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1 Aanleiding / achtergrond 
Dit document bevat een evaluatie van de activiteiten van het Dorpsfonds Haren 
vanaf de oprichting eind 2015 tot half november 2016. Tevens bevat het een 
begroting voor 2017.  

Het Dorpsfonds Haren is er op initiatief van de ondernemers in Haren. De 
gemeente Haren heeft op 15 december 2014 een raadsbesluit genomen, waarin 
de centrumvisie ‘Haren centrumvisie’ is vastgesteld en de volgende actiepunten 
uit deze visie voor het Dorpsfonds Haren zijn opgenomen als actiepunten: 

• professionalisering ondernemerschap; 
• opstellen marketingstrategie; 
• gewenst sfeerbeeld voor centrum ontwikkelen met meer groen; 
• aanwezige pleinen een ‘functie’ geven en aankleden; 
• versterking invulling (lege) winkelpanden. 

De financiering van het Dorpsfonds vindt plaats vanuit een ophoging van de OZB 
voor niet-woningen, en wordt derhalve volledig gefinancierd door ondernemers, 
winkeliers, cultuur, onderwijs en ander organisaties. De gemeente financiert het 
Dorpsfonds niet, maar zorgt voor de inning via de verhoogde OZB. 

Op basis van bovengenoemd besluit is Stichting Dorpsfonds gemeente Haren op 
27-10-2015 opgericht en is het ‘Convenant Dorpsfonds Haren 2015-2018’ op 28-
10-2015 ondertekend tussen gemeente Haren en het bestuur van Dorpsfonds 
Haren.  

Daarna heeft het bestuur uitvoering gegeven aan de actiepunten conform haar 
‘Voorstel tot inrichting van Dorpsfonds Haren’.  In dit voorstel zijn ambitie om 
het ‘merk Haren’ in twee opzichten te versterken:  door stimulering en 
ondersteuning van: 

1. concrete activiteiten die leiden tot verbetering van ‘het product’ Haren 
(evenementen, inrichting, winkelaanbod enz.),  

2. marketingcommunicatie haar doelgroepen zoals bestaande bewoners, 
nieuwe bewoners, toeristen en ondernemers beter bereiken. 

Doel is om meer bezoekers te trekken en ook om de omzet van de ondernemers 
te verhogen. 
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2 Ambitie en taken 
Voor de Stichting is de volgende ambitie geformuleerd: 

Het in samenwerking tussen ondernemers vergroten van de (boven)regionale en 
lokale aantrekkingskracht ten einde de economische functie en belevingswaarde 
van Gemeente Haren te versterken. 

Met als resultaat relevante doelgroepen te stimuleren tot een vaker en langer 
bezoek c.q. verblijf aan Gemeente Haren. Het gevolg hiervan is, meer omzet, meer 
rendement, meer investeringen en meer werkgelegenheid voor de Gemeente 
Haren. 

 

Het Dorpsfonds volgt ruwweg de aanpak die is geschetst in de MKB Noord 
publicatie ‘Vitale Noordelijke dorpen en steden’ van juni 2016. In deze 
handleiding wordt het zogeheten Retail Navigation System geïntroduceerd 
(figuur 1). Aangeraden wordt dat er een ‘lokale overkoepelende stuurgroep is’. 
Dat is het Dorpsfonds. Er zijn drie hoofdtaken: fysiek (ruimte en leegstand, voor 
dit laatste ligt de verantwoordelijkheid bij gemeente en vastgoed), 
ondernemerschap en marketing. Bij al deze drie taken (muv leegstand) heeft de 
stuurgroep een coördinerende en initiërende taak.   
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Figuur 1 Retail Navigation System (bron: MKB Noord, juni 2016) 
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3 Evaluatie 2015-2016 
Conform de voortgangsrapportage van juli 2016 heeft het Dorpsfonds haar 
organisatie ingericht en haar beleid uitgevoerd op basis van meer groen, 
marketing en evenementen. Deze thema’s worden hieronder toegelicht. 

3.1 Inrichting organisatie 
Na het ondertekenen van het convenant met de gemeente Haren is het 
Dorpsfonds Haren op 1 november 2015 officieel van start gegaan. Het bestuur 
telt 7 leden en wordt in de uitvoering ondersteund met een coördinator en 
centrummanager. Daarnaast vervult Gerben de Boer een adviserende rol vanuit 
gemeente Haren. De resultaten van het inrichten van de organisatie zijn: 

• Ontwikkeling huisstijl. 

