
Bijlage ‘overzicht en toelichting meerjarige exploitatie projecten’ 

Meerjarige exploitatie projecten         
(Bedragen * 1.000 euro) 

Looptijd 

Totaal 

budget 

Begrote 

uitgaven 

2022 

Uitgaven 

2023 

Begrote 

uitgaven 

2024 

Begrote 

uitgaven 

2025 

Begrote 

uitgaven 

2026 

Begrote 

uitgaven 

2027 

Naam                 

 Dorpsagenda’s kleine dorpen 2022-  850  850           

         
Toelichting:         
1. Besluit van vaststelling van het meerjarige project Budgetaanvraag dorpsvernieuwing kleine dorpen 

2. De achtergrond/redenen voor het starten van het project Vanaf 1 januari 2019 hoort het voormalige gebied van de gemeente Ten Boer bij de 
gemeente Groningen. De voormalige gemeente werd gevormd door de ‘grote’ dorpen 

Ten Boer, Ten Post en Woltersum en de ‘kleine’ dorpen Sint Annen, Winneweer, 

Lellens, Wittewierum,  Thesinge en Winneweer. 
Het gebied heeft te maken met aardbevingen en daarmee samenhangend spelen er veel 

kleine en grote vraagstukken op verschillende gebieden. De aardbevingen en de 

negatieve effecten daarvan op het wonen en welzijn van de bewoners trekken een zware 
wissel op de veerkracht van en de cohesie binnen de dorpen. De dorpen en haar inwoners 

staan samen met de gemeente Groningen dan ook de komende jaren voor een groot 

aantal uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid, het op peil houden van 

voorzieningen en de versterking van woningen. Tegelijkertijd dienen er zich ook mooie 

koppel- en ontwikkelkansen aan en is er (NPG)geld beschikbaar om de leefkwaliteit in de 

dorpen op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren.   

3. De aansluiting op de doelstellingen raad en/of college Bewoners laten participeren, leefbaarheid behouden/verhogen, zingeving, positieve 

gezondheid, talentontwikkeling en vergroening. 

4. Alle mogelijke opties die zijn overwogen De ‘losse’ projecten uit de dorpsagenda’s beslaan een breed en levend palet. Ze zijn 

gekoppeld aan de prioritaire thema’s: meedoen, zingeving, talentontwikkeling, positieve 

gezondheid en prettig wonen. De dorpsagenda’s zijn de afgelopen periode door de 
gemeente Groningen en alle deelnemers geactualiseerd aan de hand van de Groninger 

Aanpak: een co-creatie waarbij alle deelnemers middels een voortdurende dialoog 

invloed hebben op het proces en de resultaten daarvan. Ook wordt de Stem van 
Groningen ingezet. Dit is een online platform waarop bewoners op een laagdrempelige 

manier kunnen participeren en meebeslissen. Middels de Stem van Groningen kunnen 

bewoners de voortgang van hun ideeën en plannen ook blijvend volgen.  

5. De dekking van het project De dekking bestaat geheel uit de reeds toegekende middelen van het Nationaal 

Programma Groningen 2021. 
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 Ommetjes Woltersum 2022-  300  300           

         
Toelichting:         
1. Besluit van vaststelling van het meerjarige project Budgetaanvraag dorpsvernieuwing kleine dorpen 

2. De achtergrond/redenen voor het starten van het project Vanaf 1 januari 2019 hoort het voormalige gebied van de gemeente Ten Boer bij de 
gemeente Groningen. De voormalige gemeente werd gevormd door de ‘grote’ dorpen 

Ten Boer, Ten Post en Woltersum en de ‘kleine’ dorpen Sint Annen, Winneweer, 

Lellens, Wittewierum,  Thesinge en Winneweer. 
Het gebied heeft te maken met aardbevingen en daarmee samenhangend spelen er veel 

kleine en grote vraagstukken op verschillende gebieden. De aardbevingen en de 

negatieve effecten daarvan op het wonen en welzijn van de bewoners trekken een zware 
wissel op de veerkracht van en de cohesie binnen de dorpen. De dorpen en haar inwoners 

staan samen met de gemeente Groningen dan ook de komende jaren voor een groot 

aantal uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid, het op peil houden van 

voorzieningen en de versterking van woningen. Tegelijkertijd dienen er zich ook mooie 

koppel- en ontwikkelkansen aan en is er (NPG)geld beschikbaar om de leefkwaliteit in de 

dorpen op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren.  
 

Een wens van bewoners is de realisatie van ommetjes (fiets- en wandelroutes) in en rond 

de dorpen. Deze wens is, na een brede inventarisatie van mogelijke locaties, inmiddels 
vertaald naar een stimuleringsprogramma ommetjes.  

3. De aansluiting op de doelstellingen raad en/of college Bewoners laten participeren, leefbaarheid behouden/verhogen, zingeving en positieve 
gezondheid. 

4. Alle mogelijke opties die zijn overwogen Een wens van de bewoners is het stimuleren en realiseren van ommetjes (fiets- of 

wandelroutes) in en rond de dorpen. Deze wens is vertaald naar een 
stimuleringsprogramma in de vorm van het projectcontract ommetjes (bijlage). Op het 

moment van schrijven van dit projectcontract zijn er al diverse initiatieven ontstaan 

vanuit de verschillende dorpen. Ook komen er nog nieuwe initiatieven bij, soms van een 
enkele inwoner, soms van een initiatiefgroepje of dorpsgemeenschap. 

5. De dekking van het project De dekking bestaat geheel uit de reeds toegekende middelen van het Nationaal 

Programma Groningen 2021. 

 


