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NPG Project Dorps- en wijkplannen

Agenda
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Even voorstellen

Dieuwke Visser & Dirk Keegstra 

• Sinds begin dit jaar samen projectleiding 

• Part-time naast gebiedsregie

• Achtergrond en ervaring (Groninger Dorpen en BOKD)

Portefeuillehouder Adriaan Hoogendoorn

Ambtelijk opdrachtgeven Yolanda van Doeveren, programmadirecteur
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Inhoud project

Doelen

• Tevredenheid bewoners over woon- en leefomgeving verbeteren

• Bevorderen eigen inzet en verantwoordelijkheid van bewoners voor de 

eigen leefomgeving, waarbij onze gemeente actief meedenkt en meewerkt 

(overheidsparticipatie)

• Niet enkel plannen maken, maar deze ook uitvoeren

→ Alle 36 wijken en dorpen, looptijd 10 jaar
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Inhoud project

Wat is een dorps- of wijkplan?  

• Plan van, voor en door bewoners 

• Visie op de toekomst van hun wijk of dorp, waar willen we over een aantal 

jaren staan? 

• Een uitvoeringsagenda om dat te kunnen bereiken

(kan dus van alles zijn: bijv. wonen, spelen, eenzaamheid, groen, recreëren, 

voorzieningen, etc) 
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Inhoud project

Beoogd proces - Voorwerk

• Startgesprek met bewonersorganisatie, uitleg en informatie: staalkaart, 

voorbeelden van plannen en mogelijke begeleiders 

• Keuze onafhankelijk begeleider en werkwijze door wijk of dorp zelf

• Offerte en toekenning procesgeld (maximaal €12.000 per dorp/wijk)



Beoogd proces - planvorming

• Inventarisatie beleving, kansen, problemen, wensen, behoeften

• Zoveel mogelijk mensen (verschillende groepen), actief betrekken

• Thema's en onderwerpen uitdiepen. Gemeente denkt actief mee en 
brengt expertise in, net als evt. andere maatschappelijke partijen 
(bijv. Staatsbosbeheer, woningbouwcorporatie, Kwartier)

• Tussenresultaat: gedragen visie op de wijk met ideeën/initiatieven
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Inhoud project
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Inhoud project

Beoogd proces – uitvoeringsagenda opstellen

Gemeente brengt beleid en planningen in.

In samenspraak reëel uitvoeringsprogramma opstellen, inclusief tijdplanning 

• Wat kan het dorp of de wijk zelf?

• Wat kan het dorp of de wijk met hulp van de gemeente?

• Wat kan de gemeente doen met hulp van de wijk of het dorp?

• Waarvoor staat de gemeente aan de lat?



9

Inhoud project

Beoogd proces – uitvoering

- Aanbieding plan en uitvoeringsagenda

- Dorp of wijk krijgt direct €20.000,-- voor snel zichtbaar resultaat

- Hulp om met dit geld meer geld te maken (fondsaanvragen)  

- Subsidieregeling voor aanvragen van grote projecten, circa  €425.000 p.j. 
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Inhoud project

Maatwerk vereist

• Geen dorp of wijk is gelijk

• Verschil van werken in een dorp of wijk

• Ervaring of niet, meer of minder hulp

• Sommigen hebben al een vrij recent plan

• Samenwerken tussen dorpen en wijken mogelijk maken
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Stand van zaken en planning

• Goedkeuring project door projectbureau NPG in Ten Boer

• Kredietaanvraag door gemeenteraad goedgekeurd

• Start Pilot met vier dorpen e/o wijken (najaar 2022, brief aan dorpen en 

wijken)   

• Subsidieregeling opstellen, informatie verzamelen en produceren, project 

goed inrichten

• Alle neuzen dezelfde kant op krijgen (intern en extern)
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Tot slot 

Vele ontwikkelingen gaande, goed aansluiten

Informeren Raad

Bewoners voorop



Vragen?


