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1 Centrum Ontwikkeling Oude Pekela Pekela Oost-Groningen Fysiek 1 Gebiedsgerichte aanpak 5.056.000€        1.556.400€                 

In Oude Pekela vindt een project plaats dat gericht is op het herstellen en toekomstbestendig maken van de kwaliteit en de leefbaarheid van het 

dorp. Hiervoor zijn/worden verpauperde panden in het centrum gesaneerd, worden bestaande voorzieningen voor zover mogelijk geherhuisvest in 

het kernwinkelgebied en wordt de ruimtelijke kwaliteit verbeterd. De gemeente werkt daarbij nauw samen met de inwoners en de ondernemers van 

het dorp

X X X X X X

2 Versterking oostwest-as centrumgebied Winschoten Oldambt Oost-Groningen Fysiek 1 Gebiedsgerichte aanpak 11.400.000€      1.500.000€                 

In Winschoten vindt een project plaats dat gericht is op het realiseren van een compacte en duurzame binnenstad door herontwikkeling van de 

oostwest-as. Door sloop en leegstand is hier een lelijk, deels braakliggend en kaal terrein ontstaan. Van oudsher vormt deze plek het hart van het 

centrum. De herontwikkeling van het terrein is cruciaal voor het voor het goed functioneren van de binnenstad. Het project richt zich op herstel van 

de historische bebouwingswand, de verbindingsassen en de opwaardering van de verblijfskwaliteit. 

X X X X X

3 Cleveringaplein Appingedam Appingedam Dal Fysiek 1 Gebiedsgerichte aanpak 1.900.000€        400.000€                    

In het centrum van Appingedam is het project Cleveringaplein uitgevoerd. Uitgangspunt was het creëren van een nieuw bronpunt aan de westzijde 

van het centrum. Hiervoor is het voormalige HEMA-pand gesloopt, is het voormalige PostNL-pand verbouwd en in gebruik genomen door een 

bibliotheek, twee scholenorganisaties en een woningbouwvereniging en is de (nieuw ontstane) openbare ruimte aangepakt. Bij de (her)inrichting van 

de openbare ruimte is de aandacht m.n. uitgegaan naar de parkeerfunctie, naar verlichting en naar de relatie met het water. 

X X X X X

4 Integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal Stadskanaal Oost-Groningen Fysiek 1 Gebiedsgerichte aanpak 5.000.000€        2.000.000€                 

In Musselkanaal werken gemeente, woningcorporatie, ondernemersvereniging en bewoners samen aan de versterking (van de leefbaarheid) van het 

dorp. Het gaat daarbij om versterking van het wonen, van de economie, van de sociale structuur en van de (collectieve) openbare ruimtes. Zo gaat 

een kwaliteitsslag in de woningvoorraad samen met het bouwen op locaties die vrij zijn gekomen door het verplaatsen van winkels. Het 

centrumgebied wordt hierdoor compacter, terwijl in de Florawijk mooie nieuwe woningen worden gebouwd en er tegelijkertijd meer ruimte ontstaat 

voor gezamenlijke activiteiten.

X X X X X X

5 Plan Centrumversterking Uithuizen Eemsmond Hoogeland Fysiek 1 Gebiedsgerichte aanpak 20.000.000€      1.600.000€                 

Met het plan centrumversterking Uithuizen werken de gemeente en de ondernemersvereniging nauw samen aan het zoveel mogelijk in stand houden 

van het voorzieningenniveau. Daarvoor is het van belang dat het centrum aantrekkelijker wordt gemaakt. Een belangrijk onderdeel van het plan is 

dan ook de herinrichting van De Blink, het plein in het winkelcentrum. Er is inmiddels gestart met de werkzaamheden die het water terug moet 

brengen. Daarnaast gaan winkels verplaatsen en wordt het aantal m2 winkelvloeroppervlak teruggebracht. De in het centrum te slopen woningen 

worden vervangen. De woningcorporatie speelt daarbij een belangrijke rol. Door de werkzaamheden wordt ook de bereikbaarheid van het centrum 

verbeterd. 

X X X X X X

6 Toekomstbestendig Meeden Midden-Groningen Midden-Groningen Fysiek 1 Gebiedsgerichte aanpak 2.634.000€        809.600€                    
In Meeden wordt gewerkt aan een clustering van voorzieningen om (verdere) leegstand in het dorp te voorkomen. Er komt een integraal kindcentrum 

(0-12 jarigen) met alle onderwijsvoorzieningen, peuterspeelzaal en een bibliotheekfunctie. Ook het dorpshuis en de gymzaal zullen hier onderdak 

vinden. Tevens komt er een verbindings- en ontmoetingsplein in Meeden.

X X X X

7 Multifunctionele Accommodatie Grootegast Grootegast Westerkwartier Fysiek 2 (A) Locatiegerichte aanpak 885.675€           300.000€                    
In Grootegast is een multifunctionele accommodatie gebouwd waar meerdere functies onderdak vinden. Alle (sport- en muziek)verenigingen die 

binnen de gemeente actief zijn maken gebruik van dit MFA. Het verenigingsleven blijft hierdoor in stand en bewoners kunnen elkaar op die manier 

blijven ontmoeten. Het nieuwe moderne gebouw heeft een lange levensduur, bestaat uit zoveel mogelijk duurzame materialen en is energieneutraal.

X X X X X

8 Integraal Kind- en Sport Centrum Baflo-Rasquert Winsum Hoogeland Fysiek 2 (A) Locatiegerichte aanpak 5.592.319€        200.000€                    
In de dorpen Baflo en Rasquert is een integraal kindcentrum met multifunctionele gymzaal gebouwd. In dit gebouw zijn voorzieningen voor 

onderwijs, kinderopvang en sport bij elkaar gebracht. Enkele van de verouderde gebouwen (schoolgebouw en gymzaal) zijn gesloopt, andere 

gebouwen zijn vrij gekomen herbestemming (o.a. voor woningen).

X X X X X X

9 MFC De Nieuwe Wierde Grijpskerk Grijpskerk Westerkwartier Fysiek 2 (A) Locatiegerichte aanpak  €          918.907  €                   300.000 

De veranderingen in de zorg en samenleving maken het nodig om te komen tot een sterk netwerk binnen de Grijpskerker samenleving. De stichting 

beheer MFC De Wierde werkt hard aan het behoud van woon-zorgvoorziening De Wierde door er een Multifunctioneel Centrum van te maken onder 

leiding van de opgerichte Dorpscoöperatie. Door de ontwikkeling van het MFC is leegstand voorkomen, is de toekomst van de zorg in Grijpskerk en 

omgeving gewaarborgd en houden veel dorpsactiviteiten in de toekomst huisvesting. Door meerdere functies te stapelen ontstaat er een duurzame 

en toekomstgerichte voorziening.

X X

10 Stichting Dorpshuis Woltersum Ten Boer Stad Fysiek 2 (A) Locatiegerichte aanpak  €          310.000  €                     20.000 

Het dorpshuis De Bongerd in Woltersum is gerenoveerd en uitgebreid omdat het sterk verouderd was. De ontmoetingsplek is toekomstbestendig 

gemaakt voor alle bewoners (van jeugd tot minder validen en kwetsbaren). Meerdere sport-, cultuur, sociale en maatschappelijke organisaties 

hebben een plek gekregen in het dorpshuis. De uitgevoerde energiebesparende maatregelen zorgen ervoor dat De Bongerd een duurzame en 

toekomstbestendige dorpsvoorziening is. 

X X

11 Aanpak slechte woningen Oldambt Oldambt Oost-Groningen Fysiek 2 (B) Transitiefonds particuliere woningvoorraad 200.000€           100.000€                    

Door slechte woningen uit de markt te halen, wordt de kwaliteit van de leefomgeving vergroot en de woningvoorraad verdund. Met het beschikbare 

budget kunnen minimaal 20 (verpauperde) particuliere woningen worden gesloopt. Hiermee wordt het proces rond het in balans brengen van de 

woningvoorraad een stap verder gebracht. Het project kan ook gezien worden als een experiment dat belangrijke informatie oplevert voor de aanpak 

van de particuliere woningvoorraad. De trajecten met de eigenaren zijn intensief, vergen tijd en maatwerk. Er wordt in de uitvoering nauw 

samengewerkt met het project 'rotte kiezen' van het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen. Inmiddels zijn er 6 woningen gesloopt; 

een aantal trajecten is in uitvoering.

X X

12 Natuurspelen Vosholen Midden-Groningen Midden-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 38.405€             10.000€                      

In de wijken Vosholen en Boswijk in Sappemeer was weinig buitenspeelmogelijkheid voor kinderen. De bewonersorganisaties van beide wijken 

hebben hierin verandering gebracht. Het terrein aan de Croonhoven van zo'n 100 m2 en een voetbalveldje is met vrijwillige inzet veranderd in een 

speelparadijs met natuurlijke materialen en ontmoetingsplek voor jong en oud. Meer buiten spelen en de natuur leren kennen en waarderen in de 

eigen woonomgeving, daarin is de initiatiefgroep goed geslaagd. De vrijwilligers uit de beide wijken verzorgen zelf het onderhoud, samen met de 

kinderen.

X X X X

13 Struunspeultoen Zuurdijk De Marne Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 55.752€             10.000€                      

Het kale speelveld met afgekeurde toestellen is door de bewoners omgevormd tot een multifunctioneel natuurspeelveld voor jong en oud, waar 

recreatie en natuur samengaan. Met bijdragen van diverse fondsen en vele uren zelfwerkzaamheid is het de vrijwilligers gelukt om een speelplek te 

creëren die tevens ontmoetingsplek is voor de Zuurdieksters. De struunspeultoen is op 30 juni 2018 feestelijk geopend. Het realiseren van een 

blotevoetenpad en bijenmuur is de volgende stap.

X X X

14 Beweegtuin de Mieden Eemsmond Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 66.029€             10.000€                      

Beweegtuin De Mieden in Uithuizermeeden biedt een toegankelijke manier van sporten en bewegen. Kosteloos, functioneel, veilig en toegankelijk 

voor jong en oud. Het is een plek om te bewegen en een plek om elkaar te ontmoeten, zowel individueel als in groepsverband. Het project is 

gerealiseerd met bijdragen van diverse fondsen, veel zelfwerkzaamheid en inzamelingsacties in het dorp. De beweegtuin is op 23 september 2018 

feestelijk geopend.

X X X

15 Initiatief Speeltuin Zijldijk Loppersum Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 72.290€             10.000€                      

Met de bijdrage heeft de Verenigingen voor Dorpsbelangen Zijldijk een openbaar toegankelijke speeltuin gerealiseerd die verschillende functies 

combineert. 'Ons Hörntje' is uitdagend, educatief, attractief en toegankelijk voor kinderen met een beperking. Tegelijkertijd is het een 

ontmoetingsplek in het dorp voor jong en oud. De speeltuin is op 24 juni 2017 geopend en wordt ook goed gebruikt door kinderen uit omliggende 

dorpen als Oosternieland, Oldenzijl, Garsthuizen en ’t Zandt.

X X X

16 Zonnecollectief Pekela Pekela Oost-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 87.500€             10.000€                      

Zonnecollectief Pekela van en voor inwoners uit Oude en Nieuwe Pekela heeft een bijdrage ontvangen in de opstartkosten van het collectief. Hierbij 

zijn dezelfde criteria gehanteerd als gelden voor lokale energieprojecten binnen de aardbevingscontouren (Lokale Energie Voorwaarts). In Pekela is 

het dak multifunctionele centrum 'De Binding' voorzien van zonnepanelen, waarmee duurzaam een structurele verlaging van de elektriciteitskosten 

voor de deelnemers wordt bereikt. 

X X X

17 Bie Daip Appingedam Appingedam Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 85.000€             10.000€                      

Met de eenmalige bijdrage zijn de vrijwilligers van 'Bie Daip' gestart met verduurzamen en verjongen van het jaarlijkse folk- en seasongfesival in 

Appingedam, zodat het aantrekkelijk en toegankelijk blijft voor iedereen. Het driedaagse culturele festival heeft een groot regionaal (en zelfs 

internationaal) bereik met 240 acts en gratis activiteiten voor jong en oud. Vele inwoners uit Appingedam zijn als vrijwilliger betrokken en/of geven 

onderdak aan buitenlandse deelnemers. In het verlengde van de subsidietoekenning is met de organisatie gesproken over het structureel genereren 

en inpassen van eigen verdiensten (verdienmodel) voor een zekere toekomst.

X X
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18 Behoud Gockingaheem Noordbroek Midden-Groningen Midden-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 11.007€             9.507€                        

De initiatiefgroep Behoud Gockingaheem (Dorpsadviesraad, cliëntenraad en betrokken dorpsbewoners) heeft subsidie ontvangen voor het opstellen 

van een visie rond het behouden van 24-uurszorg in Noordbroek. Dit heeft geleid tot de oprichting van Dorpszorgcoöperatie Mit Mekoar en in goed 

overleg met de NNCZ en Zonnehuisgroep Noord is Gockingaheem een plek geworden waar ouderen en andere zorggebruikers kunnen wonen en 

onderdeel uitmaken van het netwerk waarin ze zijn opgegroeid.

X X

19 Inrichting tuin Hamsterborg Loppersum Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 38.000€             10.000€                      

De Hamsterborg is een woonzorgvoorziening in Middelstum voor ouderen met een verstandelijke beperking. Samen met de buurt is de openbare tuin 

ingericht als aantrekkelijke ontmoetingsplek voor de buurt en de bewoners, rondom de thema's gezondheid, welzijn en maatschappelijke participatie. 

De tuin is op 29 september 2018 feestelijk geopend.
X X

20 Inrichten Cultuurplein Kolham Westerwolde Oost-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 88.000€             10.000€                      
De dorpsraad Kolham heeft een bijdrage ontvangen voor het herinrichten van een deel van de openbare ruimte in het centrum van het dorp. Het 

'cultuurplein' zorgt ervoor dat de historische en culturele waarden van het dorp breed onder de aandacht worden gebracht, maar ook dat de 

dorpskern aantrekkelijker is om te verblijven.

