
Input dorpshuizen herindeling Ten Boer, Haren en Groningen 

Op 1 januari 2019 vormen de huidige gemeenten Ten Boer, Haren en Groningen de nieuwe 

gemeente Groningen. Met het oog hierop vragen wij aandacht voor de buurt- en 

dorpshuizen in Haren en Ten Boer die zeer belangrijk zijn voor de leefbaarheid en sociale 

samenhang in de dorpen. Het zijn laagdrempelige ontmoetingsplekken die er voor zorgen 

dat mensen elkaar leren kennen en naar elkaar omkijken. Daarbij zijn buurt- en dorpshuizen 

steeds vaker ook actief op het gebied van maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid 

van ouderen, gezondheid en educatie.  Het overgrote deel van de werkzaamheden in de 

buurt- en dorpshuizen gebeurt door vrijwilligers! 

Hoe kan de nieuwe gemeente Groningen de buurt- en dorpshuizen ondersteunen? 

 Onderstreep de belangrijke sociaal-culturele functie die buurt- en dorpshuizen voor 

de gemeenschap hebben door hier in beleid en uitvoering aandacht en tijd voor te 

hebben. 

 Onderstreep de rol die buurt- en dorpshuizen hebben in het kader van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning. 

 Organiseer geregeld overleg vanuit de gemeente met buurt- en dorpshuisbesturen. 

 Wijs een contactambtenaar of gebiedsmanager aan voor de buurt- en dorpshuizen. 

 Ondersteun de buurt- en dorpshuizen met professionele hulp, subsidies, leningen, 

participaties en geef informatie over fondsenwerving. 

 Houd rekening met de verschillen tussen de buurt- en dorpshuizen in de dorpen en 

de buurthuizen in de stad.  

In de dorpen wonen minder mensen dan in de stad maar ook daar is een 

laagdrempelige ontmoetingsplaats waar iedereen terecht kan natuurlijk van groot 

belang. Niet zelden is het dorpshuis bovendien het enige gebouw in het dorp met 

een grote zaal die groot genoeg is voor dorpsactiviteiten.   

 Hanteer in de dorpen niet de richtlijn van 1.000 m2 buurthuis per 10.000 inwoners 

zoals die te vinden is in de accommodatienota van de huidige gemeente Groningen. 

Het dorpshuis is in elk dorp (klein of groot) een onmisbare basisvoorziening. 

 Laat de beperkingen uit de huidige APV van de stad met betrekking tot de Drank- en 

Horecawet niet van toepassing zijn op de buurt- en dorpshuizen van Haren en Ten 

Boer. Van oneerlijke concurrentie door dorpshuizen is in de dorpen niet of 

nauwelijks sprake. 

De brochure “Dorpshuizenbeleid op Maat” biedt hulp bij het maken van beleidskeuzes en 

het vorm geven van ondersteuning aan de buurt- en dorpshuizen. Deze brochure en andere 

goede handreikingen zijn te vinden op: www.dorpshuizen.nl/vraagbaak/gemeentelijk-

accommodatiebeleid 

Groninger Dorpen en de buurt- en dorpshuizen gaan graag over dit onderwerp met u in 

gesprek!    (contact p.knol@groningerdorpen.nl / 050 3062900) 
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