
Door Nienke Vellema, adviseur Dorpsbelangen, 23 juni 2022



Groninger Dorpen is:

Een Provinciale koepel voor Dorpshuizen- en Dorpsbelangenorganisaties in Groningen 

Dorpsbelangen (150) en dorpshuizen (100)



Leden, bestuur (AB,DB) en medewerkers (6) 
zetten zich in voor: Leefbaarheid platteland Groningen

via gesubsidieerde taken (Provincie) en aanvullend projecten

www.groningerdorpen.nl

http://www.groningerdorpen.nl/


Pijlers binnen het werkplan-beleidsplan 
van Groninger Dorpen zijn:

• Krachtige inwoners en gemeenschappen
• Zorgen voor elkaar
• In een leefbaar dorp 
• Klaar voor de toekomst



Hoe pakt Groninger Dorpen dat aan?:

1 Aanbod aan leden e.a. (informatie en activiteiten)

2 Verbinden via netwerken van dorpen, organisaties en 

overheden (aansluiten op kansen)

3 Behartigen van belangen van dorpen/platteland

4 Eén op één ondersteuning aan dorpsorganisaties en 

buurt- en dorpshuizen
5 Opzetten, uitvoeren, deelnemen aan projecten













Van - ‘We doen het zelf!’ - Project Van Onderen

Naar - ‘We doen het samen!’ - Actieve Dorpen Aanpak

Mogelijk gemaakt door:
• Provincie Groningen en de Groninger gemeenten 

(versterkingsoverleg), 
• Programma Democratie in Actie (een gezamenlijk programma 

van VNG en BZK),
• Eigen bijdrage vanuit werkplan Groninger Dorpen.



Onderzoek LVKK: toekomstperspectief en 

meerwaarde bewoners-overlegorganisaties, 
door UvU in 2018 (T. de Moor) 

Burgers zijn steeds meer initiatiefnemer van 
sociale en ruimtelijke projecten

Marktwerking, maakt bewonersinitiatieven op het platteland 
(krimp, ontgroening, vergrijzing) noodzakelijk voor het 
behoud van de leefbaarheid.

De verhouding tussen de burger en de overheid
Politieke tendens van democratische vernieuwing.



Representatieve functie

Aanspreekpunt/inspraakorgaan voor de gemeente

Aandachtspunt: 

hoe naar bewoners toe verantwoorden?

(ook op lokaal niveau aandacht voor vernieuwing)

Waarborgen van democratisch gehalte 

burgercollectieven

Activerende functie

Het stimuleren en ondersteunen van nieuwe 

bewonersinitiatieven.

Bijdragen aan maatschappelijke initiatieven, zodat 

meer burgers uitvoerende taken op zich nemen. 

Adviserende functie

Over en weer, namens bewoners richting de 

gemeente.

Maar ook:

- Advies aan de gemeente, wat hebben 

initiatiefgroepen nodig van de gemeente?

- Advies aan de initiatiefgroepen, waar en bij wie moet 

je zijn bij de gemeente en hoe aan te vliegen? 

Verbindende functie

Collectieven binnen het dorp ondersteunen en aan 

elkaar verbinden

Binnen het dorp. Vergroot het gemeenschapsgevoel

Buiten het dorp. Niet de gemeente als enige partner 

maar ook andere groeperingen en bij voorkeur via 

netwerkorganisaties

Vier 
functies



“Het ene dorp is het andere niet !”



Wat is ADA?: ADA wijst je de weg!

1. De Actieve Dorpen Aanpak – ADA – is een online stappenplan 
waarmee je initiatieven kunt bedenken, plannen en uitwerken om 
je dorp te verbeteren, te verfraaien en te versterken. 

2. Ondersteund door tal van inspirerende voorbeelden van 
Groningse dorpsprojecten. 

3. Bedoeld voor bewoners, verenigingsbestuurders, 
(gemeente-)ambtenaren en andere betrokkenen die 
dorpsinitiatieven bedenken en uitvoeren en daarmee de 
leefbaarheid in de Groninger dorpen willen vergroten. 