X X

21 vv KRC Kantens Eemsmond Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 70.000€             10.000€                      
De accommodatie van vv RKC Kantens wordt gebruikt door meerdere verenigingen uit het dorp en is daarmee van belang voor de leefbaarheid in 

Kantens. Een flinke groep vrijwilligers heeft de handen uit de mouwen gestoken en de accommodatie is weer up-to-date.
X X

22 Voor Elkaar Groningen Stad Sociaal 3 Bewonersinitiatief 10.050€             8.800€                        
Stichting Voor Elkaar heeft een bijdrage ontvangen voor activiteiten waarmee ouderen en jongeren uit allerlei culturen gestimuleerd worden deel te 

nemen aan de maatschappij. Aan de hand van bijvoorbeeld taal- en computerlessen helpen de vrijwilligers mee met het inburgeringstraject en 

worden de deelnemers sociaal vitaler in hun eigen leefomgeving. In de projecten is samengewerkt met diverse (sport)verenigingen.

X X

23 Gebouw speelweide De Molen Winsum Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 142.500€           10.000€                      
De ontmoetingsruimte van Stichting Speelweide in Adorp was hard aan vernieuwing toe en voldeed niet meer aan de regels. Met cofinanciering van 

diverse fondsen is het gebouwtje geheel vernieuwd en wordt het voor meerdere doeleinden gebruikt: van allerlei zomerse dorpsactiviteiten op de 

speelweide tot kantine van de ijsbaan in de winter. De feestelijke opening is in september 2017 verricht door de oudste inwoner van het dorp.

X X

24 Park van Pomona Oldambt Oost-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 60.500€             10.000€                      

Het Park van Panoma in Blauwe Stad is een initiatief van bewoners met onder andere een fruitboomgaard die door de bewoners zelf in beheer en 

onderhoud is. De bijdrage is besteed aan een drainagesysteem dat de boomgaard sterk heeft verbeterd en waardoor er hoogstam fruitbomen gepoot 

konden worden. De werkzaamheden zijn grotendeels door de vrijwilligers uitgevoerd en er worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals snoei- en 

oogstdagen. Het park heeft daarmee een belangrijke sociale functie in Blauwe Stad.

X X

25 Ontwikkeling leefbaar gebied Haren Stad Sociaal 3 Bewonersinitiatief 127.500€           10.000€                      
Realisatie van een nieuw speelveld / sociale ontmoetingsplek in Haren voor jongeren tussen de 12-24 jaar, dat ook geschikt is voor mindervaliden. 

Met het initiatief is bereikt dat er een veilige en sociale plek is voor de jeugd en dat er sportactiviteiten georganiseerd worden waaraan iedereen kan 

deelnemen.

X X

26 Zonnewal Oostwold Leek Westerkwartier Sociaal 3 Bewonersinitiatief 10.000€             4.500€                        
Met de bijdrage heeft de projectgroep Zonnewal Oostwold een revolutionaire multifunctionele geluidswerende zonnewal gerealiseerd langs de A7. 

De zonnewal draagt substantieel bij aan duurzaam elektriciteitsgebruik van het dorp dat hierdoor (deels) zelfvoorzienend is. Bovendien reduceert de 

wal de geluidsoverlast van het snelwegverkeer, wat eveneens bijdraagt aan de leefbaarheid.

X X

27 Social Sofa Zuidhorn Westerkwartier Sociaal 3 Bewonersinitiatief 10.454€             3.776€                        
In Oldehove heeft een groep vrijwilligers met zelfwerkzaamheid en creativiteit twee 'Social Sofa's' gerealiseerd. De betonnen banken zijn beplakt met 

gekleurde glasmozaïeksteentjes naar eigen ontwerp. Het initiatief heeft door de gezamenlijke arbeidsuren bijgedragen aan de sociale cohesie, 

waarbij de bewoners trots zijn op het eindproduct.

X X

28 Nieuwe speeltuin Stedum Loppersum Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 81.116€             10.000€                      
Een nieuwe speelvoorziening en een centrale plek voor kinderen in het dorp was een wens van de inwoners van Stedum. Met zelfwerkzaamheid, 

vrijwillige inzet en bijdragen van diverse fondsen is de speeltuin gerealiseerd en blijft het dorp aantrekkelijk voor jonge gezinnen.
X X

29 Maaltijdclub Uithuizen Eemsmond Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 2.200€               1.800€                        
De Maaltijdclub Uithuizen 'Kom erbij' heeft een eenmalige bijdrage ontvangen voor haar activiteiten. Doel van de 25 vrijwilligers is het verbinden van 

alleenstaanden die anders tussen wal en schip dreigen te raken. Daarmee draagt de club bij aan de sociale cohesie en leefbaarheid in het dorp. Bij 

de uitvoering van diners worden de vrijwilligers geholpen door leerlingen van scholen in de buurt.

X X

30 Realiseren dak speeltuingebouw Delfzijl Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 19.999€             5.000€                        
Met de bijdrage is het lekkende dak vervangen van het gebouw van Speeltuinvereniging de Knoll'ntoen in Godlinze. Hierdoor blijft het gebouw een 

belangrijke voorziening in het dorp. Een deel van de bouwkundige werkzaamheden zijn verricht door de inwoners zelf.
X X

31 De Groene Dorpsploats Grootegast Westerkwartier Sociaal 3 Bewonersinitiatief 53.085€             10.000€                      
Vereniging dorpsbelangen Lutjegast heeft met de bijdrage en veel zelfwerkzaamheid het Baakgebied tot een aantrekkelijke natuurspeelplaats 

gemaakt voor iedereen. Het gebied is ook toegankelijk voor jongeren en ouderen met een fysieke beperking. Het project draagt bij aan de toeristische 

en recreatieve mogelijkheden in het dorp en de inwoners organiseren regelmatig gezamenlijke onderhoudsdagen.

X X

32 Speelplein bij De Wierde Winsum Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 88.405€             10.000€                      
Met de bijdrage is bij de basisschool een openbaar toegankelijke speelvoorziening gerealiseerd voor kinderen met en zonder beperking. De wijk is 

hiermee aantrekkelijker geworden voor jonge gezinnen. Vrijwilligers vanuit de school en het dorp zijn vanaf de startfase betrokken en doen 

gezamenlijk het onderhoud.

X X

33 Dagbesteding Hertenkamp Bedum Bedum Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 87.800€             10.000€                      

Het Hertenkamp in Bedum heeft een verbindende functie in de buurt en het dorp. Met bijdragen van diverse fondsen is het hertenkamp en het 

gebouw volledig vernieuwd. Buurtbewoners, lokale ondernemers en de cliënten van de zorgboerderij hebben samen veel vrijwillige inzet geleverd bij 

de realisatie ervan. Het project draagt fysiek bij aan de aantrekkelijkheid van de omgeving en geeft in sociaal opzicht mogelijkheden tot integratie in 

de samenleving van mensen met een beperking.

X X

34 Dorpshuis Garrelsweer bij de tijd Loppersum Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 34.383€             10.000€                      

In Garrelsweer zijn alle voorzieningen verdwenen, behalve het dorpshuis dat gerund wordt door zo'n 50 vrijwilligers. Het biedt onderdak aan de 

verenigingen en wordt dagelijks gebruikt. De bijdrage is besteed aan het verduurzamen van de verlichting, waardoor de exploitatiedruk afneemt. Ook 

is geïnvesteerd in de audio waarvan de verenigingen gebruik maken en waardoor er ook nieuwe activiteiten mogelijk zijn, wat goed is voor het 

voortbestaan van het dorpshuis. Installatie en aanpassingen aan het gebouw zijn grotendeels door de vrijwilligers uitgevoerd.

X X
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35 Kledingbank voor Het Hogeland Bedum, De Marne, Eemsmond, WinsumHoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 20.000€             2.500€                        
Kledingbank Maxima heeft een eenmalige bijdrage ontvangen voor de inrichting. Inwoners met een uitkering of een laag inkomen kunnen tweemaal 

per jaar gratis winkelen bij de kledingbank. Zij worden hiermee op weg geholpen naar een betere leefsituatie en kunnen zo beter participeren in de 

samenleving.

X X

36 Droomwonen Opende Grootegast Westerkwartier Sociaal 3 Bewonersinitiatief 12.212€             10.000€                      

Stichting Droomwonen bestaat uit actieve inwoners van Opende. De stichting heeft een bijdrage ontvangen voor een haalbaarheidsonderzoek naar 

de bouw van circa 16 levensloopbestendige koopwoningen en circa 8 huureenheden voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking. De 

stichting wil met gebruik van de aanwezige voorzieningen in Opende, zorg op maat en de begeleiding van de bewoners organiseren. Na een lang 

traject van idee tot vergunning en bouwplannen, is de verkoop van de huizen in 2018 gestart.

X X

37 Herinrichting Poortven Loppersum Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 27.353€             10.000€                      

Poortven is een (recreatie)gebied dat veelvuldig door de inwoners van Eenum en omstreken wordt gebruikt. Op initiatief van de inwoners en in 

samenwerking met de gemeente en Landschapsbeheer wordt het gebied opgeknapt en ingericht naar de wensen van de inwoners, die zelf ook flink 

de handen uit de mouwen steken. Inmiddels is drainage aangelegd, een kikkerpoel gemaakt en een prairietuin aangelegd, zijn er nieuwe bomen 

aangeplant en is er een rustplek gerealiseerd voor de wandelaars. Naar verwachting wordt Poortven in het voorjaar van 2019 geopend.

X X

38 Logeerhuis De Opstap / startkosten Groningen Stad Sociaal 3 Bewonersinitiatief 75.000€             10.000€                      

De bijdrage is besteed aan de opstartfase van een kleinschalig en laagdrempelig logeerhuis voor herstel en respijt in Groningen. De Opstap biedt 

kortdurende opvang van mensen die na ziekte of ontslag uit het ziekenhuis niet kunnen terugvallen op een eigen netwerk. Daarnaast vangt het 

logeerhuis mensen op die aangewezen zijn op mantelzorg. De Opstap wordt volledig door vrijwilligers draaiende gehouden en is operationeel sinds 

januari 2017.

X X

39 Buurthuiskamer Zuidhorn Zuidhorn Westerkwartier Sociaal 3 Bewonersinitiatief 25.900€             10.000€                      

De buurthuiskamer in Zuidhorn biedt een gezellige plek waar mensen hun sociale omgeving kunnen vergroten. Ook is het een lage drempel voor 

informatie en onderlinge hulp (via steunpunt welzijn) waarbij de stichting een bemiddelende rol speelt. Er zijn ruim 40 vrijwilligers betrokken bij de 

buurthuiskamer en een klusjesman die op verzoek bij de mensen thuis kleine reparaties kan verrichten. Het project draagt bij aan de leefbaarheid en 

sociale cohesie in Zuidhorn en biedt ouderen praktische ondersteuning bij het zelfstandig thuis wonen. De bijdrage is verleend voor de opstartkosten 

van het project dat nu ruim een jaar operationeel is.

X X

40 Colourful Bedum Bedum Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 12.680€             3.170€                        
Colourful Bedum bestaat uit enthousiaste autochtone inwoners en nieuwkomers uit alle windstreken. Met diverse activiteiten wordt kennismaking 

gestimuleerd en participatie bevorderd, zowel in het sociale leven als in het werkleven. Het project is succesvol in sociaal opzicht en draagt bij aan 

de leefbaarheid in Bedum.

X X

41 Jongerenruimte Floreshuis Groningen Stad Sociaal 3 Bewonersinitiatief 28.000€             10.000€                      
Het Floreshuis in Groningen is een plek voor ontmoeting, co-werken en waar nieuwe verbindingen tussen mensen ontstaan. Hoewel een groot aantal 

doelgroepen de weg naar het Floreshuis goed wist te vinden, bleef de doelgroep jongeren wat achter. Met de bijdrage voor een jongerenruimte voor 

jongeren van 12 tot 26 jaar, is daarin voorzien.

X X

42 Uitbreiding bruin cafe in het dorphuis Grootegast Westerkwartier Sociaal 3 Bewonersinitiatief 47.500€             10.000€                      

Dorpshuis het Kompas in Lutjegast had een (te) kleine ontmoetingsruimte die bovendien slecht toegankelijk was voor mindervaliden. Omdat in het 

dorp weinig voorzieningen zijn, is het dorpshuis in sociaal opzicht van groot belang voor de leefbaarheid. De bijdrage is verleend voor de uitbreiding 

die met zelfwerkzaamheid en allerlei fondsen is gerealiseerd, zodat nu ook ouderen volop kunnen deelnemen aan ontmoetingsmomenten. De ruimte 

is op 15 februari 2018 enthousiast in gebruik genomen.

X X

43 ’t Zandt zonder voetbalvereniging Loppersum Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 14.750€             3437.50

De voetbalvereniging in ’t Zandt had decennia lang een centrale plek in het dorp. Maar het ledenaantal liep gestaag terug, de jeugdafdeling verdween 

en een seniorenelftal bleef over. Het opheffen van de voetbalclub was een moeilijk besluit. Het 85-jarig bestaan werd gecombineerd met het 

afscheid: met een viering en sociaal samenzijn, met terugblikken op de historie voor alle inwoners en (oud)leden, nog eenmaal reuring op de velden 

en met nadenken over de toekomst.

Vanuit het oogpunt van sociale cohesie heeft dit evenement een eenmalige bijdrage ontvangen.

X X

44 Keetpop cultureel muziek festival 2017 Loppersum Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 14.800€             3.700€                        
Keetpop is een festival in Leermens dat geheel door jongeren wordt georganiseerd en uitgevoerd. De vele vrijwilligers uit Leermens en omstreken die 

erbij betrokken zijn, maken er ieder jaar een feest van voor jong en oud. De culturele impuls voor het gebied, de vrijwillige inzet en de positieve 

manier waarop de jongeren bijdragen aan de leefbaarheid in hun eigen omgeving hebben geleid tot een eenmalige bijdrage.

X X

45 Kloostertuin " de Hoogte" Oldambt Oost-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 25.000€             6.250€                        
De Groengroep Heiligerlee bestaat uit vrijwilligers die na de succesvolle beleefroute ook een authentieke Kloostertuin aanlegt, op de plek waar 

vroeger het Klooster Mons Sinai stond. De Groengroep kent een hoge mate van zelfwerkzaamheid en voor het onderhoud is NOVO een belangrijke 

partner, omdat het project dagbestedingsplaatsen biedt. De werkzaamheden van de vrijwilligers zijn nog niet afgerond.