• Realisatie website www.dorpsfondsharen.nl. 

• Invulling functie centrummanager. 

• Invulling functie coördinator. 

• Inrichting administratieve organisatie voor subsidieverlening en - 

registratie. 

Van de beschikbare middelen heeft het bestuur budgetten gereserveerd voor het 
sfeerbeeld in het centrum, de marketing van de gemeente Haren en voor het 
stimuleren van evenementen.  

3.2 Groen Haren 
Het gewenste sfeerbeeld voor het centrum, met meer groen, is een plan 
ontwikkeld voor een tijdelijke vernieuwing van het Raadhuisplein. Hiervoor is 
een budget van € 40.000 gereserveerd. Dit plan is gerealiseerd en het groenere 
en intiemere Raadhuisplein is op 28 oktober 2016 feestelijk onthuld door de 
wethouder en de voorzitter. 

Voor de aantrekkingskracht van toeristen naar gemeente Haren heeft het 
Dorpsfonds Haren ook een financiële ondersteuning toegezegd voor de 
ontwikkeling van de Hondsrugtuin voor Hortus Botanicus Haren. Hiervoor is een 
budget van € 10.000 gereserveerd. 

3.3 Marketing Haren 
Voor de marketing van Haren zijn de volgende resultaten behaald. 

• Aansluiting bij De Hondsrug UNESCO Global Geopark; mede met 
cofinanciering gemeente Haren. 

• Realisatie van Haren Magazine in een oplage van 35.000 ex. met landelijke 
verspreiding en verspreiding onder toeristische ondernemers in het 
Geopark De Hondsrug gebied. 

• Realisatie van fietsroute “Ontdek Prehistorisch Groningen” i.s.m. 
Marketing Groningen en Geopark de Hondsrug. 

http://www.dorpsfondsharen.nl/
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• Realisatie van een gratis ansichtkaart van Haren, uitgedeeld bij de 
opening van  het Raadhuisplein op 28 oktober 

3.4 Ondersteuning evenementen 
In 2016 zijn er door 14 organisaties subsidies aangevraagd voor o.a. het 
organiseren van evenementen en activiteiten. Daarnaast is met Ondernemend 
Haren overeengekomen dat het Ondernemersfonds vanaf 2017 wordt beheerd 
door Dorpsfonds Haren.  

Voor de organisatie van evenementen worden de volgende organisaties 
ondersteund: 

• Stichting Haren-Haren: Haren Magazine; 

• Hortus Haren: 11x Solo beeldententoonstelling; 

• Stichting Gedeelde Verhalen: zwembadverhalen; 

• Culturele Raad Haren, afdeling Historisch Platvorm: dag van de Harener 

Geschiedenis; 

• Stichting Behoud Groene Hortus: Hondsrugtuin; 

• TSH: Top jeugdtoernooien TSH; 

• Stichting Toeterpop: Toeterpop De Telekids Discoshow; 

• Culturele Raad: Kunst & Cultuurmarkt; 

• Stichting NOVO (en andere buurthuizen): Tocht om de Noord; 

• Stichting vrienden van draaiorgel het Vierkantje: Restauratie draaiorgel 

het Vierkantje; 

• Culturele Commissie Noordlaren, Huiskamervestival Noordlaren 

• Brasserie Intermezzo Haren, Plaza Musica 

Daarnaast heeft het Dorpsfonds zelf het initiatief genomen, samen met  de NDC 
Mediagroep voor de organisatie van: 

• Fashiondag Haren. Hier deden verschillende ondernemers aan mee. 

• Opening Raadhuisplein, met lichtmonster  

 

3.5 Rol Centrummanager in 2016 
De centrummanger heeft na zijn aanstelling in overleg met het Bestuur een 
aantal prioriteiten gesteld. Zie het schema hieronder.  