Wat wil ADA?: 
in samenwerking - mooie dorpsprojecten - leefbaarheid



Stappenplan: 3 invalshoeken/doelgroepen



Op thema (5): voorbeelden dorpsprojecten



Lancering ADA-stappenplan 
op 28 oktober 2021

Te vinden op:

Via www.groningerdorpen.nl

Rechtstreeks www.actievedorpen.nl

https://www.youtube.com/watch?v=7pORtztj_l0
http://www.groningerdorpen.nl/
http://www.actievedorpen.nl/




Dorpsverhalen uit: M-Gr 

1. Overschild, begeleiding versterking
2. Voorkeurstrace-N33-door-bewoners-Tjuchem-en-Steendam
3. Steendam, glasvezelnetwerk
4. Integrale-dorpsvisie-Steendam
5. Energie-cooperatie-Noord- en Zuidbroek
6. Lang-leve-Kolham
7. Behoud-school-Noordbroek
8. Gorechtpark-Hoogezand-verbeterd
9. Stop zoutwinning-rond-Kiel-Windeweer
10. Kantine-wordt-dorpshuis-Borgercompagnie

https://actievedorpen.nl/project/overschild-stelt-een-dorpsbouwmeester-aan-om-versterking-te-begeleiden
https://actievedorpen.nl/project/voorkeurstrace-n33-door-bewoners-tjuchem-en-steendam-bedacht
https://actievedorpen.nl/project/steendam-graaft-zelf-een-deel-van-het-glasvezelnetwerk
https://actievedorpen.nl/project/integrale-dorpsvisie-steendam-blauwdruk-voor-de-toekomst
https://actievedorpen.nl/project/broukster-energie-cooperatie-dorpswindmolen-en-zonnepark-in-noord-en-zuidbroek
https://actievedorpen.nl/project/vrijwilligers-lang-leve-kolham-ondersteunen-ouderen
https://actievedorpen.nl/project/inwoners-westerbroek-proberen-school-te-behouden-met-opknapbeurt
https://actievedorpen.nl/project/gorechtpark-hoogezand-dankzij-stem-voor-midden-groningen-verbeterd
https://actievedorpen.nl/project/stop-zoutwinning-strijdt-tegen-milieuproblemen-en-bodemdaling-rond-kiel-windeweer
https://actievedorpen.nl/project/kantine-voetbalvereniging-wordt-dorpshuis-borgercompagnie


Hoe nu verder met ADA?

A. Stappenplan in de praktijk benutten

B. Verzameling dorpsverhalen uitbreiden 

C. Thema- en andere bijeenkomsten (verdiepen)

D. ADA in de media 

E. ADA als de reguliere manier van werken



1e Themabijeenkomst 
ADA stroopt de mouwen op!

Het dorp als ontwikkelaar: samen bouwen aan je dorp

Wanneer: 2 juni, 19:00-21:00 u.

Waar: Winsum, De Hoogte, Kerkpad 8



2e Themabijeenkomst 
ADA stroopt de mouwen op!

Het dorp als ontwikkelaar: samen het landschap 
inrichten en beschermen

Wanneer: 7 juli, 19:15-21:00 u.

Waar: Oostwolde WK, MFC Gaveborg, De boomgaard 1



De serie van 4 bijeenkomsten 
Het dorp als ontwikkelaar…:

Noteer alvast in jullie agenda’s

1. Donderdag 2 juni, 19-21 uur Samen bouwen aan je dorp

2. Donderdag 7 juli, 19-21 uur Landschap en energie

3. Donderdag 29 september, 19-21 uur Zorgen voor elkaar

4. Donderdag 3 november, 19-21 uur Dorpsvoorzieningen 





Gemeentelijke instrumenten: download doc



ADA en de gemeenteraad

Gemeentelijke organisatie. De gemeente geeft uitvoering aan wettelijke 
en niet-wettelijke taken. Vaak zijn deze in domeinen of beleidsvelden 
vastgelegd en te herkennen in de gemeentelijke begroting en wordt dit 
met ons gedeeld via website of krant. Vroeger deden gemeenten veel zelf 
maar tegenwoordig wordt veel uitbesteed. Een alternatief daarbij is de 
publiek-private samenwerking waarin de overheid met bedrijven of 
maatschappelijke ondernemingen (bijvoorbeeld een burgercollectief) kan 
samenwerken. De uitvoering en coördinatie van taken verloopt via de 
ambtelijke organisatie vaak ook in overleg met de inwoners (participatie). 
Door beleid op te stellen wordt richting gegeven aan deze organisatie. 
Beleid wordt veelal door de gemeenteraad vastgesteld en door het college 
van B&W uitgevoerd. Invloed hebben we dus via de gemeenteraad en het 
is handig daar mensen te (leren) kennen.



Wat ADA wenst in de samenwerking 
met gemeenten?

A. Gemeentelijke instrumenten effectief inzetten 

B. Faciliteren en meedenken met dorpen

C. Mooie samenwerking met dorpen

D. ……..

En wat denkt u te kunnen 
betekenen voor ADA?