X X

46 Duurzaam, toekomstbestendig dorpshuis Harkstede Midden-Groningen Midden-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 67.560€             7.500€                        
De vrijwilligers van het dorpshuis in Harkstede hebben met zelfwerkzaamheid duurzame verbeteringen aangebracht, waardoor de energierekening 

lager is geworden. Dat heeft een positief effect op de exploitatielast, zodat er meer financiële ruimte overblijft voor het organiseren van activiteiten.
X X

47 Duurzaam dorpshuis Kantens Eemsmond Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 26.500€             4.000€                        

Het dorpshuis in Kantens was sterk verouderd en de inventaris in sommige gevallen niet meer bruikbaar. Met zelfwerkzaamheid, inzamelingsacties 

en fondsen is het dorpshuis up-to-date gemaakt met onder andere nieuw meubilair, keukeninrichting en een energiebesparende warmteregelaar. 

Door de verleende bijdrage kunnen de vrijwilligers meer activiteiten organiseren en is het dorpshuis weer een aantrekkelijke ruimte voor de inwoners 

en verenigingen in Kantens.

X X

48 Dorpswinkel Adorp-Sauwerd-Wetsinge Winsum Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 63.696€             10.000€                      

Na sluiting van de laatste dorpswinkel hebben de inwoners een dorpscoöperatie opgericht voor Sauwerd, Adorp en Wetsinge. Met de bijdrage 

hebben zij in het oude pand opnieuw een winkel gerealiseerd, maar dan met een brede en sociale functie. Het is een centraal en bindend fenomeen 

in de dorpen. Mensen komen er voor een boodschap en een praatje, de producten komen (veelal) uit de omgeving en zo'n 50 vrijwilligers zetten zich 

in om de winkel draaiende te houden. De winkel is onder grote belangstelling op 23 juli 2016 geopend.

X X

49 Advoco, eenzame ouderen Oosterpark Groningen Stad Sociaal 3 Bewonersinitiatief 400€                  400€                           

Met de bijdrage en giften (in natura), hebben 14 psychologiestudenten van de RuG een kerstdiner georganiseerd voor eenzame ouderen in de 

Oosterparkwijk. Voorafgaand aan het diner zijn de deelnemers thuis bezocht om de verwachtingen in kaart te brengen. Dit in samenwerking met 

Humanitas, buurtzorg Oosterparkwijk en het WIJ-team, om zo de juiste ouderen te bereiken. Met hulp van collega-studenten van de 

horecaopleiding, was het diner in december 2016 met zo'n 60 gasten een groot succes. 

X X

50 Natuurlijke speeltuin Peizerbocht Groningen Stad Fysiek 3 Bewonersinitiatief  €            44.792  €                     10.000 
Het huidige speelgebied aan de Peizerweg, in gemeente Groningen, is onvoldoende veilig. In dit project wordt deze speelplaats veiliger en 

toegankelijker gemaakt en wordt een nieuw invulling gegeven aan de de speelveldjes en speelaanleidingen.
X X

51 Transmurale Zorg Midden-Groningen Midden-Groningen Midden-Groningen proces 4 (A) Zorg 251.725€           100.675€                    
In coöperatieverband werken zorgverleners uit uiteenlopende disciplines (van de nulde tot en met de derde lijn) samen aan betere gezondheid, 

grotere ervaren kwaliteit en lagere zorgkosten. Gezamenlijk worden zorgprogramma's opgesteld voor verschillende aandoeningen. Ook de preventie 

krijgt aandacht.

X X
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52 Geriatrisch Expertisenetwerk DAL-gemeenten Appingedam Dal proces 4 (A) Zorg 4.902.330€        500.000€                    

Het is voor zorginstellingen steeds moeilijker om door een tekort aan gekwalificeerd personeel en een groeiend aantal ouderen de zorg voor ouderen 

in de toekomst naar behoren te kunnen leveren. Het verdwijnen van zorgfuncties uit het gebied ligt daardoor op de loer. De Hoven, Zonnehuisgroep 

Noord en Lentis zetten samen met andere belanghebbenden een toekomstbestendig netwerk van geriatrische zorg op in de DAL gemeenten. 

Gezamenlijke doelen zijn: ouderen de zorg te bieden die ze nodig hebben, de kwaliteit van de zorg te verbeteren en zorgverleners te behouden voor 

de regio. Dit is van groot belang voor de leefbaarheid in het gebied

X X

53 DorpsSuperrr Holwierde Delfzijl Dal Fysiek 4 (A) Zorg 415.000€           165.000€                    
De Dorpssuperr in Holwierde zat te ruim in haar jasje en kon dus met minder ruimte toe. Tegelijkertijd heeft de apotheekhoudende huisarts 

aangegeven dat zij op zoek was naar meer ruimte voor haar werkzaamheden. De huisarts dreigde daarom uit het dorp te verdwijnen. Het dorpshuis 

wordt verbouwd en verduurzaamd. De apotheekhoudende huisarts krijgt meer ruimte, de DorpsSuperrr kan met minder ruimte toe.

X X

54 De Tirrel Winsum Hoogeland Fysiek 4 (A) Zorg 34.600.000€      500.000€                    
Zorgcentrum de Twaalf Hoven en twee basisscholen krijgen een nieuwe, gezamenlijke locatie. Het wordt een mini-samenleving waar kinderen naar 

school gaan, waar kwetsbare ouderen wonen, waar allerlei vormen van zorg worden verleend en waar mensen uit de omgeving komen voor sport, 

activiteiten en gezelligheid.

X X

55 Dorpshuis Zuidwolde - brede zorgfunctie vóór en dóór het dorp Bedum Hoogeland Fysiek 4 (A) Zorg 945.000€           275.000€                    
Het huidige dorpshuis werd te groot voor het dorp. Daarnaast was de huisvesting van de huisarts elders in het dorp niet toereikend. Men heeft 

daarom het plan opgevat om het dorpshuis te verbouwen en het een brede zorgfunctie te geven: huisarts, fysiotherapie en burenhulp zullen hun 

intrek nemen in het pand. Daarnaast wordt het pand verduurzaamd

X X

56 Het Omgangshuis Stadskanaal Oost-Groningen Sociaal 4 (B) Zorg 18.745€             9.373€                        

Het Omgangshuis is een veilige plek waar kinderen hun niet verzorgende ouder kunnen ontmoeten, als dat door een ingewikkelde scheiding of in 

een pleegzorgsituatie niet op een gewone manier kan. Doel is het contact tussen kind en niet verzorgende oudere snel te normaliseren. Hierdoor 

worden zorgkosten die als gevolg van een vechtscheiding ontstaan, sterk gereduceerd. In de regio bestond veel behoefte aan een dergelijke 

voorziening. De provinciale bijdrage heeft gewerkt als een vliegwiel waardoor gemeenten en andere partijen met een bijdrage over de brug zijn 

gekomen. 

X X

57 Hospice Veen en Wolden Stadskanaal Oost-Groningen Sociaal 4 (B) Zorg 196.260€           17.500€                      

Het hospice Veen en Wolden biedt opvang aan mensen in hun laatste levensfase. Daarnaast kan de voorziening voor respijtzorg worden ingezet. Er 

zijn 3 gastenkamers beschikbaar. 

In de regio Oost-Groningen bleek uit onderzoek dat er veel behoefte aan een dergelijke voorziening was. Steeds meer mensen worden oud in hun 

eigen huis en ook de stervensfase vindt steeds meer thuis plaats. Niet in alle gevallen is dit gewenst of mogelijk. Het Hospice veen & Wolden biedt 

daarvoor een oplossing. 

X X

58 We gaan het meemaken de Marne Hoogeland Fysiek RLK Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden  €            39.000  €                     15.000 

House of Design is in september 2016 gestart met het project ‘We gaan het meemaken’. Zij hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van 

lokale gewassen, materialen, kennis, talent en vraag, om te komen tot lokale duurzame productieketens voor de regio. Zij koppelen de lokale 

maakindustrie aan 21e eeuw vaardigheden als digitale fabricage, waardoor men tot nieuwe inzichten en innovatie komt. Jongeren inspireert House of 

Design met deze nieuwe technieken, door ze te laten ontdekken hoe deze een rol kunnen spelen in hun eigen toekomst in de regio X X

59 De Tille Oldambt Oost-Groningen Fysiek RLK Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden 868.539€           161.000€                    
Dorpshuis De Tille wordt gebruikt voor allerlei dorpsactiviteiten. Op dit moment zijn de vrijwilligers bezig met de voorbereiding van de verbouwing. 

Het plan omvat het realiseren van een centrale ontmoetingsruimte in en rondom dorpshuis. Ook wordt er een duurzaamheidsslag gemaakt
X X

60 Pekela-de Riggel Pekela Oost-Groningen Fysiek RLK Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden 54.446€             10.000€                      

Het dorpshuis heeft alle energieslurpers vervangen voor energiezuinige apparatuur, zonnepanelen geplaatst en warmtepompen en een 

warmteterugwininstallatie aangeschaft. Door de lage energierekening gaan de zaalhuren omlaag en blijft er maandelijks een substantieel bedrag 

over om te investeren in activiteiten voor alle leeftijden. De energiebesparende maatregelen dragen bij aan de toekomstbestendigheid van het 

dorpshuis. Het dorpshuis blijft rendabel, de kosten voor activiteiten laag, ook bij een krimpende bevolking of in tijden van economische crisis. De 

initiatiefnemers dragen de opgedane kennis uit naar anderen. 

X X

61 Aanpak winkelcentrum Stadskanaal Stadskanaal Oost-Groningen Fysiek 1 Gebiedsgerichte aanpak 9.750.000€        1.900.000€                 

De aanpak in Stadskanaal is gericht op het creëren van een compact en aantrekkelijk winkelcentrum met een regionale uitstraling. Winkels van 

buiten het centrum worden verleid om zich in het kernwinkelcentrum te vestigen, waardoor een compact winkelgebied ontstaat. Vrijkomende locaties 

buiten het kernwinkelcentrum krijgen een andere bestemming, wat leidt tot een vermindering van de winkelvloeroppervlakte. Naast het verplaatsen 

van winkels is er ook aandacht voor de openbare ruimte in het centrumgebied. Het moet een aangenaam verblijfsgebied worden. Het is niet alleen de 

gemeente die investeert, ook winkeliers en vastgoedpartijen dragen hun steentje bij.

62 Noordelijk deel Kerkstraat - Hoogezand Midden-Groningen Midden-Groningen Fysiek 1 Gebiedsgerichte aanpak 9.200.000€        1.600.000€                 

Het project Noordelijk deel Kerkstraat Hoogezand heeft het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en daarmee de leefbaarheid van het noordelijk deel 

van de Kerkstraat en omgeving in Hoogezand ten doel. Om dat te bereiken zijn de bij het project betrokken partijen (Geveke, Lefier, Groninger Huis, 

Reensche Compagnie en de gemeente) bezig met het aankopen van verloederde panden met het doel deze te slopen. Samen met de inmiddels 

braakliggende terreinen zullen deze locaties opnieuw worden ingevuld. Het gaat daarbij m.n. om de bouw van nieuwe woningen in verschillende 

segmenten (koop en huur; voor senioren en eengezinswoningen). In totaal gaat het om 300 woningen die in een parkachtige omgeving zullen 

worden ontwikkeld. Daarnaast is veel aandacht voor de verkeersstromen in het gebied tussen A7 en het stadscentrum en tussen het Kieldiep en het 

Westerpark. Hierbij is veel aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit (groene inrichting). De beleving van de entree van Hoogezand en de route naar het 

centrum van Hoogezand wordt met deze maatregelen sterk verbeterd en de kwaliteit van de woningvoorraad sluit beter aan op de vraag naar 

woningen. Deze verbeterslag in de woningvoorraad is goed voor de leefbaarheid en heeft sterke duurzaamheidseffecten (energetisch).

63 Het Houtstek Midden-Groningen Midden-Groningen Fysiek 2 (A) Locatiegerichte aanpak  €          740.888  €                   150.000 

Dit project betreft het bouwen van een multifunctioneel dorpshuis Het Houtstek op het erfgoedplein van Slochteren. Het plan maakt onderdeel uit van 

de upgrading (sinds 2010) van het totale centrumgebied met erfgoedplein, aanpak haven, verbreding overkluizing provinciale weg en vestiging 

regiokantoor Staatsbosbeheer. Door functies/voorzieningen te combineren ontstaat een toekomstbestendig multifunctioneel dorpshuis dat het dorp 

Slochteren nu niet heeft. Draagvlak is duidelijk aanwezig in het dorp. Het Houtstek (een stuk cultuurhistorie) blijft behouden, de aanbouw past 

architectonisch bij het bestaande Houtstek en de benodigde functies die het kan bieden aan de verschillende gebruikers. Dorpshuis het Houtstek 

draagt verder bij aan het langer thuis kunnen wonen van ouderen door o.a. dagbesteding. 

64 Nieuwe aanbouw dorpshuis de Meuln St. Annen Ten Boer Stad Fysiek 2 (A) Locatiegerichte aanpak  €          250.000  €                     25.000 

Met het project ‘Nieuwe aanbouw dorpshuis de Meuln in Sint Annen’ wordt door de inwoners van Sint Annen enthousiast en hard gewerkt aan het 

behouden en versterken van de leefbaarheid en vitaliteit van Sint Annen. De Meuln is dé ontmoetingsplaats in het dorp en onmisbaar voor de 

leefbaarheid van Sint Annen. De belangrijkste doelgroep is de inwoners van het dorp Sint Annen en bewoners uit haar directe omgeving. Daarnaast 

wordt de Meuln ook gebruikt als stembureau, voor particuliere feesten, partijen en uitvaarten en voor bijeenkomsten georganiseerd door en/of voor 

veeteeltstudieclub, Vereniging Groninger Dorpen, Gemeente Ten Boer, Provincie Groningen en omringende buurtgemeenschappen.

65 MFC Siddeburen - St. MFC Siddeburen i.o. Midden-Groningen Midden-Groningen Fysiek 2 (A) Locatiegerichte aanpak 1.400.000€        200.000€                    

Vanuit het perspectief om de leefbaarheid in Siddeburen te behouden en waar mogelijk te versterken zijn inwoners het initiatief gestart om met 

verenigingen en organisaties uit Siddeburen het gebouw Rehoboth te verbouwen tot multifunctioneel centrum (MFC). Binnen het MFC worden 

meerdere functies en voorzieningen onder één dak samengebracht. Culturele en maatschappelijke functies zoals dorpshuis, bibliotheek, toneel etc. 

en ook de functie 'zorg' maakt onderdeel uit van het MFC. De huisarts, fysiotherapeut, thuiszorg en de NOVO worden vaste gebruikers van het 

MFC. De functies die in het gebouw worden ondergebracht zijn aanvullend op het aanbod dat nu al beschikbaar is in Siddeburen

66 t Mainschoar veur mekoar - dorsphuis Kolham Midden-Groningen Midden-Groningen Fysiek 2 (A) Locatiegerichte aanpak 511.256€           202.000€                    

Het project betreft de verbouw en uitbreiding van het dorpshuis 't Mainschoar te Kolham. Doel van het project is de realisatie van een 

toekomstbestendig en meer multifunctioneel dorpshuis waarin een huiskamer voor alle inwoners van Kolham centraal staat. Werkzaamheden zijn 

inmiddels vergevorderd. Het eindresultaat is een multifunctioneel gebouw waar functies en activiteiten voor verschillende doelgroepen zijn 

ondergebracht en waarbij onderlinge contacten worden gestimuleerd. Het reeds aanwezige spreekuur van de huisarts en de fysiotherapeut en een 

koppeling met wmo-functies zorgen voor het behoud van 'zorg dichtbij'.

