
mogelijk en/of gewenst? Hoe geef je als dorp en 
gemeente daar samen uitvoering aan?

Twee studenten van de Hanzehogeschool hebben 
de rol van de mobiliteit voor de leefbaarheid op 
het platteland onderzocht en gekeken naar het 
belang van het openbaar vervoer daarin. Kennis-
netwerk Krimp organiseerde op 23 januari in 
Loppersum een krimpcafé over dit thema.

Ook op OV-gebied veranderde veel door corona. 
Niet alleen door de ontmoediging van het OV-  
gebruik door de overheid, maar ook voor deze 
studenten bemoeilijkte corona het benaderen  
van de respondenten. Uiteindelijk hebben 490 
respondenten uit Bedum, Vlagtwedde, Visvliet en  
’t Zandt de online-enquête ingevuld. De uitkom-
sten zijn ingebracht bij het OV Consumentenplat-
form Groningen, waarin Groninger Dorpen zitting 
heeft en vertegenwoordigd wordt door Inge 
Dekker. En Groninger Dorpen zal ook zelf haar 
voordeel doen met de uitkomsten.

Opnieuw aandacht 
voor de nieuwe
Omgevingswet

Onderzoek mobiliteit, 
samen met Noorder-
ruimte

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
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Aan welke rol geef je als bestuur van de bewonersoverlegorganisatie de voorkeur? Representeren, adviseren, 
verbinden of activeren? Zijn de dorpsbewoners voldoende op de hoogte waar je als bewonersoverleg-
organisatie voor bent en waar je je mee bezig houdt? Weet de gemeente dat ook? En andere organisaties  
waar je contact mee hebt of mee samenwerkt? 
Hoe breng je de gekozen rol in de praktijk? Wat voor type bestuursleden past daarbij? Wat voor activiteiten? 
Het Kleine Kernen Spel houdt bewonersoverlegorganisaties een soort spiegel voor. 
Dorpsbelangen Rottum, Dorpsbelangen Westerlee en Dorpsraad Muntendam speelden Het Kleine Kernen Spel.’ 
Dorpsbelangen Midwolda was het van plan maar daar moest het door corona worden uitgesteld. 

Het Kleine Kernen Spel

Nationaal Programma Groningen organiseerde 3 keer 
een Fondsendag voor initiatiefnemers van projecten. Dit 
was op 8 oktober, 12 en 19 november. Het team van 
Loket Leefbaarheid bij Groninger Dorpen leverde haar 
bijdrage: een grote diversiteit aan ideeën en initiatieven 
kwamen voorbij. Enkele daarvan pasten bij Loket 
Leefbaarheid, soms pasten ze ook/beter bij andere 
regelingen of fondsen. O.a. NPG, provincie Groningen, 
Oranjefonds, Postcode Loterij Buurtfonds, Ideeënbank 
Groningen waren organisaties die deelnamen aan het 
panel van deskundigen.

Nationaal Programma 
Groningen 

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
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In de MEER-dorpen liep het traject Typisch 
Gronings dat ontwikkeld werd naar aanleiding van 
de ervaringen met de versterkingsopgave in het 
aardbevingsgebied en de discussie die daarover 
werd aangejaagd door Noorderbreedte. Wat 
vinden bewoners bepalend voor de identiteit van 
hun dorp en wat zou dus zeker bewaard moeten 
blijven en op welke manier? Maartje ter Veen, Geir 
Eide en Groninger Dorpen trokken samen op met 
de belangenorganisatie van de MEER-dorpen. 

Typisch Gronings



VERENIGING
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Groninger Dorpen is actief op diverse media-kanalen. 
We hebben een website, nieuwsbrief, sociale media, etc. 

Website
Op onze website zijn in 2020 54 nieuwsberichten 
geplaatst. Het grootste deel hiervan ging over corona en 
de effecten daarvan op buurt- en dorpshuizen en onze 
andere leden. Sinds dit jaar gebruiken we ook ‘tags’, 
waardoor het mogelijk is om snel alle berichten over 
bijv. dorpshuizen of de Omgevingswet te zien.