 

Actielijn Projectomschrijving Omschrijving product/output Stakeholder(s) 
Marketing Online positioneren op basis 

van het nieuwe profiel van 
Haren  
 

Website naar voorbeeld van 
beleefwoerden.nl en ook 
marketinginstrumentarium 
beschikbaar maken o.a. naar 
voorbeeld van Woerden 

Harense ICT-
ondernemers 
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Marketing Ontwikkelen van een regionaal 
marketinginstrumentarium 

Marketingconcepten die samen met 
Marketing Groningen zijn 
ontwikkeld voor regionale 
doelgroepen 
 

Marketing Groningen 

Ondernemers Nieuw evenement voor de 
winkeliers 

Fashionweek in samenwerking met 
Dagblad van het Noorden 

Dagblad van Het 
Noorden, winkeliers in 
modebranche en horeca 

Fysiek Tijdelijke invulling leegstaande 
winkelpanden/restruimte in het 
winkelgebied 

Verbeterde uitstraling van de 
leegstaande winkels door etalages 
te vullen met creatieve uitingen 

Vastgoedeigenaren, 
ondernemers Biotoop 

Ondernemers PR en opening tijdelijke 
inrichting Raadhuisplein  

PR en festiviteiten rondom nieuwe 
inrichting van het Raadhuisplein   

Gemeente  

Ondernemers Regionale detailhandelspositie 
Haren in beeld laten brengen 
door een stagiair van de Hanze  

Onderzoek dat de trend weergeeft 
hoe Haren zich de laatste vijf jaar 
heeft ontwikkeld. Welk type zaken 
zijn erbij gekomen en wat is 
verdwenen. Wat is de trend voor 
Haren en wat kan het dorpsfonds 
daarin betekenen.  

Hanze Hogeschool 

 

Hij ging vervolgens als volgt te werk. Er zijn veel organisaties en 
netwerkverbanden al actief in Haren, zij het dat veel organisaties en initiatieven 
sectoraal en veelal stand alone werken. Het is in Haren zeker geen automatisme 
om verbinding te zoeken met ondernemers en/of andere 
samenwerkingsverbanden en sectoren. Veel winkeliers richten zich in eerste 
instantie op hun eigen zaak. Door een projectmatige aanpak met daarin een rol 
benoemd voor elke partij, boogt de Centrummanager gezamenlijk eigenaarschap 
voor elkaar krijgen. De verbinding tussen partijen komt tot stand doordat 
iedereen aan hetzelfde resultaat werkt. De Centrummanager heeft nadrukkelijk 
geen nieuwe structurele samenwerkingsverbanden opgezet. 

In eerste instantie richtte de centrummanager zich op onderwerpen waar op 
korte termijn resultaat is te boeken. Dit ging dan met name om het verbinden 
van diverse partijen en ondernemers aan elkaar waardoor toegevoegde waarde 
ontstaat voor bestaande evenementen en initiatieven. Verder dacht hij mee over 
het marketing-DNA van Haren. Ook adviseerde de centrummanager over de 
projectaanvragen voor het Dorpsfonds zodat deze het gewenste profiel van 
Haren versterken. Om snelheid te brengen in de afhandeling van 
projectaanvragen heeft hij van het bestuur van de stichting het mandaat 
gekregen om aanvragen tot €1000,- af te handelen samen met één bestuurslid. 
De Centrummanager adviseert het bestuur over aanvragen oven de  €1000,-  

Met de winkeliers van De Brinkhorst is een goed overleg geweest, vermoedelijk 
leidend tot nieuwe initiatieven. 
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3.6 Begroting en realisatie 2015+2016 
 

Omschrijving Begroot 
2015-2016 

Gerealiseerd 
2015-2016 

Organisatie   
Algemene kosten  1.000 
Communicatie (huisstijl, website, etc.) 10.000 6.000 
Centrummanager 20.000 20.000 
Coördinator 10.000 10.000 
Meer Groen en Sfeer   
Aankleding en opening Raadhuisplein 40.000 40.000 
Verbetering winkelrondje Haren   
Hondsrugtuin 10.000 10.000 
Marketing Haren   
Contributie UNESCO Geopark de 
Hondsrug 

18.000 18.000 

Haren Magazine 3.850 3.850 
Marketing Groningen website   
De Agenda van Haren website   
Overige marketing middelen   
Evenementen   
Evenementen 41.150 32.950 
Ondernemend Haren 30.000 37.200** 
Reserve  4.000 
Totaal 183.000* 183.000 

*Optelling van 2015: OZB 45.000 en 2016: OZB 108.000 + OH 30.000 
**Verhoogde bijdrage uit post evenementen betaald 
 

3.7 Toelichting realisatie 2015-2016 
Sinds de oprichting van het Dorspfonds Haren zijn de volgende zaken 
geïnitieerd: 
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1. Er is een website ontwikkeld met een nieuw professioneel logo waarop 
iedereen aanvragen kan indienen en kan zien wat er gebeurt.

