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Onderwerp: Uitbreiding trouwlocaties 
 
 
Groningen,  
 
Aan de raad, 
 
Inleiding. 
In de loop der jaren is het aantal beschikbare huwelijkslocaties al uitgebreid. 
Momenteel kan er niet alleen worden getrouwd in het Stadhuis, maar ook in de Der Aa-
Kerk, de Stefanuskerk, de Martinikerk, de Stadsschouwburg, het Groninger Museum, 
het Noordelijk Scheepvaartmuseum, het wijkservicecentrum Hoogkerk, "de Voorwaarts 
Voorwaarts", de Euroborg en de Coendersborg. Toch komen met enige regelmaat 
vragen binnen bij de afdeling Publiekszaken over mogelijke uitbreidingen van 
huwelijkslocaties (tevens locaties waar partnerschappen kunnen worden geregistreerd). 
In het noordwestelijke deel van de gemeente heeft de laatste jaren veel uitbreiding 
plaatsgevonden van het aantal woningen. Het valt op, dat zich in de directe omgeving 
geen huwelijkslocatie bevindt. 
In de Hervormde Kerk te Dorkwerd heeft zich een geschikte locatie aangediend. 
 
Uitbreiding locaties. 
De mogelijkheid doet zich voor om een huwelijkslocatie aan de al bestaande locaties 
toe te voegen. De kerkvoogdij van de Hervormde Kerk in Dorkwerd heeft gevraagd of 
het mogelijk is dat op haar locatie huwelijken worden voltrokken en partnerschappen 
worden geregistreerd. 
De locatie voldoet aan de wettelijk eisen die aan een trouwlocatie worden gesteld wat 
betreft openbaarheid van de huwelijksvoltrekking. Door de VNG zijn diverse 
(overigens niet bindende) uitgangspunten geformuleerd waaraan een huis der gemeente 
in casu een trouwlocatie dient te voldoen. De belangrijkste uitgangspunten zijn: 
1. de locatie dient een ruimte te betreffen, in de openlucht is niet acceptabel; 
2. het pand moet voor iedereen toegankelijk zijn; 
3. de openbaarheid moet zijn gewaarborgd. 
Aan al deze criteria zal worden voldaan. Bovendien beschikt de locatie over een 
ontvangstruimte in het verenigingsgebouw "De Hoeksteen", direct naast de kerk. Ook is 
er ruime parkeergelegenheid. 
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Voorstel. 
Wij stellen u voor te besluiten: 
I. gelet op artikel 63, boek I van het Burgerlijk Wetboek, de Hervormde Kerk in 

Dorkwerd (Zijlvesterweg 16) aan te wijzen als huis der gemeente voor het 
voltrekken van huwelijken en het sluiten van geregistreerde partnerschappen; 

II. vorengenoemd besluit bekend te maken in het Gemeenteblad en publicatie in de 
Groninger Gezinsbode. 

 
Burgemeester en wethouders 
van Groningen, 
 
de burgemeester, de secretaris, 
 
 
 
 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. drs. L.J. (Leo) Bosdijk. 


