
Beeldvormende bijeenkomst: Participatie, Actieve Dorpen Aanpak (ADA), 
Dorpsplannen, Dorps- en wijkgericht werken.  
(De bijeenkomst is openbaar voor inwoners en gepubliceerd) 

 
Datum: 23 juni 2022 

Locatie: MFC de Noordsuythoeve Schoolstraat 2, 9635 AZ Noordbroek 

Tijdstip: 19:00-22:30 uur 

 

Voorzitter: Thea van der Veen 

Griffier: Paula Grit 

 

Context:  

 

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. Om de (nieuw) benoemde raads- en 

commissieleden op vlieghoogte te brengen zodat de besluitvorming wordt gecontinueerd is het 

noodzakelijk hen in korte tijd zo veel mogelijk informatie te verstrekken. Zo ook over het brede 

thema participatie. Deze bijeenkomst volgt op de startbijeenkomst participatie gehouden op 31 

mei jl. waarbij het bureau Noordtij is ingegaan op de vraag op de vraag wat participatie is. 

Daarnaast zijn via voorbeelden uit de praktijk de randvoorwaarden voor succes besproken. 

 

Vanavond wordt ingezoomd op een aantal onderwerpen: wijk en buurtgericht werken, het project 

dorpsplannen en de Actieve dorpenaanpak (ADA) ontwikkeld door de Vereniging Groninger Dorpen. 

Deze drie thema’s zijn belangrijk zijn voor het opstellen van her beleidskader participatie. Hiermee 

kan de gemeente bestuurlijk, politiek en ambtelijk eenduidig en helder uitdragen wat participatie 

voor de gemeente betekent en welke randvoorwaarden nodig zijn voor participatie door inwoners, 

bedrijfsleven en specifiekere doelgroepen zoals jongeren. 

 

Agenda 
 

1. Opening door de voorzitter Thea van der Veen 

(Een korte contextbeschrijving en doornemen van de agenda van de avond) 

 

2. Presentatie over het Gemeentelijk participatiebeleid in relatie tot wijk- en 

buurtgericht werken – rol van de gebiedsregisseurs. 

Willem van Laar neemt ons mee in de context en de actuele situatie in Midden-Groningen. 

 

3. Presentatie over de uitwerking van het 5% amendement  

Mieke Bouwman neemt ons mee in het ontstaan en de huidige stand van zaken. 

 

4. Presentatie over het project NPG-dorpsplannen  

Door de projectleiders Dieuwke Visser en Dirk Keegstra.  

 

Korte pauze (20:30-20:45) 

 

5. Presentatie door Vereniging Groninger Dorpen over de Actieve Dorpen Aanpak (ADA) 

Door Nienke Vellema, adviseur dorpsbelangen. Na een korte introductie van de Vereniging 

Groninger Dorpen gaat ze in op de vraag wat ADA precies inhoudt, de relatie tussen ADA en 

het dorps- en wijkgericht werken en de taak en rol van de raad bij ADA. 

 

6. Sluiting 

De bijeenkomst wordt afgesloten met een informele borrel. 