 
2. Er zijn aan totaal 14 evenementen subsidies verleend, in bedragen 

variërend van E 500 tot E 5000. Daarnaast is steun verleend aan Haren 
Magazine en Hortustuin (zie ook paragraaf 3.4) 

3. Er is een partnership ontwikkeld met Marketing Groningen waardoor nu 
een professionalisering in de marketing mogelijk wordt. 

4. Er is een plan ontwikkeld (met twee architecten) voor (tijdelijke want 
over enkele jaren gebouw op Haderaplein) verbetering van het 
Raadhuisplein. Dit plan is door inzet van het Dorpsfonds langs alle 
relevante partijen gelopen en goedgekeurd en is eind oktober 
gerealiseerd. 
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5. Mede door inzet van de Centrummanager is half september voor het eerst 
een bij de positionering van Haren passend evenement georganiseerd 
waar maar liefst 20 ondernemers actief aan meedoen: de fashionweek. 

 

6. Haren is nu aangesloten bij Geopark De Hondsrug. Concreet heeft het 
Dorpsfonds mee ontwikkeld aan twee nieuwe fietsroutes die langs de 
historische hoogtepunten uit de oertijd lopen. 

7. Samen met Ondernemend Haren is een zeer sfeervolle, permanente 
winterverlichting gerealiseerd. 

8. Mede door de aansluiting bij UNESCO Geopark de Hondsrug heeft Hortus 
Haren de Hondsrugtuin kunnen realiseren door subsidiëring van zowel 
Dorpsfonds Haren als ook van Stichting Geopark de Hondsrug. 
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4 Ambitie en doelstellingen 2017 

4.1 Ambitie  
De Stichting Dorpsfonds Haren barst van de ambitie voor 2017!  De stichting wil 
samen met de Harener ondernemers de (boven)regionale aantrekkingskracht 
verder vergroten. De relatief hoge kwaliteit van het detailhandelsaanbod en het 
groene karakter van de gemeente Haren zijn onderscheidende elementen die in 
2017 nog meer benut moeten worden om consumenten vanuit de regio aan te 
trekken.  

4.2 Invloed bezuinigingen gemeente 
De gemeente Haren heeft te kampen met forse bezuinigingen. Om die reden heeft 
de wethouder het Dorpsfonds de volgende mail gestuurd: 

Geacht Bestuur van het dorpsfonds Haren, 

  

Tijdens het overleg tussen uw bestuur en wethouder Stiekema d.d. 7 september 2016 is ondermeer 

gesproken over de grote bezuinigingsoperatie waar de gemeente voor staat. Door wethouder Stiekema 

is u als bestuur dringend gevraagd mee te denken in deze voor de gemeente zware taakstelling. 

Uitgelegd is dat van alle partijen in Haren een bijdrage wordt gevraagd, ook van het dorpsfonds. 

  

De OZB-niet-woningen is verhoogd om middelen voor het dorpsfonds te genereren. Dit op verzoek van 

de partijen die het dorpsfonds hebben geïnitieerd. Reeds bij de start van het Dorpsfonds is uitdrukkelijk 

aangegeven dat de gemeenteraad volledig kan blijven beschikken over de betreffende opbrengsten van 

deze fiscale maatregel. 

  

In de discussie die ontstond is een bedrag genoemd van € 30.000 op een jaarlijks budget van € 138.000. 

Door wethouder Stiekema is aangegeven dat een bezuiniging van deze omvang voor haar een zeer 

acceptabele en gewaardeerde bijdrage aan de bezuinigingsopdracht voor de gemeente zou zijn. De 

gemeente is voornemens deze bezuiniging in haar begroting door te voeren en rekent er op dat het 

Dorpsfonds deze doelstelling realiseert in haar nog in te dienen begrotingsvoorstel voor 2017. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

M. Stiekema 

Wethouder 

 

Gezien deze mail was het onrealistisch te verwachten dat we dezelfde begroting 
kunnen hanteren als afgelopen jaar.  

Eind oktober 2016 bleek echter dat de gevraagde bezuiniging pas in 2018 hoeft 
in te gaan. Om die reden zijn nieuwe keuzes gemaakt en is onderhavige begroting 
tot stand gekomen. Wel is vooruitlopend op 2018 de post personeelskosten fors 
teruggebracht. 