Nieuwsbrief
Onze nieuwsbrief komt elke twee weken uit. In 2020 is 
de nieuwsbrief 24 keer in je mailbox beland. Heb je ze 
gemist? Via onze website kun je je aanmelden voor onze 
verzendlijst. Die lijst is afgelopen jaar gegroeid naar bijna 
1300 lezers.

Sociale media: Groninger Dorpen is actief op Facebook, 
Twitter en LinkedIn. 

In januari hebben we onder onze leden een 
petitie verspreid. De aanleiding was een voorge-
nomen bezuiniging van de Provincie Groningen 
van € 25.000 per jaar. Groninger Dorpen is 
overdonderd door de vele steunbetuigingen 
vanuit de hele provincie en daarbuiten; meer dan 
800 mensen bevestigden dat Groninger Dorpen 
de subsidie van de Provincie Groningen meer dan 
waard is. Van Bad Nieuweschans tot Opende, van 
Noordlaren tot Pieterburen, steunbetuigingen uit 
meer dan 161 dorpen uit de provincie! Helaas 
blijft de bezuiniging op Groninger Dorpen per 
2022 gehandhaafd.  
 
Wel heeft Gedeputeerde Gräper toegezegd tot 
eind 2023 de € 25.000 per jaar vanuit het 
leefbaarheidsprogramma te compenseren. 

O.a. het spelen van het Kleine Kernenspel met 2 dorpen, 
de flyer en de pilots in het kader van de aankomende 
nieuwe Omgevingswet en de begeleiding van een 
onderzoek naar mobiliteit op het platteland van Gronin-
gen, werden financieel ondersteund vanuit het activitei-
tenplan van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen 
wat door het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt 
gefinancierd.

De coördinatoren van alle provinciale dorpen- en 
dorpshuizenkoepels wisselen vier keer per jaar hun 
ervaringen, ideeën en knelpunten in dorpen en 
dorpshuizen met elkaar uit. Dit wordt vanuit de LVKK 
georganiseerd. Ook op bestuurlijk niveau wordt uitwis-
seling door de LVKK mogelijk gemaakt tijdens de 
algemeen bestuursvergaderingen. De LVKK is daarmee 
een belangrijke partner voor de provinciale koepels 
(leden), ook omdat de LVKK ervoor zorgt dat men in Den 
Haag aandacht heeft voor de ontwikkelingen op het 
platteland.

Leden
Onze vereniging groeit gestaag. In 2020 hebben we 
maar liefst zes nieuwe leden mogen verwelkomen. 
Bewonersbelangen Blauwestad, Buurthuis Ganzedijk/
Hongerige Wolf, Stichting Nicolaus Gillot (Borgsweer), 
MFC Houtstek (Slochteren), Stichting Dorpshuis Doezum 
en MFC Siddeburen. Twee leden hebben hun lidmaat-
schap opgezegd. Groninger Dorpen heeft op moment 
van schrijven 265 leden.

Financiën
Groninger Dorpen heeft door de reorganisatie en 
wat daar aan vooraf ging financieel een moeilijk 
jaar achter de rug. Doordat afscheid is genomen 
van medewerkers waar geen structurele betaalde 
werkzaamheden voor waren, zijn inkomsten en 
uitgaven weer in balans gebracht. Het heeft zijn 
weerslag gehad op het eigen vermogen van 
Groninger Dorpen, dat zal de komende jaren weer 
moeten worden aangevuld. Eind 2020 is het 
dankzij de reorganisatie en het binnenhalen van 
enkele projecten gelukt om voor 2021 een 
sluitende begroting te presenteren. In de jaar-
rekening vind je de cijfers over 2020 terug.

