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Geachte wethouders, 

 

De besturen van de dorpshuizen van de voormalige gemeente Ten Boer hebben op woensdagavond 

3 juni 2020 middels beeldverbinding samen vergaderd. Daarbij hebben we gesproken over de 

concept-nota ‘Sociaal culturele accommodaties geharmoniseerd’ en de reacties die de verschillende 

dorpshuizen en Groninger Dorpen op hun inspraak m.b.t. de nota, van de gemeente hebben 

gekregen. 

 

De dorpshuizen in de voormalige gemeente Ten Boer doen het goed en zijn van groot belang voor de 

leefbaarheid in de dorpen. Maar ook bij ons gaat dat niet vanzelf. De druk op de vrijwilligers is groot, 

het rondkrijgen van de exploitatie is voor een aantal een enorme klus. De aardbevingsproblematiek 

kregen de vrijwilligers daarbij als ‘bonus’ voor de kiezen. Dit zijn zware lasten voor een kleine 

gemeenschap. 

 

In grote lijnen kunnen wij met de geformuleerde uitgangspunten in de concept-nota akkoord gaan, 

maar er is toch ook teleurstelling. Echt nieuw accommodatiebeleid zal niet eerder ingaan dan 2023. 

Dat wordt ná een 2 jaar durend proces dat moet leiden tot afgewogen beleid op accommodaties die 

aansluiten bij de behoeften van de wijk en het dorp. Dit betekent dat er voor de dorpshuizen in Ten 

Boer in ieder geval de komende 2 jaren (bijna) geen extra middelen beschikbaar komen, terwijl zij in 

gesprekken met u hebben aangegeven dat daar wel noodzaak voor is. 

 

Alle dorpshuizen in de voormalige gemeente Ten Boer zijn uniek, zowel inhoudelijk als wat betreft 

hoogte van de beheerskosten. Wij denken graag mee om de financiële problemen samen met de 

gemeente op te lossen waarbij maatwerk vanzelfsprekend is. Maar wij vragen ook nadrukkelijk, zoals 

het al jaren in Groningen en Haren gaat, om structurele basisondersteuning om zo elk dorpshuis in 

stand te kunnen houden. 

 

Wij spreken de wens uit dat, na vaststelling van de accommodatienota, u met fase 2 (de gesprekken 

in wijk en dorp over de daadwerkelijke invulling van de nota) start in de voormalige gemeente Ten 

Boer. Met als doel zo snel mogelijk invulling te geven aan de vastgestelde nota. 

 

Naar aanleiding van bovenstaande willen wij graag op korte termijn met u in gesprek. 

  

Met vriendelijke groet, 

namens de besturen van de dorpshuizen van de voormalige gemeente Ten Boer 

  

Peter Heidema 