4.3 Plannen 2017 
Er zijn de volgende taken gedefinieerd: 

1. Fysieke ruimte (infrastructuur, vastgoed) 
2. Marketing (ook tbv 3) 
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3. Versterking toerisme 
4. Contacten en ondersteuning evenementen en versterking winkeliers en 

ondernemers 

De nadruk in 2017 zal liggen op de volgende punten: 

1. Verdere versterking van de infrastructuur en met name de looplijn vanaf 
het Raadhuisplein via de Brinkhorst naar het Kerkplein. Gerichte 
samenwerking met winkeliers, zoals in de Brinkhorst (al basis gelegd). 
Tevens onderzoeken in hoeverre de openbare ruimte in Onnen, Glimmen, 
en Noordlaren versterking behoeft. 

2. De marketing/communicatie van Haren met 
a. Ondersteuning Haren Magazine 
b. Ontwikkeling website samen met Marketing Groningen 
c. Werving ondernemers voor site (deels tegen betaling) 
d. Ontwikkeling flyer/brochure 
e. Ontwikkeling Toeristische informatiepunten (locaties waar 

brochures enz komen te liggen (TIP's) 
f. Ontwikkeling andere middelen 
g. Enz. 

3. Versterking toeristische trekpleisters zoals Hortus en Geopark De 
Hondsrug met fietsroutes enz. 

4. Versterking beleving. Hier valt onder: 
a. Ondersteuning Ondernemend Haren voor o.a. 

i. Winterverlichting (16.000) 
ii. Sinterklaas (8.500) 

iii. Braderie en andere evenementen (13.000) 
b. Ondersteuning van (andere) evenementen (17.000) 

i. Heerlijk Haren 
ii. Haren/Haren 

iii. Kunst- en Cultuurmarkt 
iv. Beachweek 
v. Overig 

NB In het eerste jaar is zowel een centrummanager als coördinator aangesteld. 
Voor de opstartfase is dat zeer nuttig gebleken. De Centrummanager Poeder 
heeft een andere baan gekregen. Mede met het oog op de bezuinigingen in 2018, 
kiezen we voor het uitvoeren van meer taken door de bestuursleden en het 
samenbrengen van de managementactiviteiten in 1 functie Dorpsfondsmanager. 
Vooruitlopend op de bezuiniging in 2018 worden de personeelslasten daarmee 
teruggebracht van € 30.000 naar € 10.000. 
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De gevolgen voor de begroting voor 2017 volgen hieronder. 

4.4 Begroting Dorpsfonds Haren 2017 
Omschrijving Begroting 

2017 

Organisatie  
Algemene kosten 3.000 
Dorpsfondsmanager 10.000 
Fysieke ruimte  
Verbetering winkelrondje Haren 37.000 
Marketing en toerisme  
Contributie UNESCO Geopark de Hondsrug 14.000 
Marketing Groningen website pm 
Overige marketing middelen 19.000 
Evenementen en professionalisering  
Ondernemend Haren (waaronder verlichting 16.000, 
Sinterklaas 8.500 en andere evenementen 13.000) 

37.500 

Evenementen (niet via OH) 17.500 
  
Totaal 138.000  
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5 Conclusies  
 

1. Het Dorpsfonds is niet een normale 'voorziening' maar een investering 
die tot doel heeft het ondernemerschap en dus de inkomsten van de 
ondernemers te vergroten, o.a. door het aantrekken van meer bezoekers 
en toeristen. Zonder coördinatie vanuit een centraal Dorpsfonds komt de 
versterking van de gemeente in marketing en ondernemerschap niet van 
de grond, zo leren de ervaringen in het verleden en zo leren ook andere 
gebieden.  

2. Het Dorpsfonds heeft reeds nu zichtbare resultaten geboekt en wil ook in 
2017 als aanjager van initiatieven het merk ‘Haren’ versterken voor meer 
(boven)regionale en lokale aantrekkingskracht. 

3. Het Dorpsfonds is er voor en door ondernemers, en het is begrijpelijk 
maar wel jammer dat het budget voor 2018 volgens de huidige plannen 
zal worden verlaagd. Het is wel goed en zeker ook nodig, dat het 
Dorpsfonds wordt gehandhaafd.  

Kortom de noodzaak van Dorpsfonds Haren is aanwezig om de gemeente Haren 
te ondersteunen in de uitvoering van haar beleid voor versterking van de 
leefbaarheid in de gemeente, en daarmee versterking van het ‘merk Haren’ en de 
omzet van de ondernemers en winkeliers. 

 