VERENIGING
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Groninger Dorpen heeft in 2020 een reorganisatie doorgemaakt. De hoge vaste loonkosten in relatie tot de gekrompen 
inkomsten maakten dat noodzakelijk. Met pijn in het hart hebben we afscheid moeten nemen van een aantal mensen. 
Stuk voor stuk mensen met het hart op de juiste plek met een enorme betrokkenheid bij Groningen en de mensen in 
de dorpen. De tijdelijke contracten van Winanda Hoegen en Daphne Wiebing werden eind 2019 niet verlengd en 
adviseur Maartje Kiep en coördinator Hilda Hoekstra vertrokken in 2020 uit eigen beweging. 
Per 1 oktober is Rik van Niejenhuis aangesteld als directeur en zijn de functieprofielen van de vaste medewerkers 
aangepast. Het team bestaat uit mensen met veel ervaring en kennis van Groninger Dorpen. Het bestuur heeft budget 
vrij gemaakt voor alle medewerkers om te investeren in hun ontwikkeling door middel van een opleiding. Met voor-
lopig weer voldoende projectenwerk in portefeuille is het huishoudboekje, ondanks corona, weer op orde gekomen  
en zit het komende jaar er rooskleurig uit.

Het dagelijks bestuur laat zich per 1 oktober 2020 
versterken door een 8-koppig algemeen bestuur. Een 
directeur is aangesteld om een deel van de taken en 
verantwoordelijkheden, o.a. die met de dagelijkse 
aansturing van de professionele organisatie te maken 
hebben, aan over te dragen. Beide veranderingen 
hebben te maken met de professionaliseringsslag die 
Groninger Dorpen maakt om ook in de toekomst nog 
relevanter en zichtbaarder te zijn op gebied van de 
leefbaarheid van de provincie Groningen en in de 
versterking van haar leden.

De jaarlijkse algemene ledenvergadering werd vanwege 
corona uitgesteld. Op woensdag 7 oktober vond de ALV 
noodgedwongen online plaats. De nieuwe directeur en 
het algemeen bestuur werden aan de leden gepresen-
teerd. Daarnaast werden de financiële stand van zaken 
en de reorganisatieplannen voorgelegd en toegelicht 
door de leden van het dagelijks bestuur. Het was voor 
het eerst dat de ALV digitaal plaatsvond. Hoewel dat 
vlekkeloos ging werd het contact tussen leden, bestuur 
en medewerkers gemist. 

In de tweede helft van 2020 liep Daphne Tammenga 
van de opleiding Management van de leefomgeving 
(Van Hall/Larenstein) stage bij Groninger Dorpen. 
Daphne bleek multi-inzetbaar. Zij heeft o.a. ondersteu-
nende werkzaamheden verricht bij adviserings- en 
dorpsvisietrajecten, onderhoud website Groninger 
Dorpen en diverse andere zorg- en dorpshuisklussen.  
Ze heeft zich zeer nuttig gemaakt en veel kunnen leren 
bij Groninger Dorpen. 

Een kleine inventarisatie in onze digitale nieuwsbrief 
naar knelpunten in het openbaar vervoer, heeft geleid 
tot een onderzoeksopdracht voor Noorderruimte 
(Hanzehogeschool Groningen), naar de mobiliteit op 
het Groninger platteland en de rol van het openbaar 
vervoer daarin. Nuttige informatie ook voor het OV- 
consumentenplatform Groningen, waar Groninger 
Dorpen zitting in heeft. Kjeld van der Ark en Collin 
Eggens voerden het onderzoek uit. Zij zoomden daar-
voor in op de situatie in vier heel verschillende dorpen, 
verspreid over de provincie. 

Bestuurszaken Stagiaires

Team
Sjouke Bakker
Pieter Knol
Rik van Niejenhuis
Nienke Vellema
Gilian Wijnalda
Inge Zwerver

Sinds november 2020 zijn team en bestuur als volgt samengesteld:

Algemeen Bestuur
Erik Boerma
Harma Dost
Christine Hillemans
Geertje Karstens
Fred Mahler
Klaske Piebenga
Bernard Stikfort
Samme Zijlstra

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Frans Musters
Secretaris: Gerda Steenhuis
Penningmeester: Emmy Wolthuis-Wagenaar
 Hummelinck



Contactgegevens
BEZOEKADRES:

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer

Postbus 23

9790 AA Ten Boer

050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl


