
Convenant Krachtenbundeling 6 Schilddorpen 

 
 

De zes dorpen gelegen rond het Schildmeer – te weten: Hellum, Overschild, Schildwolde, Siddeburen, 

Steendam en Tjuchem hebben elk hun eigen dorpsvereniging. De besturen van die dorpsverenigingen hebben 

de afgelopen periode oriënterend met elkaar van gedachten gewisseld en draagvlak gepeild in eigen gelederen 

over het idee van samen optrekken ter verbetering en versterking van het woonklimaat en de leefbaarheid in 

hun regio.  

Belangrijke overweging hierbij is ook dat onze (nieuwe) gemeente Midden-Groningen een sterke, wederkerige 
relatie wil opbouwen met inwoners en hun belangenorganisaties (zie het Kompas “Samen kom je verder”) en 
met haar inwoners in gesprek wil over verantwoordelijkheid en zeggenschap bij vernieuwing van 
wijken/dorpen/regio.  
 

Dit convenant vormt de bevestiging dat we met de dorpen overkoepelende samenwerking aan de slag gaan, 

waarbij onderstaande vertrekpunten en doelstellingen de contouren vormen. 

 

Vertrekpunten 

• De eigen dorpsvisie vormt de basis voor de selectie van de thema’s waarvoor de (mogelijke) 

meerwaarde van krachtenbundeling in beeld wordt gebracht 

• Van mogelijke aanvullende of nieuwe thema’s die ‘werkende weg’ op de agenda komen wordt eerst 

het draagvlak gemeten onder de eigen inwoners 

• Het gezamenlijk onderzoeken en uitwerken van geselecteerde onderwerpen mag niet leiden tot een 

zwaardere aanslag op de tijd die betrokken bewoners = vrijwilligers inzetten, eerder tot verlichting 

door deling van kennis, ervaring en gespreide toedeling van rollen en taken 

• Ook i.v.m. voorgaand punt is voorwaarde dat de krachtenbundeling professioneel wordt ondersteund 

en begeleid (gemeente, Groninger Dorpen, CMOSTAMM) 

 

Doelstellingen 
 

• Opbouwen van een sterke, wederkerige, lokale en toekomstgerichte samenwerking tussen inwoners 
uit de zes dorpen onderling en de gemeente Midden-Groningen;  

• Bouwen aan een betere gemeenschap voor iedereen die in het Schildmeergebied/Roegwold woont en 
daarmee grip te kunnen krijgen en houden op hun eigen leven en leefomgeving; 

• Inhoudelijke vernieuwing op door de inwoners van de dorpen benoemde thema’s, zoals het vergroten 
van de aantrekkelijkheid/toegankelijkheid van het Schildmeer/Roegwold, duurzaamheid, wonen voor 
jongeren en ouderen, leefbaarheid; 

• Bijdragen aan vernieuwing / verbetering van de lokale democratie door bottom-up gerichte 
structurele samenwerking + lange termijn afspraken met de gemeente (raad, bestuur en ambtelijk 
apparaat)  
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