67 Plan van aanpak Pietershoeve - St. Beheer Pietershoeve De Marne Hoogeland Fysiek 2 (A) Locatiegerichte aanpak 750.000€           300.000€                    

Met het project Pietershoeve wordt in Ulrum een multifunctioneel hippisch centrum, inclusief voorziening voor dagbesteding en kinderzorgboerderij, 

gerealiseerd. Met dit project worden verschillende voorzieningen en functies op het vlak van leefbaarheid, duurzaamheid en economie 

gecombineerd, te weten: twee sportverenigingen, die afzonderlijk geen toekomst meer hebben op hun locaties, worden door samenwerking verstrekt 

(fusie), dagbesteding wordt aangeboden ten behoeve van mensen met een beperking, en het toeristische verblijfsklimaat wordt versterkt door de 

ontwikkeling van een pleisterplaats voor wandelaars en fietsers.
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68 Wijkvernieuwing Gorecht-West fase 3 Midden-Groningen Midden-Groningen Fysiek 2 (B) Transitiefonds particuliere woningvoorraad 2.200.000€        300.000€                    
De aanpak was gericht op de sloop van particuliere woningen als onderdeel van de totale noodzakelijke wijkvernieuwing Gorecht West. Het 

subsidieverzoek is inmiddels ingetrokken. Het bleek niet mogelijk om overeenstemming te bereiken met de meerderheid van de eigenaren van een 

aantal koopwoningen vanwege persoonlijke (financiële) problematiek of het ontbreken van goed woonperspectief elders.

69 Aanpak rotte kiezen in de gemeente Pekela Pekela Oost-Groningen Fysiek 2 (B) Transitiefonds particuliere woningvoorraad 200.000€           100.000€                    

Door de sloop van (verpauperde), niet toekomstbestendige particuliere woningen wordt de kwaliteit van de leefomgeving vergroot en de 

woningvoorraard verdund. Hiermee wordt het proces rond het in balans brengen van de woningvoorraad een stap verder gebracht. De trajecten met 

de eigenaren zijn intensief, vergen veel tijd en maatwerk. Er wordt in de uitvoering nauw samengewerkt met het project 'rotte kiezen' van het 

Regionaal Woon- en Leefbaareheidsplan Oost-Groningen. Inmiddels is 1 woning gesloopt en loopt een aantal intensieve trajecten met particuliere 

eigenaren.

70 Transformatie centrale zone Uithuizermeeden Eemsmond Hoogeland Fysiek 2 (B) Transitiefonds particuliere woningvoorraad 600.000€           300.000€                    

Rotte plekken langs het lint worden gesaneerd, zodat verpaupering en leegstaande woningen/bedrijven wordt opgeheven of voorkomen. Door de 

combinatie van sloop/transformatie in het lint, het slopen van boventallige woningvoorraad in de woonwijken en het toevoegen van 

toekomstbestendige woningen, wordt de kwaliteit en de uitstraling van de Hoofdstraat verbeterd. De transitie biedt tevens kansen om sociaal 

culturele en zorgvoorzieningen, nu versnipperd over het dorp, samen te voegen en te concentreren. 

71 Projectplan Kultuureiland Midden-Groningen Midden-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 22.300€                  5.000€                        
Stichting Beleveniscollectief heeft een eenmalige bijdrage ontvangen in de kosten van een haalbaarheidsonderzoek naar het attractiever maken van 

het gebied rond het Schildmeer. Vanuit de gedachte meer reuring is meer leefbaarheid, werken allerlei organisaties (kunst- en cultuur, 

dorpsverenigingen, overheid), omwonenden en ondernemers samen aan de planvorming die in een afrondende fase is.

72 Lichtweek Bedum Bedum Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 7.385€               1.850€                        
Lichtweek Bedum heeft in 2016 een eenmalige bijdrage ontvangen voor het evenement dat uit vele (deel)activiteiten bestaat en waarbij alle 

Bedummers betrokken zijn. Primair doel van de vrijwilligers is het vergroten van de verbinding en saamhorigheid in het dorp, wat ook gelukt is met 

het evenement in de week van 10 tot 17 september.

73 Altied wat aan 't wad De Marne Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 23.400€             5.475€                        
Het driedaagse evenement 'Altied wat aan 't Wad' in Pieterburen heeft een eenmalige bijdrage ontvangen voor diverse activiteiten. Het evenement 

verbindt educatie over het Waddengebied met activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie in het dorp. Met vrijwillige inzet van bewoners en 

lokale ondernemers is het succesvol uitgevoerd van 28 t/m 30 oktober 2016.

74 BL536 groene speelplek Kruisweg De Marne Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 247.506€           10.000€                      
Dorpsbelang Kruisweg heeft een bijdrage ontvangen voor het project 'BL536' dat bestaat uit allerlei initiatieven om jong en oud bij elkaar te brengen, 

ontmoetingsplaatsen te verbeteren, dorpsommetjes te realiseren. De groene speelplaats die met veel vrijwillige inzet tot stand gekomen is met de 

subsidie, combineert spelen, recreëren en ontmoeten. Met festiviteiten voor jong en oud is de speelplek op 30 juni 2018 geopend.

75 Nationale Sportweek Eemsmond Eemsmond Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 5.400€               1.350€                        
Er is een eenmalige bijdrage verleend aan sportweek in Eemsmond. In de week van 17 tot 25 september 2016 hebben de lokale sportverenigingen 

van zeven dorpen activiteiten georganiseerd. Kinderen konden zo op een leuke manier kennismaken met de mogelijkheden en de verenigingen -die 

van groot belang zijn voor de leefbaarheid- hebben zich laten zien, dankzij de inzet van vele vrijwilligers.

76 Recreatiesteigers HSV Ons Genoegen Eemsmond Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 50.000€             10.000€                      

Met de eenmalige bijdrage heeft de vereniging H.S.V. Ons Genoegen vissteigers aangelegd in het drie kilometer lange watertraject van Doodstil tot 

de Ceres pijpen (richting Kantens). Dit in afstemming en samenwerking met het Waterschap. Een deel is rolstoeltoegankelijk. De aanleg is met 

zelfwerkzaamheid verricht en ook het onderhoud wordt zelf gedaan. De 1000 leden van drie visverenigingen in de directe omgeving maken gebruik 

van de steigers, net als recreanten in het gebied..  

77 Sociale buurt 'Berlagehof' Groningen Stad Sociaal 3 Bewonersinitiatief 1.307€               325€                           
Bewoners van de nieuwe buurt Berlagehof in Groningen hebben een eenmalige bijdrage ontvangen om de sociale cohesie in hun buurt op gang te 

brengen. Tijdens een treffen dat gevierd is op 15 juli 2017 hebben de bewoners elkaar leren kennen en zijn er nieuwe initiatieven ontstaan, 

bijvoorbeeld voor het schoonhouden van de wijk.

78 Burendag Appingedam Appingedam Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 2.062€               478€                           
De wijken Opwierde I en II in Appingedam hebben met de bijdrage gezamenlijk een burendag georganiseerd met activiteiten voor jong en oud. Het 

doel dan de dag: contacten versterken binnen de wijk en samen de wijk mooier maken is geslaagd, gezien de gezamenlijke schoonmaakactie die op 

de burendag is bedacht. De burendag was op 24 september 2016.

79 Groen speelplein Hoogkerk Groningen Stad Sociaal 3 Bewonersinitiatief 57.421€             10.000€                      
Op initiatief van inwoners van Hoogkerk is bij de Rehobothschool een openbaar toegankelijke speelruimte gecreëerd. Met de natuurspeelplek is 

meer groen in de buurt ontstaan voor alle wijkbewoners. Van initiatieffase tot uitvoering zijn de buurtbewoners betrokken geweest bij de 

wijkspeelplaats.. 

80 Aquaria Hoogezand-Sappemeer e.o. Midden-Groningen Midden-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 1.990€               497€                           
Er is een eenmalige bijdrage verleend aan vereniging Aquaria in Hoogezand-Sappemeer. De vrijwilligers hebben in december 2016 een succesvol 

regionaal en vrij toegankelijk evenement neergezet dat heeft bijgedragen aan de reuring in Hoogezand.

81 IJsbaan op peil in Overschild Midden-Groningen Midden-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 30.000€             10.000€                      
De IJsvereniging in Overschild mocht vanuit de nieuwe Flora- en Faunawet de ijsbaan niet meer vullen op de manier die al meer dan 100 jaar 

gangbaar was. Om te kunnen blijven schaatsen, moest er een waterput geslagen worden. Met hulp van fondsen en eigen werkzaamheid is dit 

gerealiseerd. Door het behoud van de voorziening kunnen er ook in de toekomst activiteiten voor jong en oud plaatsvinden.

82 Landschapstuin en behoud Hortus Haren Stad Sociaal 3 Bewonersinitiatief 225.000€           10.000€                      
Stichting Behoud Groene Hortus bestaat uit actieve inwoners in Haren die zich inzetten voor het behoud van de Hortus botanicus. De natuurlijke, 

natuurhistorische en cultuurhistorische waarden van de tuin en het groene recreatieve karakter is belangrijk voor de leefomgeving. De 

landschapstuin ('Hondsrugtuin') is gerealiseerd met veel zelfwerkzaamheid en geopend op 9 juni 2017.

83 Transformatie jeugdhonk Midden-Groningen Midden-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 104.902€           10.000€                      
In Harkstede hebben de inwoners het jeugdhonk 'Veur Elkenain' getransformeerd tot een volwaardig, toekomstbestendig en duurzaam dorpshuis 

voor alle inwoners. De verbouwing is gerealiseerd met veel zelfwerkzaamheid, inzamelingsacties en diverse fondsen. Pand404 heeft inmiddels de 

functie van centrale ontmoetingsplek voor de inwoners en verenigingen in het dorp.

84 Het Groene Ommetje Zuidwolde Bedum Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 126.566€           10.000€                      
Zuidwolde is een aantrekkelijk wandelgebied rijker met het 'Groene ommetje' aan de westzijde van het Boterdiep tussen de bebouwing en de 

Eemshavenweg. Met veel zelfwerkzaamheid hebben inwoners het ommetje gerealiseerd, waarbij de beplanting ook zorgt voor minder geluidsoverlast 

van de Eemshavenweg.
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85 LEGiO-run Grootegast Grootegast, Leek, Marum, ZuidhornWesterkwartier Sociaal 3 Bewonersinitiatief 31.234€             5.000€                        
De inwoners van Grootegast die jaarlijks de LEGIO-run organiseren, hebben een eenmalige bijdrage ontvangen voor duurzame materialen. Hierdoor 

kunnen zij ook in de toekomst het drukbezochte sportevenement blijven uitvoeren, dat niet alleen zorgt voor reuring in het dorp maar ook voor 

bekendheid van Grootegast en de omgeving.

86 Koploperproject midden Groningen Midden-Groningen Midden-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 40.000€             10.000€                      
Het Koploperproject biedt organisaties de kans om effectief en doelgericht duurzaam en maatschappelijk te ondernemen, samen met inwoners. 

Gezamenlijke versterking van de regio is het uitgangspunt. Daarbij trekken bewonersgroepen, scholen, zorg- en welzijnsorganisaties gezamenlijk op, 

bijvoorbeeld door bijeenkomsten organiseren over duurzame ontwikkelingen waarbij lokale bedrijven kosteloos de locaties en catering verzorgen.

87 Gezamenlijke ruimte In Corpore Wagenborgen Delfzijl Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 8.343€               2.750€                        
't Schoultje' in Wagenborgen wordt door diverse verenigingen in het dorp gebruikt. Met zelfwerkzaamheid zijn de grootste energieslurpers 

aangepakt, waardoor structureel wordt bespaard op de stroom- en stookkosten. De eerste besparing is omgezet in een concert van de 

muziekvereniging voor het hele dorp. 

88 Openstellen Sportpark Henk Bruins Midden-Groningen Midden-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 19.460€             1.750€                        
Het sportpark Henk Bruins in Sappemeer is met de eenmalige bijdrage multifunctioneler gemaakt en ontsloten voor buurtbewoners, 

buurtverenigingen, scholen en zorg- en welzijnsinstellingen en lokale ondernemers. Hiermee is het park een ontmoetingsplaats voor de buurt.

89 Wandketels voor zwembad 'De Kolck' Midden-Groningen Midden-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 10.000€             10.000€                      
Dorpscoöperatie Meeden is de exploitant van zwem- en recreatiebad 'De Kolck'. Om de exploitatiekosten te verminderen van het bad dat volledig 

draait op vrijwilligers, is een bijdrage verleend in het energiezuiniger maken van het zwembad, waarbij de kapotte ketel is vervangen. Hierdoor 

kunnen de inwoners van Meeden en omgeving blijven zwemmen en recreëren.

90 Kookcafe Ommelandercompagnie Veendam Oost-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 3.599€               1.800€                        

De inwoners van Ommelanderwijk/Zuidwending in Veendam, verenigd in het dorpenteam, hebben een eenmalige bijdrage toegezegd gekregen voor 

duurzame materialen voor het kookcafé. De subsidie is nog niet uitbetaald, omdat de keukenaanpassingen van het dorpshuis door de organisatie on 

hold is gezet door geconstateerde schade aan de fundering van het gebouw (wellicht mijnbouwschade). Als het opgelost is, worden de 

keukenaanpassingen alsnog gedaan.

