
Lopende projecten en aanvragen 
 

1. Aangevraagde en gehonoreerde subsidieaanvragen in 2019 

2. Aanvragen/ideeën/suggesties 

3. Aanvragen via Loket Leefbaarheid (www.loketleefbaarheid.nl) 

 

Aangevraagde en gehonoreerde subsidieaanvragen in 2019 Bedrag Mdw MG 

Cultureel erfgoed Overschild (2018) 1 2 miljoen Elke Jansema 

Warmtenet (2018) 2 6 miljoen Sandra Bos 

Ondersteuning dorpsproces Overschild 1,07 miljoen Nico Beukema 

Beleving en verhaal Overschild  120.000 Helmi Kamminga 

Organisatorische inrichting Lokaal Programma Midden-Groningen  880.000 Frank Wiertz 

Plus op sport wijken Gorecht en Woldwijck Hoogezand 3,08 miljoen Jasper Vos 

Emotionele en sociale ondersteuning inwoners van het aardbevingsgebied, GGD 3 237.000 Via NPG-bureau 

Gebiedsgerichte leefbaarheid (ca 1.1 miljoen)  

o Openbare ruimte Houtstek 

o Buitenruimte MFC Siddeburen 

o Dorpshuis Froombosch 

o Ontwikkeling Foxholsterpolder 

o Kademuur en wandelroute Hellum 

o Steigers Kielwindeweer 

 

326.000 

207.000 

258.000 

127.000 

125.000 

50.000 

 

Andre Houwer 

Dieuwke Visser 

Dieuwke Visser 

Klaas Kievit 

Linda Veenstra 

Marjolein Vulpes 

Twee gehonoreerde provinciale aanvragen: 

• Zorg nabij 

• Pilot autonoom vervoer  

 

1 miljoen 

250.000 

 

Femke van Oudenaarden 

Mente Bonestroo 

 

 
1 Is een aanvraag uit 2018, voor de compleetheid meegenomen  
2 Idem 
3 Centraal gemaakte bestuurlijke afspraak tussen Versterking en NPG. Geldt voor iedere gemeente.  

http://www.loketleefbaarheid.nl/


Aanvragen/ideeën/suggesties + reactie 
 

Nr. Organisatie Vraag/voorstel Reactie/vervolg 

1.  Marketing Midden-
Groningen  

Heeft concrete aanvraag ‘Midden-Groningen op de 
kaart’.  

- Is opgenomen in projectplan.  

2.  Stichting VBT 
Slochteren 
 

Bijdrage aan sporttoernooien - Doorgestuurd naar Loket Leefbaarheid  

3.  IBOR  Fietspaden omvormen in het kader van bevordering 
recreatie en toerisme/vergroten leefbaarheid 

- Meegenomen in afweging bij ambitie ‘identiteit’ 
- Dit is nu geen onderdeel van het NPG-programma van Midden-

Groningen omdat we dit meer zien als een regionaal vraagstuk 
dat we in samenwerking met andere overheden en partners 
moeten aanpakken. We verwachten dat het provinciale plan en 
eventueel de Toukomst-plannen aanknopingspunten bieden. 

4.  BWRI  Aanvraag NPG gelden voor het project "Hulpteam 
Overschild" 

- Dit is opgenomen in programmaplan.  

5.  Landgoed 
Fraeylemaborg  

Expositieruimte voor Fraeylema in schuren van 
Geertsemaheerd in Slochteren + B&B in voorhuis en 
logementsgebouw 

- Betrokken in proces 
- Is opgenomen in het programmaplan als ‘toekomstbestendig 

cultureel erfgoed’.   

6.  Topvitae  Start bedrijf vitaliteitscoaching - Idee ingediend bij Toukomst. 
- Vitaliteitscoach is onderdeel van het programmaplan 

7.  Fanfarecorps 
Hoogezand-
Sappemeer 

Een nieuw, onderhoudsvriendelijk verenigingsgebouw, 
waarin we samen met andere verenigingen of 
particulieren de kosten kunnen dragen (zie mail Ellen 
Huisman 21/1/20 met brief fanfarecorps 19/1) 

- Contact opgenomen met Fanfare 
- Geen onderdeel van programmaplan 

8.  v.v. Muntendam  Optimalisering/herinrichting Sportcomplex 
Zuiderstraat/Singelweg 

- Oude aanvraag opnieuw ingebracht 
- Gesprek wethouder Drenth en ambtenaar op 29-1 
- Geen onderdeel programmaplan. Mogelijk wel via dorpsplan.  

9.  Groninger 
Landschap  

Diepen en Maren - Betrokken in proces 
- Ingediend bij Toukomst 
- Niet expliciet opgenomen in programmaplan, maar kan wel 

onderdeel zijn van ‘versterken landschap en natuur’.  

- Verbinden met provinciaal programma landschap.  



