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Dorpsfonds 

Het dorpsfonds is eind 2015 ingesteld om de marketing van Haren vorm te geven, de pro-

fessionalisering van het ondernemerschap vorm te geven en het centrum van Haren aan-

trekkeli jker te maken. In bijgaande rapportage evalueert het Dorps fonds haar activiteiten en 

heeft het een begroting opgesteld voor 2017. Als belangrijke zichtbare bijdrage aan het 

centrum van Haren heeft het Dorpsfonds het Raadhuisplein aangepast en van meer groen 

voorzien. De veranderingen op het plein zijn goed ontvangen en inmiddels wordt ook gesp-

roken over het doortrekken van deze wijzigingen in de Brinkhorst.  

 

Voor de marketing is Haren onder meer aangesloten bij UNESCO Geopark de Hondsrug. 

Doelstell ing is om bij het sterke toeristische merk van Drenthe en Marketin g Groningen aan 

te sluiten om meer toeristen naar Haren te trekken. Hiervoor wordt ook samengewerkt met 

de Hortus. Er is een Haren Magazine ontwikkeld dat met 35000 exemplaren is verspreid 

over de gehele Hondsrug. Daarnaast zijn gedurende het jaar verschil lende evenementen 

ondersteund die in Haren worden georganiseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld over de fiets-

tocht Haren- Haren, het huiskamerfestival in Noordlaren en de Tocht om de Noord. Het 

Dorpsfonds heeft zelf init iatief genomen om met lokale ondernemers een fashiondag te or-

ganiseren en is er een feesteli jke opening geweest van het vernieuwde plein.  

 

In 2016 is een centrummanager actief geweest voor het Dorpsfonds. De centrummanager 

werkte mee aan de marketing van Haren en had een verbindende functie in h et dorp.  

 

Begroting 2017 

De raad heeft in het kader van de bezuinigingen met ingang van 2018 een korting van  

€ 30.000 doorgevoerd op een budget van € 138.000. In verband met de door de raad door-

gevoerde bezuinigingen is door het Dorpsfonds al in 2017 naa r verschil lende posten geke-

ken en wordt de bezuiniging voornamelijk op personele kosten gerealiseerd. Verder zet het 

Dorpsfonds in op verdere versterking van de infrastructuur, marketing, versterking toerisme 

en versterking van beleving (ondersteuning evenementen).  

 

Ondernemend Haren, Geopark de Hondsrug en verbetering centrum  

Het dorpsfonds heeft voor 2017 een begroting ingediend op basis van een bedrag van  

€ 138.000. In dit bedrag is een bedrag opgenomen van € 30 .000 voor Ondernemend Haren, 

dat nu niet langer apart een subsidieverzoek bij de gemeente in  dient. Ondernemend Haren 

wordt dus gefinancierd vanuit het Dorpsfonds. Ook betaalt het Dorpsfonds uit de s ubsidie 

mee aan de contributie voor de aansluit ing bij Geopark de Hondsrug van in totaal € 22.500. 

Het Dorpsfond betaalt hiervan een bedrag van € 14.000. Het resterende bedrag van € 8500 

betaalt de gemeente. Tenslotte is het Dorpsfonds ook in 2017 voorneme ns om enkele ver-

beteringen van het centrum te f inancieren.  

 