91 Droomtocht Visvliet Zuidhorn Westerkwartier Sociaal 3 Bewonersinitiatief 128.000€           10.000€                      

In Visvliet zijn dankzij de bijdrage verschillende kunstobjecten geplaatst, die samen een route door het dorp heen vormen. Inspiratiebron voor de 

objecten is voormalig inwoner Eise Eisinga. Het initiatief wordt breed gedragen in het dorp en zorgt voor een versterking van de sociale cohesie, 

meerdere groepen dorpsbewoners hebben meegewerkt om het project te realiseren. Het project geeft een positieve impuls aan een dorp waarin veel 

voorzieningen zijn verdwenen.

92 Revitalisering dorpshuis t Trefpunt Oldambt Oost-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 122.998€           10.000€                      
In Nieuwolda is dorpshuis 't Trefpunt gerevitaliseerd. Met de bijdrage is het verouderde pand gerenoveerd en verbouwd en toegankelijk gemaakt voor 

alle inwoners van het dorp. De afgelopen jaren zijn veel onderhoudswerkzaamheden verricht door verschillende inwoners die het dorpshuis een 

warm hart toedragen. Dankzij dit project blijft een belangrijke voorziening voor het dorp behouden.

93 Rolstoelvriendelijke vissteiger in Wehe den Hoorn De Marne Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 8.310€               1.145€                        
Dorpsbelangen Wehe den Hoorn heeft subsidie ontvangen voor het realiseren van een rolstoelvriendelijke vissteiger. Het dorp kent een actieve 

visvereniging, die gedeeltelijk uit oudere en mindervalide leden bestaat. Dankzij dit project kunnen deze doelgroepen blijven participeren en wordt 

voorkomen dat zij in een sociaal isolement raken. De steiger is in mei 2017 in gebruik genomen.

94 Kuzemerkooi projecten Oldekerk Grootegast Westerkwartier Sociaal 3 Bewonersinitiatief 67.280€             6.000€                        
In het natuurgebied Kuzemerkooi in Oldekerk zijn verschillende projecten gerealiseerd om jong en oud bij het gebied te betrekken. Het gebied wordt 

door inwoners zelf onderhouden. Met de bijdrage zijn onder andere educatieve borden en een hangbrug geplaatst, en zijn er lespakketten 

ontwikkeld. Hierdoor zijn educatie en recreatie in het gebied gestimuleerd en is de leefomgeving verbeterd.

95 Winkelstraat Sappemeer Midden-Groningen Midden-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 197.000€           10.000€                      
De winkelstraat in Sappemeer is veiliger gemaakt en de uitstraling van dit winkelgebied is verbeterd. Ingezet is op meer gezelligheid, versterken van 

de lokale identiteit/herkenbaarheid en het verbeteren van de samenhang. Voor buurtbewoners en bezoekers is de ontmoetings- en verblijfsfunctie 

verbeterd. Ondernemers zien klanten die het gebied als plezieriger ervaren.  

96 Toppers Concert Delfzijl Delfzijl Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 17.725€             3.994€                        
Muziekvereniging Koningin Wilhelmina heeft met de behulp van de bijdrage een concert georganiseerd in Delfzijl. Dankzij dit soort evenementen 

kunnen mensen actief deelnemen aan cultuur en wordt een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid en vitaliteit in de regio. Het concert is 

georganiseerd in samenwerking met verschillende inwoners en maatschappelijke en culturele partners in de regio.

97 Pinksterfeesten Delfzijl Delfzijl Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 121.550€           10.000€                      
Met de bijdrage heeft KZRV Neptunus Delfzijl de Pinksterfeesten in Delfzijl georganiseerd. Het evenement zorgt voor veel reuring in het gebied. Veel 

verenigingen zijn bij de organisatie van het evenement betrokken. Ook zijn er vrijwilligers van jong tot oud, die het evenement mede mogelijk hebben 

gemaakt. Hiermee is de sociale cohesie versterkt.

98 Koningsdag - verbindingsdag Middelstum Loppersum Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 10.220€             2.555€                        
In het dorp Middelstum zijn met de subsidie verschillende activiteiten tijdens Koningsdag 2017 georganiseerd. Veel vrijwilligers uit het dorp hebben 

meegeholpen, waarbij jongeren en ouderen betrokken zijn. Verbinding en lokale talenten waren de rode draad in het programma.

99 Outdoor sporttoestel Leek Leek Westerkwartier Sociaal 3 Bewonersinitiatief 3.150€               3.150€                        
In Leek is met de subsidie een outdoor fitnesspark gerealiseerd. Dit project bevordert het bewegen in de openbare ruimte en sociale contacten 

tussen bewoners. Jeugd- en jongerenwerkers, sportclubs en scholen hebben aan de totstandkoming van het project bijgedragen.

100 Wilgenborg Blauwe Stad Oldambt Oost-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 169.920€           10.000€                      
In Blauwe Stad is met de bijdrage een natuurlijk bouwwerk ontwikkeld. De Wilgenborg is een ontmoetingsplek geworden waar regelmatig activiteiten 

worden georganiseerd. Het project is tot stand gekomen met veel zelfwerkzaamheid van bewoners en samenwerking tussen verschillende 

bewonersverenigingen.

101 Hertenkamp Nieuwolda Oldambt Oost-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 120.000€           10.000€                      

Stichting Nieuwolda en Dorpsbelangen Nieuwolda hebben subsidie ontvangen voor het opknappen van de Hertenkamp. Onder andere de 

dierenverblijven waren in slechte staat. Door deze op te knappen, voorzieningen toe te voegen en de Hertenkamp voor alle inwoners toegankelijk te 

maken is het nu geworden tot een kinderboerderij en ontmoetingsplaats. Inwoners van het dorp, jong en oud, zorgen samen voor de dieren en het 

openbaar groen rond de Hertenkamp.
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102 Verduurzaming visserijmuseum Zoutkamp De Marne Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 72.759€             10.000€                      
Het Visserijmuseum in Zoutkamp heeft een bijdrage ontvangen voor de verduurzaming van het museum. Getroffen maatregelen zijn onder andere 

het vervangen van oude vitrines, het ontwikkelen van een audiotour, het vervangen van de CV-ketel en het aanbrengen van zonnepanelen. Hiermee 

blijft een belangrijke trekpleister voor het dorp en de regio behouden.

103 Outdoor Fitness Ten Boer Ten Boer Stad Sociaal 3 Bewonersinitiatief 72.373€             10.000€                      

Dorpsbelang Ten Boer wil een outdoor fitnesslocatie in het Ten Boersterbos realiseren. Doel is het vergroten van de sociale contacten tussen 

inwoners door de recreatie in het bos te stimuleren en het bewegen in de openbare ruimte te bevorderen. De financiering van het project is nog niet 

rond en dorpsbelang onderzoekt de mogelijkheden tot samenvoeging met het project 'Bewegende Stad'. De subsidie is nog niet vastgesteld of 

uitbetaald.

104 Fakkeloptocht Gas Terug Groningen Stad Sociaal 3 Bewonersinitiatief 10.055€             1.000€                        

De Groninger Bodem Beweging heeft subsidie ontvangen voor het organiseren van een fakkeloptocht die diende als protest tegen de gaswinning en 

voor een toekomst voor Groningen. De subsidie was bestemd voor organisatiekosten en de huur van een podium. Met de fakkeloptocht, waaraan 

ongeveer 10.000 mensen hebben deelgenomen, wilde men laten zien dat Groningen zich eensgezind schaart achter de boodschap Gas Terug, 

Recht voor Groningen en Geef Groningen een Toekomst.

105 Vrijwilligersavond Appingedam Appingedam Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 9.800€               950€                           
In Appingedam is op 6 oktober 2017 een evenement georganiseerd om actieve vrijwilligers te bedanken. Er worden ieder jaar tal van evenementen in 

Appingedam georganiseerd. Dit is alleen mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Met de bijdrage voor de vrijwilligersavond konden 300 

Damster vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. Deze inwoners spelen met hun bijdrage een grote rol in de vitaliteit van Appingedam.

106 Herinrichting speeltuin in De Eiken in Bedum Bedum Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 38.678€             9.500€                        

In Bedum is de verouderde speeltuin De Eiken opgeknapt. Met de bijdrage is de speeltuin gerevitaliseerd. De buurtbewoners hebben hierdoor weer 

een aantrekkelijke ontmoetingsplek om samen te komen, te spelen en bewegen. Ook is er gedacht aan zitplekken voor de ouderen, waardoor jong en 

oud elkaar hier kan ontmoeten. Buurtbewoners hebben zelf geholpen met het plaatsen van de objecten. De speeltuin is geopend in september 2017.

107 Speelweek De Wilp Marum Westerkwartier Sociaal 3 Bewonersinitiatief 2.826€               760€                           
In augustus 2017 heeft Speelweek De Wilp plaatsgevonden. Met de bijdrage is een vierdaagse speelweek georganiseerd, die de sociale cohesie 

van het dorp versterkt door inwoners samen te brengen. Het is een belangrijk jaarlijks evenement in het dorp, dat in 2016 de leefbaarheidsprijs van 

de gemeente Marum heeft gewonnen. Verschillende verenigingen hebben de speelweek ondersteund. 

108 Samen, toneel en muziek in 't Zandt Loppersum Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 13.825€             1.500€                        
De toneelvereniging in 't Zandt heeft een eenmalige bijdrage ontvangen voor een uitvoering in eigen dorp in mei 2017. Doel was het samenbrengen 

van jong en oud en -met name de jeugd- te enthousiasmeren om zich aan te sluiten bij de toneel- of muziekvereniging, zodat deze in de toekomst 

kunnen blijven voortbestaan. 

109 Herinrichten speeltuin Bierum Delfzijl Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 5.046€               1.200€                        
In Bierum heeft de speeltuinvereniging een bijdrage ontvangen voor het aanschaffen van nieuwe speeltoestellen. Vanwege de slechte staat van het 

oude speelmateriaal waren deze om veiligheidsredenen niet meer te gebruiken. Met de nieuwe speeltoestellen wordt het speelplezier van de 

kinderen vergroot en een ontmoetingsplek in een veilige omgeving gecreëerd. De speeltuin is heropend in september 2017.

110 Moestuin "De vergeten hoek" voor Oude Pekela Pekela Oost-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 6.929€               7.000€                        

Samen Sterk voor Oude Pekela heeft een bijdrage ontvangen voor het cultiveren van een braakliggend terrein en het inrichten van een moestuin voor 

het kweken van aardappelen en groentes. Met dit initiatief wil de moestuinvereniging de bestaande moestuin uitbreiden. Er doen onder andere 

ouderen en vluchtelingen mee aan het initiatief. Het doel van de vrijwilligers is om de buurt leefbaar te houden. Daarnaast bieden zij mensen die het 

niet breed hebben een mogelijkheid om de kosten van directe levensbehoeften te verlagen. De moestuin is vanaf maart 2017 uitgebreid.

111 Materiaal voor Losdorp Delfzijl Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 8.058€               3.000€                        

De geluidsapparatuur van Shantykoor Losdorp was sterk verouderd. De voortzetting van het koor is gekoppeld aan de juiste en goede apparatuur. 

Met de subsidie is de geluidsapparatuur vervangen. Het koor verzorgt jaarlijks ongeveer 25 optredens in woon- en zorgcentra, zorgt hiermee voor 

reuring in verschillende dorpen en biedt ouderen een culturele activiteit. 

112 Leeninstrumenten Bedum Bedum Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 16.250€             3.675€                        
Met de bijdrage heeft CMV Wilhelmina Bedum instrumenten aangeschaft die door leden zelf niet bekostigd kunnen worden. Op die manier is 

deelnemen aan het orkest voor iedereen bereikbaar. Het orkest is in het dorp een plek waar door jong en oud wekelijks met plezier muziek wordt 

gemaakt. Daarnaast verzorgt het orkest de muzikale begeleiding tijdens belangrijke dorpsactiviteiten.  

113 Studiedag vrijwilligers kledingbanken Maxima 15 gemeenten Stad Sociaal 3 Bewonersinitiatief 5.400€               1.000€                        
Kledingbank Maxima is er voor en door de doelgroep. Met de bijdrage hebben vrijwilligers de mogelijkheid gehad om deel te nemen aan een 

studiedag. De insteek is dat vrijwilligers bij Kledingbank Maxima door een studiedag (en werken bij de kledingbank) uiteindelijk een betaalde baan 

vinden. 

114 Sunsation 2017 Loppersum Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 136.600€           8.100€                        
Door een grote groep -vooral jongere-vrijwilligers wordt jaarlijks het festival Sunsation georganiseerd. Met de bijdrage heeft het evenement van 31 

maart tot 8 april 2017 plaatsgevonden en is er geïnvesteerd in duurzame zaken die bij volgende edities opnieuw gebruikt kunnen worden. Het 

evenement is vanwege zijn maatschappelijke functie voor de inwoners, verenigingen en middenstand van grote betekenis.  

115 Speeltuin Vernieuwen Middelstum Loppersum Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 29.366€             7.654€                        
Speeltuin de Dondersteen is een onderdeel van Buurtvereniging Plan-West in Middelstum. Door de buurtbewoners is er hard gewerkt om de 

speeltuin een metamorfose te geven. Met hulp van fondsen en zelfwerkzaamheid hebben de vrijwilligers er een eigentijdse en veilige speeltuin van 

gemaakt. De speeltuin heeft de belangrijke functie van ontmoetingsplek voor inwoners en is geopend op 22 mei 2017.   

116 Muziekfestival Delfzijl 2017 Delfzijl Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 47.600€             10.000€                      

Op 24 en 24 september 2017 was het centrum van Delfzijl het podium van het grootste openlucht muziekfestival voor amateur blaas- en 

slagwerkmuziek in het noorden van Nederland. De vele vrijwilligers staken de handen uit de mouwen om de 7e editie tot een groot succes te maken. 

Het Muziekfestival Delfzijl zorgt voor een goede uitstraling en legt aandacht op de vele verenigingen die Delfzijl en omgeving kleur geven. Daarnaast 

zorgt het Muziekfestival Delfzijl voor verbinding tussen (muziek)verenigingen. Dit heeft geleid tot een eenmalige bijdrage.  

117 De Oranjevereniging verenigd Bedum Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 8.470€               1.000€                        
De Oranjevereniging organiseert het gehele jaar activiteiten voor jong en oud. De verleende bijdrage zorgde ervoor dat er meer activiteiten 

georganiseerd konden worden. Meerdere verenigingen in Noord- en Zuidwolde hebben te maken met teruglopende ledenaantallen. De 

Oranjevereniging neemt in het verenigingsleven een verbindende positie in, waarbij alle inwoners uit beide dorpen betrokken worden. 