10.  TTV Argus   Extra zaal voor de toekomst bij aanpassing van het MFC 
DE Borgstee in Harkstede.  

- Deze vraag loopt als sinds bouw Borgstee 
- Valt niet onder toekomstpakket (duurzaamheid, functionaliteit 

en gezond leefklimaat) 
- Gesprek met ambtenaar. Zij kijken op basis van strategisch 

kader of ze een aanvraag kunnen/willen doen.  

11.  Dorpsvisie 
Steendam en 
Tjuchem 

Integrale visie voor Steendam en Tjuchem. Uiteindelijk 
moet NPG co-financier zijn voor projecten die hier uit 
voortvloeien. Geen concrete vraag.  

- Contact met team versterking 
- Projectversneller EBG betrokken 
- Dorpsplannen en uitvoering zijn onderdeel van programmaplan.  

12.  LTC NOHN Aanvraag afgewezen door leefbaarheidsloket van NAM 
omdat Sappemeer niet onder de aardbevingsgemeente 
valt. 

- Doorverwezen naar www.loketleefbaarheid.nl   

13.  Ouderenraad MG Voorstel om voor Muntendam een project te starten, 
waarin gekozen wordt voor een multidisciplinaire 
aanpak van de ouderenzorg. 

- Uitgenodigd voor gesprek met belanghebbenden bij werkpakket 
‘sociaal’ op 26 februari 

- Mogelijk onderdeel van regulier ouderenbeleid (komt 
ouderenbeleidsplan 2020 – 2021) 

- Niet opgenomen in programmaplan.  

14.  Projectorganisatie 
N33 Midden, 
aanjager 
duurzaamheid  

Duurzaamheid N33 - Gesprek op 5-3 
- Geen onderdeel van programmaplan.  

15.  Radio Compagnie Radio Compagnie, wekkerradio (uitzending op 
zondagmorgen) 

- Doorverwezen naar loket leefbaarheid.  

16.  Vereniging 
SchuldHulpMaatje 
Nederland 

Saneringsfonds (Preventie-DoorstartFonds) - Meegenomen in proces.  
- Dit project is niet opgenomen in programma, wel veel aandacht 

voor schulden.  

17.  Werkgroep 
dorpsbeheer Foxhol 
(WDF),  

Voetgangers- en fietserstunnel Foxhol (toukomst) - Bij burgemeester onder de aandacht gebracht per mail op 6 
maart.  

- Ingediend bij Toukomst 
https://www.toukomst.nl/ideeen/fietstunnel-foxhol/  

- Niet opgenomen in programmaplan.  

18.  Smit Kwekerijen  Een scala aan projecten wat betreft WKK, ondiepe 
geothermie, zonnepark, zonnethermie etc. 

- met directeur gesproken.  
- Smit Kwekerijen gekoppeld aan EBG. 
- EBG heeft goed gesprek gehad met directeur en tot de 

conclusie gekomen dat zijn plan uitstekend past bij Fonds 
Nieuwe Doen. Aanvraag wordt voorbereid.  

http://www.loketleefbaarheid.nl/
https://www.toukomst.nl/ideeen/fietstunnel-foxhol/


19.  GKB  Vier projecten om een grote groep van inwoners uit de 
schulden te helpen: 
- het oplossen van de grote schulden IJsberg 
- inwoners ondersteunen met de methodiek Mobility-

Mentoring 
- jongeren een toekomst geven 
- inzetten op financiële educatie aan onze jeugd. 

- Betrokken in proces. 
- Opgenomen in programmaplan.   

20.  Buurtcomité 
Oosterpark (HS) 

- Stationsgebied aanpakken  
 

- In een gesprek met wethouder Boersma op 5 maart heeft het 
comité een A4tje over stationsgebied overhandigd.  

- Afgesproken is ook dat onze communicatie via de 
gebiedsregisseur zal lopen.  

- Zie ook link met punt 22.  

21.  RHBS 
 

RHBS te renoveren en restaureren in de oorspronkelijke 
staat en toekomstbestendig maken door te 
verduurzamen en in gebruikneming door leer- en 
ontwikkelbedrijf Aletta mogelijk maken. 

- Project is ingediend bij Toukomst 
- Mogelijk onderdeel van toekomstbestendig cultureel erfgoed.  

22.  Intern Ad. 1: Stationsgebouw Hoogezand  
 
Ad. 2: Sluiten station Sappemeer Oost en 
compenserende maatregelen.  

- Ad 1, zie ook punt 20.  
- Bereikbaarheid is nu geen onderdeel van het NPG-programma 

van Midden-Groningen omdat we dit meer zien als een regionaal 
vraagstuk dat we in samenwerking met andere overheden en 
partners moeten aanpakken. We verwachten dat het provinciale 
plan en eventueel de Toukomst-plannen aanknopingspunten 
bieden. 

23.  Projectleider 
Gezonde school 

Project Gezonde School - Deels onderdeel van Extra Talenttijd 

24.  Kwartier  Aanvraag Mad Pride (oefen)House: vraaggestuurde 
steun bieden aan mensen met een psychische en/of 
sociale beperking.  

- Project is opgenomen in programmaplan.  

25.  Kwartier Edu-actief centrum Midden-Groningen: een uitdagende 
maar ook beschermde/veilige omgeving voor kwetsbare 
mensen, die graag (actiever) willen deelnemen aan de 
maatschappij.  

- Project is opgenomen in programmaplan  

26.  Kwartier Talentencentrum jongeren MG biedt ruimte aan alle 
soorten talentontwikkeling zodat jongeren weerbaarder 
worden en daardoor gelijke kansen hebben in onze 
maatschappij.  

- Project is opgenomen in programmaplan.  

27.  st. WIJ   Pilotplan JIM-aanpak 2019-2020: 'Jouw ingebrachte 
Mentor' is vertrouwenspersoon en steunfiguur voor de 

- Project is opgenomen in programmaplan.  



jongere en adviseur voor ouders en hulpverleners. In 
pilotfase gericht op jongeren waarbij een 
uithuisplaatsing dreigt en thuiszitters, leerplichtige 
jongeren die niet (meer) naar school gaan.  

28.  ZIENN (via Karolien 
Demydczuk) 

Project Kamers met Kansen MG: kamers en coaching 
voor jongeren die door onveilige of instabiele 
thuissituatie moeite hebben om naar school te kunnen 
gaan.  

- Nog niet besproken, in overleg kernteams 13 mei 

29.  Gemeente MG,  Toegankelijkheid verkiezingslocaties - Niet opgenomen. Niet passend binnen strategisch kader NPG.  

30.  Save the Children Speaking Minds, pilot All-in ( - Niet opgenomen in programmaplan.  
- Armoederegisseur gem. MG heeft aangegeven wel te willen 

deelnemen in een pilot All-Inn. 

31.  Jeugdeducatie-
fonds 

Geld voor achterstandscholen. Cofinanciering vanuit 
NPG 

- Is onderdeel van Extra Talenttijd 

32.  Inwoner Gebruik van restwarmte - Gevraagd om extra informatie, maar niet ontvangen.  

33.  Wagenbeheer MG Eigen wagenpark op waterstof - Niet opgenomen in programmaplan. Voldoet niet aan kaders 
NPG.  

34.  Inwoner Extra inzet op openbare ruimte - Openbare ruimte is onderdeel van herstructurering en mogelijk 
van dorpsplannen.  

35.  Collectief MG 
(agrarisch Natuur- 
en 
Landschapsbeheer) 

Plan aan voor educatie in aansluiting op "hart voor 
werk" 

- Mogelijk in uitwerking extra talenttijd of cultuureducatie 

36.  VNN 
(verslavingszorg) 

Ambitie: doorbreken van transgenerationele 
verslavingen. Zoekt andere partijen om te scholen en 
middelenproblematiek vroegtijdig te signaleren. Ook 
MG geeft subsidie om partijen te trainen. 

- Dit mogelijk inpassen bij ontwikkeling Extra Talenttijd 

37.  Inwoner Openbare ruimte en rotte kiezen aanpakken.  - Openbare ruimte is onderdeel van herstructurering en mogelijk 
van dorpsplannen. 

- Aanpak verpauperde panden is onderdeel van programmaplan.  

38.  Inwoner Openbaar vervoer, met name voor jeugd verbeteren.  - Bereikbaarheid is nu geen onderdeel van het NPG-programma 
van Midden-Groningen omdat we dit meer zien als een regionaal 
vraagstuk dat we in samenwerking met andere overheden en 
partners moeten aanpakken. We verwachten dat het provinciale 
plan en eventueel de Toukomst-plannen aanknopingspunten 
bieden. 

39.  Stichting Platform 
Sappemeer 

Fietspad tussen Noordbroek en Sappemeer meenemen - Bereikbaarheid is nu geen onderdeel van het NPG-programma 
van Midden-Groningen omdat we dit meer zien als een regionaal 



vraagstuk dat we in samenwerking met andere overheden en 
partners moeten aanpakken. We verwachten dat het provinciale 
plan en eventueel de Toukomst-plannen aanknopingspunten 
bieden. 

40.  Inwoner Zou graag gebied rondom het Zuidlaardermeer  verder 
ontwikkeld zien worden voor recreatieve 
mogelijkheden, met name fietsen.  Met name het stuk 
bij natuurgebied Wolfsbarge, waar het betonnen 
fietspad zou kunnen worden doorgetrokken naar de 
Kruierij laan in De Groeve (Drenthe). Ook de 
bewegwijzering daar kan verbeterd worden. 

