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Beschrijving project 
De huidige schoolgebouwen en het dorpshuis In Meeden zijn te groot voor het aantal inwoners door 

bevolkingskrimp in de regio. Voor de toekomstbestendigheid van het dorp Meeden is het van belang 

dat er een ontmoetingsplek voor de inwoners van het dorp is. Daarnaast is het van belang dat de 

kinderen in het dorp naar school kunnen. Het samenbrengen van alle (onderwijs)instellingen voor 

kinderen van 0-12 jaar in een Integraal Kind Centrum zal bijdragen aan de leefbaarheid.  

Verstrekte subsidie provincie Groningen: € 809.600 

 

“Voor de leefbaarheid en vitaliteit van een dorp is een ontmoetingsplek voor 

inwoners van essentieel belang” 

 
Ervaringen van één van de initiatiefnemers 
Het doel van het project is om een Integraal Kindcentrum (IKC) te realiseren in het centrum van het 

dorp Meeden, het  huidige dorpshuis en gymzaal te renoveren en de openbare ruimte rondom het 

dorpshuis en school passend  te maken in de omgeving . Dit komt ten goede aan de leefbaarheid van 

het dorp (ontmoetingsruimte/plek).  

Het project is nog in voorbereidende fase. Wat opvalt is de enorme betrokkenheid van het dorp. 

Iedereen is er mee bezig en wil helpen. De stakeholders (stuurgroep) zijn en worden meegenomen in 

het proces door de gemeente Menterwolde (nu gemeente Midden-Groningen). 

Wat minder goed ging is dat de gemeente Menterwolde door de diverse begrotingswijzigingen, 

steeds een andere koers heeft bepaald. Daardoor werd het programma van eisen steeds aangepast. 

Dit had tot gevolg dat er de afgelopen jaren niet eenduidig  gecommuniceerd is over het project. En 

dat de doorlooptijd inmiddels fors is opgelopen. Hiermee verlies je  draagkracht.  Inmiddels zijn ook 

de bouwkosten sterk gestegen.  

Noot: Meeden valt niet onder het scholenprogramma, zoals bijna alle andere scholen binnen de 

gemeente Midden-Groningen, en krijgt dan ook geen extra financiering vanuit die hoek. Het 

Scholenprogramma is een programma waarin wordt toegewerkt naar aardbevings- en 

toekomstbestendige scholen in 2021.  

Hoeveel energie is er ingestoken? 
Er is de afgelopen jaren door de koerswijzigingen veel tijd en energie in het project gestoken. 

 
Tijd en kosten  
Er is een stuurgroep die een keer in de paar maanden samenkomt en er is veel contact met het 
extern projectmanagement en de stakeholders. Er zijn tot dusverre alleen kosten gemaakt voor het 
extern projectmanagement en de tijdelijke huisvesting (en aanpassingen in de tijdelijke huisvesting) 
voor de betrokken scholen. De tijdelijke huisvesting betreft kosten in 2018.   

 
 



 
 

De gouden tip  
 Wees als gemeente  transparant  en open naar stakeholder en burgers toe 

 Zorg ervoor dat je binnen een project niet continu van koers wisselt. Dit is op den duur niet 

meer uit te leggen  (Hangt nauw samen met punt 1). 

Meer informatie?  
U kunt contact opnemen met Mevrouw Huisman (ellen.huisman@midden-groningen.nl)  

 

Uitkomsten enquête Groninger Panel – juli 2018 
Leden van het Groninger Panel woonachtig in (de omgeving van) Meeden kregen enkele vragen 
voorgelegd. In totaal hebben 36 van de 68 respondenten de vragenlijst ingevuld (53%). 
 

Oordeel huidige situatie Meeden 
Gemiddeld waarderen de respondenten het dorp Meeden met het rapportcijfer 7,0. Dat is hoger dan 
in 2017 toen een soortgelijke meting is gedaan. Destijds werd het centrum met een 6,6 beoordeeld. 
 
De panelleden zijn gevraagd een oordeel te geven over enkele aspecten van het gebied. Onderstaand 
figuur geeft een overzicht. De respondenten zijn vooral positief gestemd over de aanwezigheid van 
groen (69% is (zeer) positief). Minder positief zijn ze over de bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer (19%), het aanbod van voorzieningen, afgezien van winkels (25%) en de spreiding van 
voorzieningen over het dorp (25%). 

 
Bron: Groninger Panel, juli 2018 

 

Bekendheid en betrokkenheid met project  
Zes op de tien respondenten was al bekend met het project. Bekendheid is iets anders dan 
betrokkenheid: 29% voelt zich enigszins of zeer betrokken bij het project. De respondenten is tevens 
gevraagd wat zij in het algemeen vinden van het project. De meeste mensen (86%) zijn  positief en 
vinden het een goed idee. Eén respondent (3%) is negatief, de overige 11% is neutraal.  

19%

25%

25%

42%

47%

53%

56%

58%

58%

69%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Bereikbaarheid met openbaar vervoer

Aanbod voorzieningen (excl. winkels)

Spreiding voorzieningen over het dorp

Onderlinge sociale contacten in het dorp

Mogelijkheid voor ontmoeting

Algemene aantrekkelijkheid van het dorp

Onderhoud en netheid openbare ruimte

Woningaanbod particulieren

Gevoel van veiligheid

Aanwezigheid groen (beplanting)



 
 

  
Bron: Groninger Panel, juli 2018 

 
We hebben de respondenten gevraagd hun antwoord toe te lichten. Een deel van de respondenten 
geeft aan dat een integraal kindcentrum een ontmoetingsplek is die bijdraagt aan de saamhorigheid 
en leefbaarheid van Meeden. Daarnaast is het samenvoegen van faciliteiten in één gebouw een 
goede manier om met krimp om te gaan en versnippering van het dorp te voorkomen. De persoon 
die niet enthousiast is, heeft geen reden hiervoor opgegeven. 
 
Positieve ervaringen 

 
 

Zal het project de leefbaarheid vergroten? 
Tot slot is gevraagd of het project de leefbaarheid in Meeden zal vergroten. Bijna twee derde van de 
respondenten (63%) is van mening dat dit het geval is. Twee respondenten denken van niet (6%), de 
overige 11 respondenten (31%) heeft geen oordeel. 

 
Bron: Groninger Panel, juli 2018 

 
We hebben de respondenten gevraagd hun antwoord toe te lichten. Volgens een deel van hen zal de 
leefbaarheid vergroot worden doordat het integraal kindcentrum de sociale cohesie stimuleert. Dit 
zal tevens een positief effect hebben op het vestigingsklimaat voor jonge gezinnen in Meeden. 
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Denkt u dat het project de leefbaarheid in Meeden heeft vergroot?

Ja Nee Dat weet ik niet

“Denk dat een centrale plaats waar alle activiteiten in een dorp gevestigd zijn heel goed is voor de sociale 

contacten, die in het huidige digitale tijdperk steeds beperkter worden” 

“Het is belangrijk dat er ontmoetingsplaatsen zijn, dit bevordert de leefbaarheid ”  

“Bundeling zorgt meestal voor behoud van alle voorzieningen in plaats van versplintering” 



 
 

Positieve invloed op leefbaarheid 

 
 

“Het wordt aantrekkelijker om naar het ontmoetingscentrum te gaan. De kans is groot dat je er altijd wel 

iemand treft” 

“Het dorp blijft zo aantrekkelijker voor jonge gezinnen” 