118 Kindvriendelijk Zone Zandplatenbuurt Delfzijl Delfzijl Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 34.343€             10.000€                      
Met de bijdrage zijn de inwoners van de Zandplatenbuurt in Delfzijl Noord begonnen met het realiseren van een kindvriendelijke zone tussen het 

Juisterif, Koperzand en Simonszand. De bewoners zijn gestart met het opknappen van de speeltuin (geopend op 7 september 2017). Daarnaast zijn 

er bomen geplant om schaduw te creëren en is de ontmoetingsplek aangepakt.
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119 Karten 2017 Bellingwolde Westerwolde Oost-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 20.000€             3.000€                        

Het kartevenement waarmee de inwoners van Bellingwolde hun dorp op de kaart wilden zetten, bleek in de praktijk weerbarstig te organiseren. In 

overleg is besloten de bijdrage in te zetten voor een tweedaagse en grote eindejaarsmarkt in dorpshuis De Meet in december 2017. Een goed 

besluit, want de indoormarkt is druk bezocht. Verenigingen hebben zich gepresenteerd en de bewoners hebben er plannen gemaakt voor de 

toekomst van hun dorp.

120 Familiefestival Art Carnivale "9" 2017 Midden-Groningen Midden-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 118.800€           3.000€                        

Het gratis toegankelijke familiefestival Art Carnivale (21 t/m 23 juli 2017) aan de oevers van het Schildmeer, wordt gedragen door vrijwilligers en laat 

een breed publiek kennis maken met kunst en cultuur. Voor het gebied is het een belangrijk evenement en levert het positieve bijdrage aan de 

leefbaarheid in recreatief-toeristische en maatschappelijk-culturele zin. De verleende bijdrage is ingezet voor de aanschaf van duurzaam materiaal 

voor efficiënt gebruik van horeca en logistieke middelen.

121 Midzomerfestival De Wilp Marum Westerkwartier Sociaal 3 Bewonersinitiatief 18.075€             4.500€                        
Een groep enthousiaste inwoners uit De Wilp heeft op 24 juni 2017 een succesvolle editie van het Midzomerfestival georganiseerd. Het 

Midzomerfestival 2.0 editie stond in het teken van saamhorigheid en verbinding en is uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers.

122 Pagefestival Stadskanaal Oost-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 40.000€                  3.500€                        
Het Pagefestival is een initiatief van inwoners uit Stadskanaal die pleiten voor gratis cultuur voor iedereen. Het Pagefestival biedt een podium voor 

startende artiesten op allerlei kunstgebieden en heeft als doelstelling om de sociale cohesie en cultuureducatie te stimuleren. Hiermee leveren zij 

een bijdrage aan de leefbaarheid van het gebied. Het goed bezochte festival is gehouden op 1 en 2 juli 2017.

123 Cultuurparticipatie Eemsmond Big Band Delfzijl Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 50.000€             10.000€                      
De vereniging Eemsmond Big Band heeft op 24 juni 2017 met de subsidie een vrij toegankelijk muzikaal programma voor een breed publiek 

georganiseerd.  Dit evenement heeft cultuurparticipatie bevorderd en sociale structuren in de gemeente Delfzijl en omstreken versterkt.

124 Haalbaarheidsonderzoek dorpshuis De Haven Doezum Grootegast Westerkwartier Sociaal 3 Bewonersinitiatief 32.100€             10.000€                      
Met de subsidie heeft 'De Haven Doezum' een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de herontwikkeling van een nieuw dorpshuis in Doezum. De 

bedoeling is dat in dit pand een dorpshuis komt, met onder andere kleinschalige woon-zorgvoorzieningen voor ouderen. Uit de enquête blijkt dat er 

een groot draagvlak is vanuit de bewoners van Doezum, die ook actief betrokken worden bij de uitvoering. 

125 Samen Buiten Sporten Onstwedde Stadskanaal Oost-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 61.500€             10.000€                      
Eind september 2017 heeft OCREA (Onstwedde Creatief), met behulp van de subsidie, een outdoor fitnesspark in Stadskanaal gerealiseerd om 

meer mensen, jong en oud, aan het bewegen te krijgen. Hierdoor ontstaat meer contact tussen de verschillende inwoners en wordt de sociale 

cohesie versterkt. De bewoners hebben zelf de handen uit de mouwen gestoken om het fitnesspark te realiseren.

126 Grunneger Week Uithuizen Eemsmond Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 52.250€             10.000€                      
Met de bijdrage is van 8 tot 16 september 2017 een culturele week in Uithuizen georganiseerd. Door de samenwerking van scholen, 

buurtverenigingen en verzorgingshuizen is een duurzame verbinding in stand gehouden. Het evenement, waar muziek en ander entertainment 

aanwezig is, versterkt de sociale cohesie en verbindingen tussen organisaties in het dorp.. 

127 Het Goudtoentje, moestuin in Stad Groningen Stad Sociaal 3 Bewonersinitiatief 6.300€               3.025€                        

Met behulp van de bijdrage is een leeftijdsbestendige biologische moestuin in de wijk Vinkhuizen in Groningen aangelegd. Wijkbewoners, in het 

bijzonder ouderen in isolement, steken als vrijwilligers zelf de handen uit de mouwen om de moestuin te onderhouden. De doelstelling is het creëren 

van een ontmoetingsplek in de wijk waar mensen goedkoop en gezond kunnen eten.

128 Aanleg Moutainbike route Zuidhorn Zuidhorn Westerkwartier Sociaal 3 Bewonersinitiatief 34.749€             7.500€                        

De aanleg van een Mountainbackroute in Zuidhorn is on-hold gezet. De gemeente, initiatiefnemers en omwonenden zijn met elkaar in gesprek en er 

is nog geen vergunning afgegeven. Daarom is het vaststellen of uitbetalen van een provinciale bijdrage niet aan de orde. Verwacht wordt dat de 

initiatiefnemers de aanvraag intrekken. Een eventuele nieuwe aanvraag zal (opnieuw) aan voorwaarden als draagvlak en vergunningen moeten 

voldoen. 

129 Wie doodde Tresling? Groningen Stad Sociaal 3 Bewonersinitiatief 31.000€             5.000€                        

Met een interactieve theaterspeurtocht in het Treslinghuis in Groningen hebben de buurt en andere belangstellenden afscheid genomen van het 

gebouw. Met de bijdrage is dit evenement in januari 2018 georganiseerd. Verschillende groepen wijkgenoten zijn positief met elkaar in contact 

gebracht. Onder andere de 'kloof' tussen de volkswijk en de nieuwere bewoners werd hiermee verkleind. Hierdoor is de sociale cohesie in de wijk 

versterkt. Vrijwel alle partijen die deel uitmaakten van het Treslinghuis waren betrokken bij dit succesvolle project. 

130 Uitbreiding cultuurwerkplaats Midden-Groningen Midden-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 67.000€             10.000€                      

De stichting Cultuurwerkplaats BC47 biedt en ondersteunt kunstzinnige en culturele activiteiten in de regio. In eigen beheer of samen met stichting 

Met Meer Cultuur (MMC) dat actief is in de compagnieën, Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer en Veendam. Met producties en lokaal talent 

werden workshops en locatietheaterstukken als de Trapspelen en Hartstocht in de Veenkoloniën gebracht. Met de verleende bijdrage zijn de 

activiteitenruimtes en de toegankelijkheid voor minder validen verbeterd. Ook is er een duurzaamheidslag gemaakt. De cultuurwerkplaats vervult de 

functie van broed- en ontmoetingsplaats voor de regio.

131 Startkosten sponsoractie zwembad Uithuizen Eemsmond Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 4.550€               1.188€                        
Door het teruglopen van sponsorinkomsten heeft het zwembad in Uithuizen moeite om het financiële plaatje rond te krijgen. Met het organiseren van 

de zwemvierdaagse met deelnemers uit de hele regio, zet men zich o.a. in voor het behoud van het zwembad. Voor het opzetten van de 

fondsenwerving gekoppeld aan de vierdaagse is een eenmalige bijdrage toegekend.

132 Landgoed DeCamping 't Zandt Loppersum Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 24.660€             5.000€                        

De Herberg in het centrum van het dorp staat leeg en het voetbalveld ligt braak. Een grote zorg voor de inwoners van het dorp en aanleiding voor een 

groep dorpsgenoten om op onderzoek te gaan naar de kansen die deze situatie mogelijk heeft te bieden. De inwoners willen een zorgbedrijf 

opzetten, werk aantrekken voor cliënten én een duurzame camping en zorglocatie ontwikkelen. De verleende bijdrage is gebruikt voor het 

haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een sociaal dorpsbedrijf in 't Zandt. 

133 Drive-in bios Slochteren Midden-Groningen Midden-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 3.500€               500€                           

Een groep actieve jongeren uit Slochteren en omgeving, hebben met de bijdrage een openbare drive-in bios georganiseerd. De activiteit is 

voorgekomen uit een behoeftepeiling die de jongeren hebben uitgevoerd naar activiteiten die de sociale cohesie in de gemeente verbeteren en 

waarmee jong en oud samen dingen doen. De films Fissa en Bastilla Day zijn op 20 mei 2017 onder grote belangstelling vertoond, met popcorn. Het 

succes is in 2018 voortgezet met Grease.

134 Ontmoeten in Loppersum Loppersum Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 11.000€             2.375€                        
Er is een eenmalige bijdrage verleend aan de vrijwilligers van de Lopster jaarmarkt. Het evenement heeft een groot draagvlak in het dorp en de 

omgeving. De inwoners kijken ernaar uit, ontmoeten elkaar en het geeft reuring en levendigheid in het dorp.

135 Het Ganzenpad in Vriescheloo Westerwolde Oost-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 21.000€             5.000€                        
Met het Ganzenpad hebben de inwoners van Vriescheloo een educatief en recreatief wandelpad in het bos gecreëerd. Het Ganzenpad is genoemd 

naar de bijnaam van de Vriescheloosters: Ganzekukens. Het zes kilometer lange pad leidt langs bezienswaardigheden en langs opdrachten in en 

om het dorp, onder andere door het Looster bos. Het project is met veel zelfwerkzaamheid uitgevoerd.
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136 Jazz te Gast in Zuidhorn Zuidhorn Westerkwartier Sociaal 3 Bewonersinitiatief 92.200€             5.000€                        

Enthousiaste muziekliefhebbers / inwoners van Zuidhorn hebben een bijdrage gekregen voor het organiseren van een jazzfestival. Het vrij 

toegankelijke programma trok op 10 juni 2017 bijna 4000 mensen naar Zuidhorn, die in tuinen en op andere verassende locaties terecht konden voor 

een aanschuifmaaltijd en muziek. In het voortraject zijn workshops jazz gehouden voor de jeugd, in samenwerking met scholen. Het succes is 

voortgezet in 2018.

137 Minder vaart voor veiligheid in Kropswolde Midden-Groningen Midden-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 8.540€               7.540€                        
Er is een bijdrage verleend aan de inwoners van Kropswolde die verkeersremmende maatregelen hebben bedacht om automobilisten te bewegen 

minder hard te rijden in het dorp. Dit uiteraard in samenspraak met de wegeigenaar en de gemeente.

138 Realisatie activiteiten- en ontmoetingsplek Bellingwolde Westerwolde Oost-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 47.649€             10.000€                      
Met de bijdrage hebben vrijwilligers in Bellingwolde een ruimte gemaakt waar kinderen van het reguliere basisonderwijs samen met anderstalige 

kinderen (culturele) activiteiten kunnen doen. Daarnaast is de ruimte ook bedoeld voor activiteiten met jongeren en ouderen uit het nabijgelegen 

Reiderstee (ouderenhuisvesting).

139 Multifunctionele ruimte De Fivel, Loppersum Loppersum Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 9.901€               4.955€                        

Met de bijdrage is de kantine van v.v. De Fivel een multifunctinele ruimte geworden, waarbij de werkzaamheden grotendeels door vrijwilligers zijn 

uitgevoerd. De ruimte wordt door meerdere doelgroepen gebruikt en is daarmee een welkome aanvulling als ontmoetingsplek in het dorp. Op 1 

september 2018 is de kantine feestelijk heropend.

140 Waddenconcert: brass meets symphony in Uithuizen Eemsmond Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 23.000€             1.000€                        

Brassband Immanuël uit Uithuizen heeft samen met het Veenkoloniaal Symfonieorkest (VKSO) een gratis toegankelijk concert gegeven. Het 

enthousiasmeren van jongeren voor muziek en zelf musiceren bij een muziekvereniging stond daarbij centraal. Het concert is op 27 mei 2017 

succes uitgevoerd voor een volle zalen met publiek van alle leeftijden.

141 Jong Goud Slochteren Midden-Groningen Midden-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 6.782€               1.165€                        

Jong Goud Slochteren is een groep jongeren die allerlei activiteiten organiseert voor en met leeftijdsgenoten. De activiteiten variëren van sport en 

recreatie tot educatieve bijeenkomsten. Met de bijdrage kan de groep zich nog beter profileren om zo andere jongeren te motiveren mee te doen. Via 

de website, de Facebookpagina en het YouTube-kanaal van de organisatie verschijnen nu regelmatig nieuws, filmpjes en andere updates. 

142 Spelweek Boven Pekela Pekela Oost-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 8.725€               1.000€                        

Spelweek Boven Pekela heeft een eenmalige bijdrage ontvangen voor duurzame materialen die gebruikt worden bij de jaarlijkse spelweek. De 

spelweek wordt volledig door vrijwilligers uitgevoerd en heeft plaatsgevonden van 28 augustus t/m 1 september 2017. Er deden 110 kinderen aan 

mee.

143 Feest-en Lichtweek Ten Boer Ten Boer Stad Sociaal 3 Bewonersinitiatief 44.890€             7.350€                        

Er is eenmalig een bijdrage verleend aan de organisatie van de feest- en lichtweek Ten Boer, voor duurzame materialen. Het evenement heeft 

plaatsgevonden van 15 september t/m 23 september 2017 en bestond uit veel (deel)activiteiten waaraan vele inwoners als vrijwilliger hebben 

meegewerkt. Het doel om de samenwerking tussen de afzonderlijke buurt - en straatverenigingen te bevorderen, is volgens de organisatie geslaagd.