- In het programmaplan benoemen we het Zuidlaardermeer 
(beter geschikt maken voor recreatie en toerisme) en het 
Schildmeer-Roegwold (verder ontwikkelen van het gebied en 
het kunnen genieten van de kwaliteiten ervan door bijvoorbeeld 
de aanleg/verbetering van de strandjes). Ook zetten we in op 
‘Midden-Groningen op de kaart’. Hierbij gaat het om 
toeristische routes en arrangementen. Daarnaast gaan we met 
dorpen aan de slag op dorpsplannen te maken. Dit is ook een 
mogelijkheid om de genoemde ideeën te realiseren. 

41.  Inwoner Centrum van Hoogezand (Hooge Meeren) bereikbaar 
maken voor de pleziervaart via het Kieldiep - 
Abrahamskade - Winschoterdiep. Er is een verbinding 
tussen het Zuidlaardermeer en Kiel-Windeweer maar 
deze houdt op bij het politiebureau van Hoogezand. De 
vaart tussen Kiel-Windeweer is de afgelopen jaren 
aangepakt qua bruggen, sluizen etc. Als er een 
verbinding komt tussen het Zuidlaardermeer en het 
Kieldiep zal dit de economie en aantrekkelijkheid van 
het gebied voor watertoerisme te goede komt. 

- Dit idee werd ook geopperd toen we in gesprek gingen met o.a. 
ondernemers en Marketing Midden-Groningen over wat nou een 
impuls zou geven aan de identiteit en recreatie/toerisme. Het 
is ook één van de zogenaamde Toukomst ideeën waar nu op 
gestemd kan worden: zie nummer 21 in deze krant (bijlage): 21. 
'Masterplan vaarwater verbindt Groninger land'. We hebben een 
programma geschreven voor de komende 10 jaar waarin we het 
verbeteren van vaarwegen hebben opgenomen.  

 



Aanvragen via Loket Leefbaarheid (www.loketleefbaarheid.nl) Via Groninger Dorpen 
 

Aanvrager Projectnaam 

Stichting Motorsport Noord Nederland Dutch Supercross 

Dorps Vereniging Steendam Ommetje steendam 

Stichting Burgerparticipatie Hoogezand Nieuwe keuken Wijkcentrum De Badde 

Stichting buurtbeheer Spoorstraat Kieldiep "Spoorstraat-Kieldiep in beweging" 

Dorpsraadcooperatie Meeden Project Outdoor Meeden 

N. van Prooijen Nerf Toernooi 

Stichting Juffertoren Schildwolde Herstel klokkenstoel  

L.T.C. NOHN LED verlichting L.T.C. NOHN 

Vereniging Dorpsbelangen Kolham Lang Leve Kolham 

Aquariumvereniging Aquaria H-S Beamer tbv presentaties tijdens lezingen 

Trees Nolden en Maartje Bröerken (particulieren) Kinderboek Moeze en de aardbeving (4-8 jaar) 

Stichting Koenraad Heidema Fonds Grunneger toal en Grunneger muziek - boeken Koenraad Heidema 
– Koenraad Heidema 

MFC Houtstek MFC Houtstek Slochteren 

Toneelvereniging O.D.S. ( Ontspanning Door Spel ) Opbouw en inrichting van een verhoogd toneelpodium  

Buurtvereniging 't Hoanjemaark Meer sfeer aan de Hoofdweg 

Stichting Koenraad Heidema Cultureel evenement 'Grunneger Toal bie de Borg' 

Christelijke Oranjevereniging God, Neerland en Oranje Speciaal 75 jaar bevrijdingsfeest  

St. Fraeylemaborg Koetsentocht 

Fraeylemaborg  'de gelaarsde poes' positief, maar ingetrokken vanwege 
corona  komt volgend jaar waarschijnlijk terug 

vv. Hoogezand  Pannakooi en speeltoestellen 

Dorpsbelang Steendam   Plantaardig(s) Steendam 

Schildgroep 'Inudatie' 

Siddeburen  Ontwikkeling recreatievisie schildmeer   

 
Lopend: 

Dorpshuis de Pompel  

http://www.loketleefbaarheid.nl/


Schildgroep  'Schildjer proat' 

MC Siddeburen Verduurzaming clubhuis 

 
Afgewezen: 

Particulieren Kinderboek Moeze en de aardbeving (4-8 jaar) afgewezen 

Stichting Koenraad Heidema Fonds Grunneger toal en Grunneger muziek - boeken Koenraad 

Heidema  afgewezen  

Aquariumvereniging Aquaria H-S Beamer tbv presentaties tijdens lezingen.  Afgewezen  

Ver. Marketing Midden-Groningen,  ZomerDoeKalender afgewezen 

Kinderspeelweek Overschild Toiletvoorziening aanschaffen, afgewezen. 

 
 