144 Nostalgische Boerendag Grootegast Westerkwartier Sociaal 3 Bewonersinitiatief 1.560€               390€                           

Een groep enthousiaste vrijwilligers organiseert jaarlijks de gratis toegankelijke Boerendag in Opende. Zij hebben een eenmalige bijdrage ontvangen 

voor de uitvoering van het evenement, waarbij vele inwoners zich als vrijwilliger inzetten. Met workshops en demonstraties wordt de geschiedenis 

van de landbouw levendig gehouden en worden 'oude' landbouwtechnieken overgedragen, zoals het handzeisen. Het evenement heeft 

plaatsgevonden op 19 augustus 2017.

145 Springtime de lente begint in Ten Boer Ten Boer Stad Sociaal 3 Bewonersinitiatief 2.200€               878€                           

De vrijwilligers van Springtime hebben een eenmalige bijdrage ontvangen voor het muziekevenement tijdens Koningsnacht in 2017. Met een 

aantrekkelijk programma en vooral door de samenwerking tussen de verenigingen en diverse vrijwilligersgroepen, is bijgedragen aan de sociale 

cohesie en leefbaarheid van Ten Boer.

146 Ontmoeten en fietsen rond Woldendorp Delfzijl Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 680€                  658€                           
De fietsdriedaagse in Woldendorp heeft een bijdrage ontvangen voor duurzame materialen die bij volgende edities opnieuw gebruikit kunnen 

worden. Doel van het evenement is om mensen samen te brengen (jong en oud) en samen de eigen woon- en leef omgeving te ontdekken. 

147 Bevrijdingsvuur estafette Eemsmond Eemsmond Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 800€                  200€                           

Met een estafetteloop op Bevrijdingsdag 2017 hebben de inwoners van 15 dorpen in de gemeente Eemsmond op sportieve wijze 'stilgestaan' bij het 

feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. De organiserende groep Eemsmondrunners heeft voorafgaand aan het evenement een lezing gehouden over 

de bevrijding in Eemsmond en bewoners hebben de route door de dorpen opgefleurd. Door gezamenlijk de voorbereidingen en uitvoering te doen, 

gaf het evenement behalve reuring ook binding in de dorpen.

148 Natuurspelen Wildervanck te Sappemeer Midden-Groningen Midden-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 1.287€               1.287€                        
Wijkcommissie de Vossenstreek in Wildervanck heeft een bijdrage ontvangen voor het opknappen van de speeltuin. Meer bewegen in een groene 

omgeving is het doel, waarbij de kinderen ook meer worden uitgedaagd met natuurlijke spelmaterialen. De inwoners van de wijk hebben op de 

gezamenlijke werkdagen de handen uit de mouwen gestoken. De speeltuin is in juni 2017 in gebruik genomen.

149 Kinderkunstproject Hoogeland De Marne,Loppersum Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 1.500€               1.500€                        

In samenwerking met landgoed Verhildersum hebben vrijwilligers een kunstproject uitgevoerd met kinderen van basisscholen uit de gemeenten 

Loppersum, De Marne en Krummhörn (Duitsland). Het project is uitgevoerd in het najaar van 2017, waarbij duurzaamheid en het (her)gebruik van 

materialen centraal stond. De kunstwerken ter verfraaiing van de openbare ruimte zijn in een rondreizende expositie tentoongesteld. Behalve dat 

kinderen samen kunst hebben ontdekt en gemaakt, is de samenwerking tussen interregionale scholen gestimuleerd waarop andere verenigingen uit 

de buurt kunnen aansluiten.  

150 Kunstfestival Margrietpark Hoogezand-Sappemeer Midden-Groningen Midden-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 3.500€               788€                           

Het Kunstfestival Margrietpark heeft een eenmalige bijdrage ontvangen voor het evenement dat op 27 mei 2017 door de wijkbewoners is uitgevoerd 

in Hoogezand-Sappemeer. Jong en ouder muzikaal wijktalent heeft op het podium gestaan en buurtbewoners hebben hun creativiteit laten zien. De 

zeer geslaagde dag heeft de saamhorigheid in de wijk bevorderd.

151 Dorpscoöperatie Grijpskerk en omstreken Zuidhorn Westerkwartier Sociaal 3 Bewonersinitiatief 31.800€             10.000€                      

De dorpscoöperatie werkt samen met de nieuwe zorginstelling NNCZ en Stichting MFC om de leefomgeving in Grijpskerk te behouden en 

verbeteren voor alle leeftijdsgroepen. Dit was nodig om woon- en zorgcomplex 'De Wierde' voort te kunnen laten bestaan. De initiatiefnemers willen 

met de dorpscoöperatie de burgerkracht van de dorpen versterken. De focus ligt bij het verbinden van formele en informele zorg en bij het opzetten 

en coördineren van welzijnsactiviteiten.

152 Dorpsfeest Engelbert Buitenbewoners Groningen Stad Sociaal 3 Bewonersinitiatief 2.000€               438€                           

Het Dorpsfeest in Engelbert op 1 en 2 juli 2017 is door de dorpsbewoners aangegrepen om nadrukkelijk de verbinding te leggen tussen dorp en 

buitengebied. Door het feest zijn de sociale banden met de buitenbewoners versterkt. Met extra zelfwerkzaamheid bleek de subsidie niet nodig, 

waarna de organisatie de aanvraag heeft ingetrokken.
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153 Materiaal Biggelmee Winsum Winsum Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 4.400€               1.500€                        

Het 39-koppige levensliedkoor 'Biggelmee' treedt op in zieken-, verzorgings- en verpleeghuizen en meerdere malen per jaar voor goede doelen. Door 

de eenmalige bijdrage in de vervanging van de zang/geluidsinstallatie, kunnen de vrijwilligers nog jaren door met het brengen van vrolijkheid en 

sociale cohesie in de provincie.

154 Zitmaaierraces Baflo Winsum Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 12.000€             750€                           

Een grote groep (jongere) vrijwilligers van diverse verenigingen in Baflo, organiseert jaarlijks de zitmaaierrace. Dit evenement is tot over de 

landsgrenzen bekend en genereert veel media-aandacht. De eenmalige bijdrage voor duurzame materialen heeft het evenement op 1 juli 2017 tot 

een succes gemaakt, waarbij de onderlinge verbondenheid is vergroot door samen de handen uit de mouwen te steken.

155 Muziek/sport en spel middag Loppersum Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 11.000€             1.000€                        
De feestweek in Westeremden heeft een eenmalige bijdrage ontvangen voor duurzame materialen die ook bij volgende feestweken van pas komen. 

Tal van vrijwilligers hebben de week van 19 t/m 22 juli 2017 tot een succes gemaakt, waarbij de nadruk lag op het samen brengen van jong en oud 

in het thema 'Hippies en Hipsters'.

156 Woodlandz Nieuwe Pekela Pekela Oost-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 19.863€             3.751€                        

Een groep jongere inwoners van Nieuwe Pekela heeft in 2017 het Woodlanz-festival georganiseerd. Doel van het festival was het samenbrengen 

van jeugd uit Pekela en de omliggende gemeenten zodat zij zich meer verbonden en betrokken voelen bij de omgeving. Het festival op 29 juli 2017 

was een succes, zoals te zien is op verschillende (social) media.

157 LANGER zelfstandig wonen PLUS in Delfzijl Delfzijl Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 50.900€             10.000€                      

Er is een bijdrage verleend aan een haalbaarheidsonderzoek voor aanpassingen aan woon- en zorgvoorziening 'Hoogwatum' in Delfzijl. Doel is de 

bevordering van het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen van de bewoners die veelal op leeftijd zijn door hen samen te brengen en door 

onderlinge hulp- en dienstverlenging te bevorderen. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd en laat positieve uitkomsten zien. Op dit moment staat 

het initiatief on-hold door de onduidelikheden rond de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied.

158 De Wending klaar voor de toekomst in Zuidwending Veendam Oost-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 111.867€           10.000€                      
Dorpshuis De Wending in Zuidwending (Veendam) heeft een bijdrage ontvangen voor het toekomstbestendig maken van het pand. Met 

zelfwerkzaamheid zijn in de zomer van 2017 energiebesparende maatregelen aangebracht waarmee de exploitatiekosten drastisch en blijvend zijn 

verlaagd. Daardoor heeft het dorpshuis meer financiële armslag voor andere activiteiten. 

159 Verbouwplan Dorpshuis Niehove Zuidhorn Westerkwartier Sociaal 3 Bewonersinitiatief 152.178€           10.000€                      

Dorpshuis Eissehof in Niehove heeft de bijdrage gebruikt voor het verbeteren van de toegankelijkheid, duurzaamheid en de vergroting van de 

flexibiliteit van de bovenzaal. Daardoor kan de zaal door verschillende verenigingen gebruikt worden. De plannen zijn bedacht door de inwoners van 

Niehove en de werkzaamheden zijn met zelfwerkzaamheid verricht. In juni 2018 is de verbouwing afgerond en de unieke sfeer van het markante 

eeuwenoude pand is bewaard gebleven.

160 Popkorenfestival Niekerk Grootegast Westerkwartier Sociaal 3 Bewonersinitiatief 16.075€             2.500€                        
Er is een eenmalige bijdrage verleend aan het Popkorenfestival in Niekerk dat op 25 juni 2017 is gehouden. Meer dan 20 optredens van 

verenigingen en particuliere initiatieven uit Niekerk en omgeving kregen een podium. De sociale banden tussen de dorpen en verenigingen hebben 

hiermee een impuls gekregen. Ruim 60 vrijwilligers uit de dorpen hebben meegeholpen het festival tot een succes te maken.

161 Dickens Day Beerta Oldambt Oost-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 15.250€             1.600€                        

De kerst- en Dickens Day Beerta is een fenomeen met meer dan 100 kramen en entertainment in Dickens Stijl. Inwoners van Beerta zijn door het 

hele jaar heen bezig met voorbereidingen als het maken van kostuums en het instuderen van acts voor het publiek. De eenmalige bijdrage is 

verleend voor duurzame zaken die ook bij volgende edities van pas komen. Het gratis evenement is op 17 december 2017 uitgevoerd en trok vele 

bezoekers uit de hele regio.

162 Urnenmuur en baarhuisje Middelstum Loppersum Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 14.340€             2.050€                        
Een gemotiveerde groep vrijwilligers is al enige tijd bezig met het opknappen van de begraafplaats in Middelstum. Met de eenmalige bijdrage is de 

financiering rond voor het verlengen van het dak van de urnenmuur, zodat herdenkende bezoekers bij regen droog kunnen staan. Alle 

werkzaamheden worden in zelfwerkzaamheid uitgevoerd.

163 Speeltuin Aurora hernieuwd in Hoogezand Midden-Groningen Midden-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 7.211€               7.212€                        
Speeltuin Aurora in Hoogezand is door de buurt helemaal opgeknapt, met hulp van fondsen en vooral zelfwerkzaamheid. De overlast van 

hangjongeren is afgenomen en de speeltuin ziet er weer netjes en uitnodigend uit. Eind maart 2017 was het werk klaar en de bewoners zijn trots op 

het eindresultaat. 

164 Herstel parkeerplaats Dorpshuis De Bongerd in Losdorp Delfzijl Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 13.582€             3.500€                        
Met de bijdrage is het parkeerprobleem op het terrein bij dorpshuis De Bongerd in Losdorp voorbij. Met een relatief kleine ingreep, waarbij de 

inwoners hebben geholpen bij het bestraten, is de toegang tot het dorpshuis veiliger. Met een grote groep vrijwilligers is het dorpshuis De Bongerd 

een belangrijke voorziening voor de bewoners en verenigingen van Losdorp.

165 Renovatie speeltuin Termunterzijl Delfzijl Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 47.045€             10.000€                      
De speeltuin in Termunterzijl is met bijdragen van fondsen en zelfwerkzaamheid geheel vernieuwd. De bewoners hebben zelf de speeltuin 

afgegraven, het kapotte hekwerk en de toestellen verwijderd en de heg gerooid. Ook hebben de vrijwilligers geholpen bij het plaatsen van de 

gerenoveerde en nieuwe toestellen. Tijdens de feestweek in augustus 2018 is de speeltuin feestelijk heropend.

166 Renovatie speeltuin Ockido te Garrelsweer Loppersum Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 78.975€             10.000€                      
De speeltuin van Garrelsweer voldeed niet meer aan de (veiligheids)eisen en werd maar door één leeftijdscategorie gebruikt. Met hulp van fondsen 

en zelfwerkzaamheid (grondwerk, sloop, afvoer materialen) is er nu een fijne en veilige en speelgelegenheid voor alle leeftijdsgroepen, die nog 

generaties mee kan. De speeltuin is in het najaar van 2018 in gebruik genomen en ook het onderhoud wordt door de vrijwilligers in het dorp gedaan.

167 Verbinding op Pinkstertoernooi Groningen Stad Sociaal 3 Bewonersinitiatief 4.800€               750€                           
Met de eenmalige bijdrage is een openbaar toegankelijk voetbaltoernooi georganiseerd, waar verenigingen zich gepresenteerd hebben. Dit initiatief, 

waarvoor veel draagvlag is, versterkt de banden tussen alle leden die dit al 50 jaar samen organiseren. Zo blijven goede sociale banden behouden 

tussen de verenigingen in Stad en Ommeland.

168 POW feesten Wagenborgen Delfzijl Dal Sociaal 3 Bewonersinitiatief 20.420€             2.500€                        
In Wagenborgen en omstreken is, met behulp van de bijdrage, het jaarlijkse dorpsfeest georganiseerd. Het feest is bedoeld om alle generaties uit 

omliggende dorpen bij elkaar te betrekken. Om het evenement te realiseren hebben verschillende verenigingen, clubs, vrijwilligers en stichtingen 

samengewerkt. Het evenement heeft plaatsgevonden in juli 2017.

169 Braderie Brocante Ulrum De Marne Hoogeland Sociaal 3 Bewonersinitiatief 7.312€               1.703€                        
Er is subsidie ontvangen om de braderie, die enige tijd niet gehouden is, nieuw leven in te blazen. Bij de braderie komen mensen uit Ulrum en 

omgeving samen om vele activiteiten te doen waarbij de bewoners elkaar ontmoeten, er samenhorigheid en gezelligheid is, waardoor er weer reuring 

in het dorp is. 
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170 Officiele opening Tuuntje Westerkwartier Grootegast,Leek,Marum,ZuidhornWesterkwartier Sociaal 3 Bewonersinitiatief 1.119€               1.119€                        
Tuuntje is op 9 juni 2017 officieel geopend met behulp van de verkregen subsidie. Tuuntje brengt mensen bij elkaar en biedt een duurzame plek om 

armoede te verlichten. Er wordt gezamenlijk voedsel geproduceerd voor de Voedselbank en gezorgd voor educatie over gezondheid.

171 Energiebezuiniging KC Rodenburg Leek Westerkwartier Sociaal 3 Bewonersinitiatief 29.261€             10.000€                      
Met de subsidie is de kantine van KC Rodenburg aangepakt. De kantine die door allerlei groepen gebruikt wordt, is energiezuiniger gemaakt door 

ramen en kozijnen te vervangen. Vrijwilligers hebben de handen uit de mouwen gestoken om dit mogelijk te maken. Het effect op lange termijn is dat 

de energierekening omlaag gaat, wat gunstig is voor de exploitatie.

172 De Woonweter Westerkwartier Grootegast,Leek,Marum,ZuidhornWesterkwartier Sociaal 3 Bewonersinitiatief 17.500€             5.000€                        
Met de subsidie is een kenniscentrum opgezet waar verschillende producten op het gebied van comfort, duurzaamheid en veiligheid kunnen worden 

bekeken en ervaren. De regio wordt toekomstbestendig gemaakt: mensen kunnen zorgen dat ze een lagere energienota krijgen, het woongenot 

verhogen en langer gezond, veilig en comfortabel thuis wonen. 

173 Dorpsvisie Opende Grootegast Westerkwartier Sociaal 3 Bewonersinitiatief 6.500€               3.250€                        
In Opende hebben bewoners met de bijdrage een nieuwe dorpsvisie opgesteld. Deze visie gaat over verbeteringen in het dorp, onder andere op het 

gebied van leefbaarheid en milieu. De vorige dorpsvisie is bijna volledig gerealiseerd. Verschillende bewoners hebben in de werkgroep 

plaatsgenomen om de nieuwe dorpsvisie op te stellen. 

174 50 jaar Bellingwedde Westerwolde Oost-Groningen Sociaal 3 Bewonersinitiatief 57.000€             7.500€                        
Inwoners hebben de geschiedenis van 50 jaar Bellingwedde omschreven en beeldmateriaal daarvoor verzameld. Naast de interessante 

geschiedschrijving over het dorp en de bewoners, heeft ook de waarde van het gebied waar men werkt, woont en leeft voor de inwoners een plek 

gekregen.  

175 Ontmoeting met de Oude Doos Groningen Stad Sociaal 3 Bewonersinitiatief 5.021€               1.180€                        

De Oude Doos is een veelgevolgd facebookaccount (meer dan 18.000 volgers) met historische foto's en weetjes over Stad en Ommeland en over de 

inwoners ervan. De groep vrijwilligers achter de pagina hebben op 12 november 2017 een drukbezocht gratis evenement georganiseerd in DOT, 

waar de 'volgers' elkaar in het echt hebben ontmoet. Het doel van de middag: ontmoeting en betrokkenheid bij de geschiedenis van Stad en 

Ommeland was ruimschoots geslaagd.. 

176 Aanvraag gemeente Eemsmond bij Zorg Uitvoeringsprogramma LeefbaarheidEemsmond Hoogeland Proces 4 (A) Zorg 50.000€             20.000€                      
De gemeente Eemsmond heeft een onderzoek uit laten voeren naar de zorgstructuur in de gemeente Eemsmond en de benodigde aanpassen en 

investeringen om de zorginfrastructuur en daarmee de leefbaarheid in de gemeente op gewenst niveau te houden. De subsidie is ingezet voor de 

financiering van het onderzoek. 

177 Herinrichting Rengerspark Delfzijl Delfzijl Dal Fysiek RLK Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden  €          151.200  €                   151.200 

Het Rengerspark is op 17 december 2016 officieel geopend. Op het terrein aan de Rengersweg stonden huurwoningen van Acantus. Die zijn begin 

2010 gesloopt. Aanleiding voor deze sloop was het afnemende inwoneraantal en de matige kwaliteit van de woningen. In het najaar van 2014 is 

omwonenden gevraagd mee te denken over een nieuwe invulling van het gebied. Daarvoor hebben de bewoners samen met de gemeente het plan 

van een buurtpark ontwikkeld. Het doel van het park is om de wijk Oosterwijk aantrekkelijker te maken door samen de handen uit de mouwen te 

steken, hetgeen de sociale structuur versterkt. Het beheer van het terrein ligt bij de bewoners. Voor het inrichten van het braakliggende sloopterrein 

is een bijdrage verleend. 

178 Scholen transitie gemeente Loppersum Loppersum Dal Fysiek RLK Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden  €       9.575.000  €                1.813.200 

Dit project richt zich op het realiseren van toekomstbestendige kindcentra in Loppersum, Middelstum en Stedum. Doel is om met de aanpasbaarheid 

en kwaliteit van het onderwijs de vestigingsbereidheid van huidige en toekomstige bewoners te verhogen. De realisatie loopt gelijk op met de 

versterkingsoperatie i.h.k.v. de effecten van de gaswinning.

179 Actualisering WLP Eemsdelta Appingedam Dal Proces RLK Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden  €            78.000  €                     58.000 

Doel is om tot een actualisatie en update van het eerste Woon- en Leefbaarheidsprogramma te komen. Momenteel integreert de versterkingsopgave  

met de vernieuwing en verkleining van de woningvoorraad. Daarnaast wordt versterking van de uitvoeringskracht in Eemsdelta (ook door 

samenwerking met De Marne) onderzocht. Eén en ander heeft geresulteerd in Noord Groningen Leeft! Woon- en Leefbaarheidplan 2017-2021. Met 

de aanstelling van een nieuwe programmaleider wordt ook aan de uitvoeringskracht vorm gegeven. 

180 Plan Centrumversterk-ing Uithuizen (ook ond.1) Eemsmond Hoogeland Fysiek RLK Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden 20.000.000€      1.444.000€                 zie nr. 6 gebiedsgerichte aanpak 

181 Alle Dorpen een Dak Delfzijl Dal Fysiek RLK Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden 665.000€           365.000€                    
Dit project is een overall programma dat zich richt op het ontwikkelen van een dorpshuis of een vergelijkbare ontmoetingsplek voor maatschappelijke 

functies van een dorp of wijk. De dorpen en de wijken zijn zelf initiator van deze ontwikkeling waardoor deze ontmoetingsplek een gedragen 

voorziening wordt die bijdraagt aan de leefbaarheid van dorp en wijk.

182 Onderwijstransitie Delfzijl Delfzijl Dal Fysiek RLK Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden 36.397.793€      1.291.120€                 
De subsidie dient ter ondersteuning/aanvulling op de scholentransitie in de gemeente Delfzijl. Het doel is om toekomstbestendige 

onderwijshuisvesting te realiseren met een transitie van 20 naar 10 aardbevingsbestendige scholen en integrale kindcentra.

183 Een toekomst voor De Meet Westerwolde Oost-Groningen Fysiek RLK Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden 700.000€           200.000€                    

Doel is om het dorpshuis te renoveren en door te ontwikkelen tot een MFC. Hierin worden diverse functies gecombineerd. Naast het partycentrum, 

de sporthal, het consultatiebureau, de bloedbank, bibliotheek en een aantal multifunctionele vergaderruimtes, biedt De Meet nu ook ruimte aan 

jongerenwerk en de politie en krijgt de peuterspeelzaal (SPGB) er een kantoorruimte. Door alle organisaties onder 1 dak te plaatsen, is de gewenste 

verbinding tussen zorg, welzijn, onderwijs, sport, jeugd en ouderen ontstaan. Door die verbinding worden problemen eerder herkend en sneller 

aangepakt, zodat meer inwoners geholpen kunnen worden in De Meet. Het nieuwe centrum is in april 2018 geopend.

184 De Meeden (ook ond.1) Midden-Groningen Midden-Groningen Fysiek RLK Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden 2.634.000€        100.000€                    
In Meeden wordt gewerkt aan een clustering van voorzieningen om (verdere) leegstand in het dorp te voorkomen. Er komt een integraal kindcentrum 

(0-12 jarigen) met daarin onderwijsvoorzieningen, peuterspeelzaal en een bibliotheekfunctie. Ook het dorpshuis en de gymzaal zullen hier onderdak 

vinden. Tevens komt er een verbindings- en ontmoetingsplein in Meeden.

185 Revitalisering Drieborg Oldambt Oost-Groningen Fysiek RLK Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden 313.485€           55.000€                      
Sportpark Drieborg is aan vernieuwing toe. Grote wens zijn nieuwe kleedkamers en energiezuinige (veld)verlichting. Het sportgebouw zelf doet 

dienst als multifunctionele accommodatie. De vele activiteiten die op dit sportpark en in het sportgebouw plaatsvinden, zijn na de revitalisatie 

toekomstbestendig. In mei 2018 zijn de eerste stenen van de nieuwe kleedkamers gelegd.

186 Haalbaarheids-onderzoek Ecodorp ter Apel Westerwolde Oost-Groningen Proces RLK Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden 68.000€             34.000€                      

Doel van het onderzoek is de haalbaarheid van een ecodorp in Ter Apel waar men het Cradle to cradle principe toepast, te onderzoek. Het 

uiteindelijke doel is de realisatie van een visueel aantrekkelijk ecodorp met ruimte voor + 100 bewoners, waar oog is voor natuurwaarden en een 

gezamenlijke voorziening voor wat betreft energie, voedsel, water en sanitair. De haalbaarheidsstudie is onlangs afgerond, overleg vindt plaats over 

hoe nu tot realisatie te komen.
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187 Boter bij de Vis de Marne Hoogeland Kennis RLK Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden 65.291€             32.000€                      
Er is subsidie verleend om met gerichte educatie bewustwording over gezond eten te creëren bij de inwoners van De Marne. Ook versterkt het 

project de lokale economie. Door de integrale manier van omgaan met vraagstukken en de samenwerking tussen allerlei partijen maakt dat 

economie, ecologie en voedsel met elkaar verbonden worden. 

188 Procesbegeleiding WLP Noord-Groningen Appingedam Dal Proces RLK Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden 167.000€           37.333€                      
Er is subsidie ontvangen voor de procesbegeleiding uitvoering WLP Noord-Groningen. Doel is o.a. het samenwerken en uitvoeren van het WLP 

Noord-Groningen; opstellen boven regionale uitvoeringsagenda's voor de clusters DAL en BMWE alsook het laten uitvoeren van een 

woningmarktanalyse en het verkennen van vorm en inhoud van de leefbaarheidsmonitor. (zie ook 177)

189 Haven Plus Plan Stedum Loppersum Dal Proces RLK Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden 493.350€           40.871€                      
Inzet is het verpauperde haventerrein om te vormen tot een gezellig dorpsplein. Het integrale plan, dat is ontstaan vanuit de wens van inwoners van 

het dorp, richt zich op multifunctioneel gebruik van het gebied.

190 Uitzonderlijke schoolpleinen Loppersum Dal Proces RLK Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden 307.500€           100.000€                    

Dit project heeft als doel het realiseren van bijzondere schoolpleinen bij drie te versterken scholen. De drie scholen krijgen ieder een uitzonderlijk 

schoolplein, waarbij innovatie en duurzaamheid centraal staan. Ze hebben een bredere sociale functie voor het dorp. De schoolpleinen worden mede 

door middel van participatie van de betrokken doelgroepen gerealiseerd.

191 Verwerving pand F.J. De Zeestraat 4 Veendam                    Gemeente Veendam Oost-Groningen Fysiek RLK Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden 505.000€           202.000€                    

Met het project wordt het woon- en leefklimaat en de uitstraling van het gebied sterk verbeterd. De gemeente heeft in principe overeenstemming met 

de pandeigenaar tot aankoop van het pand. Op dit moment wordt er een inventarisatie van asbest en bodemonderzoek gedaan. Er is subsidie 

verleend voor de aankoop, sloop en herinrichting van de voormalige supermarktlocatie én voor de concentratie van voorzieningen naar het 

kernwinkelgebied en naar de wijkvoorzieningen. Het herinrichten van het terrein gebeurt samen met omwonenden

192 Herinrichting Menistenplein Stadskanaal Stadskanaal Oost-Groningen Fysiek RLK Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden 318.000€           87.000€                      
Het Menistenplein werd op initiatief van de ondernemers opgeknapt. Het opnieuw ingerichte Menistenplein is zaterdag 23 september 2017 officieel 

geopend. De verleende bijdrage is ingezet om de aantrekkelijkheid en belevingswaarde van het winkelgebied Menistenplein te verhogen. Het 

vernieuwde Menistenplein is onderdeel van de centrumontwikkeling Stadskanaal. Het centrum van Stadskanaal wordt compacter gemaakt.  

193 Sterke dorpskern, MFA, fase 1 Muntendam Midden-Groningen Midden-Groningen Fysiek RLK Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden 2.400.000€        250.000€                    
De vernieuwde multifunctionele sportaccommodatie De Menterne in Muntendam is op 29 september 2018 geopend. Met de verleende subsidie zijn 

2 sporthallen in het centrum van Muntendam samengevoegd en aangepast aan de eisen van deze tijd. De nieuwe sporthal combineert verschillende 

voorzieningen, dit komt de leefbaarheid van het dorp Muntendam ten goede.

194 Natuurlijk wonen Stadskanaal Oost-Groningen Proces RLK Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden 89.680€             44.840€                      
Er is subsidie ontvangen voor een nadere uitwerking  om te komen tot realisatie van een nieuwe toekomstbestendige bouw-, woon- en leefvorm. 

Samen met verschillende betrokken partijen werkt de stichting aan een model van Natuurlijk Wonen. De stichting wil dit realiseren in de gemeente 

Stadskanaal, waarbij daarna verdere uitrol binnen (en buiten) de regio mogelijk wordt

195 Proactief Wenakker een toekomstbestendig sportcentrum Westerwolde Oost-Groningen Fysiek RLK Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden 221.564€           48.500€                      
De aanvrager wil met duurzame middelen de sportschool toekomstbestendig alsmede goed bereikbaar maken voor minder validen. Met een gerichte 

aanpak raken inwoners betrokken bij allerlei activiteiten zoals sport, voeding en voorlichting. De verleende bijdrage wordt ingezet voor het verbouwen 

van het sportcentrum. 

196 Centrumplan Muntendam Midden-Groningen Midden-Groningen Fysiek RLK Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden 7.600.000€        250.000€                    
 Er is subsidie verleend voor het geven van een kwaliteitsimpuls aan het centrum van Muntendam. Doel is revitalisering van het centrum. In deze 

tweede fase komt er een nieuw schoolgebouw op de locatie van het voormalige gemeentehuis. 


