
 
Geachte heer, mevrouw, 

 

U woont in het Groninger aardbevingsgebied of bent hier gehuisvest met uw vereniging, 

stichting of  maatschappelijke organisatie. De afgelopen tijd stonden vooral de verbetering van 

schadeafhandeling en het versterken van woningen en gebouwen in de belangstelling. Dat is en 

blijft belangrijk. Tegelijkertijd is ook de leefbaarheid van het gebied minstens zo belangrijk. 

Verschillende gemeenten en organisaties werken via allerlei programma’s aan de leefbaarheid in 

Groningen. 

 

Deze leefbaarheidsprogramma’s kunnen iets voor u of uw organisatie betekenen, bijvoorbeeld in 

de vorm van een subsidie. Denk daarbij aan het programma Elk Dorp Een Duurzaam Dak, dat 

binnenkort start. Maar bijvoorbeeld ook aan initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid, 

behoud van het landschap, herbestemming van cultureel erfgoed of lokale energiecollectieven. 

Onder de naam ‘Kansrijk Groningen’ organiseren de gemeenten, de betrokken organisaties en de 

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) hierover samen informatieavonden per gemeente. U 

bent van harte welkom op een van de onderstaande avonden. 

 

Informatieavond Kansrijk Groningen 

U krijgt op deze avond informatie over wat de verschillende programma’s voor uw dorp, wijk of 

straat kunnen betekenen. Tevens krijgt u een update en een overzicht van alle mogelijkheden 

voor bewoners(organisaties). Op elke bijeenkomst zijn ook medewerkers van de gemeente en de 

NCG aanwezig. 

 

Programma informatieavond 

19.00 uur  Inloop met koffie, thee en koek 

19.30 - 20.40 uur Gezamenlijke presentatie  waarin elk programma kort aan u  

wordt voorgesteld: 

• Elk Dorp Een Duurzaam Dak (EDEDD), Groninger Dorpen 

• Loket leefbaarheid, Groninger Dorpen 

• Leefbaarheid- en duurzaamheidsprogramma, NAM 

• Dorpsvisies en landschap, Landschapsbeheer Groningen 

• Herbestemming cultureel erfgoed, Libau 

• Lokale energietransitie, Natuur- en Milieufederatie/ Provincie 

Groningen 

20.40 - 22.00 uur Informatiemarkt en een extra toelichting op EDEDD 

 

Op de informatiemarkt kunt u zich uitgebreid laten informeren door vertegenwoordigers van de 

programma’s. U kunt hier uw vragen stellen, ideeën voorleggen en praten over de 

mogelijkheden. Tijdens de informatiemarkt kunt u ook een extra toelichting bezoeken op het 

programma Elk Dorp Een Duurzaam Dak. U krijgt hier meer informatie over de voorwaarden en 

de aanvraagprocedure van dit programma.  

 

Wanneer bij u in de buurt 

Dinsdag 8 maart Eemsmond, dorpshuis ’t Bommelhoes 

Oudedijksterweg 22, Uithuizermeeden  

Donderdag 10 maart  Ten Boer, Buurhoes, Gaykingastraat 17 

Dinsdag 15 maart  Delfzijl, Molenberg, Molenberg 11 

Woensdag 16 maart  De Marne, gemeentehuis Leens, R. Ritzemastraat 2, Leens 

Donderdag 17 maart  Bedum, Trefcentrum, Prof. Mekelstraat 1-5 



 
Maandag 21 maart  Winsum, Blauwe Schuit, Warfstraat 1 

Woensdag 23 maart Appingedam, Algemene Stichting Welzijn Appingedam, 

Burgemeester Klauckelaan 16 

Donderdag 24 maart  Slochteren, Restaurant Est, Hoofdweg 22 

Woensdag 30 maart  Loppersum, gemeentehuis, Molenweg 12 

 

Aanmelden is niet nodig. Kunt u niet naar de bijeenkomst in uw eigen gemeente? Dan bent u ook 

van harte welkom op één van de andere bijeenkomsten. Dit hoeft u niet door te geven. 

 

Wat er aan vooraf ging 

In januari 2014 hebben Rijk, provincie en de gemeenten Eemsmond, Ten Boer, Delfzijl, De 

Marne, Bedum, Winsum, Appingedam, Slochteren en Loppersum afspraken gemaakt over extra 

geld voor leefbaarheid. Aan de voormalige Dialoogtafel is met gezamenlijke inspanning van de 

organisaties de koers uitgezet voor diverse leefbaarheidsprogramma’s.  

 

Leefbaarheidsprogramma’s 

Het totale programma Leefbaarheid werkt onder de naam Kansrijk Groningen en kent drie 

sporen: 

1. Gemeentelijke projecten. 

2. Regionale projecten: voor thema’s waar meer belangen mee gediend zijn. 

Bijvoorbeeld duurzame energie, breedband, landschap, herbestemming van cultureel 

erfgoed en duurzame ontmoetingsplekken in dorpen en wijken. 

3. Het Loket Leefbaarheid. Hier kunnen bewoners met goede ideeën rechtstreeks een beroep 

doen op (financiële) ondersteuning.  

De informatieavonden gaan over de programma’s die voortkomen uit de regionale projecten en 

het Loket Leefbaarheid (spoor 2 en 3).  

 

Wilt u meer weten? 

U vindt hieronder een overzicht van de leefbaarheidsprogramma’s en hun websites. Hebt u nog 

vragen over deze uitnodiging? Dan kunt u deze stellen via 

info@nationaalcoordinatorgroningen.nl 

 

Kent u personen of verenigingen die deze uitnodiging misschien niet hebben gekregen? Stuur 

het dan door. We zien u graag op een van de bijeenkomsten! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

mede namens 

de Natuur- en Milieufederatie Groningen, provincie Groningen, Landschapsbeheer Groningen, 

Groninger Dorpen, Libau en NAM, 

 

      
 

Hans Alders     Marijke van Beek  

Nationaal Coördinator Groningen  Burgemeester gemeente Eemsmond 



 
 

OVERZICHT LEEFBAARHEIDSPROGRAMMA’S KANSRIJK GRONINGEN 

OP DE INFORMATIEMARKTEN 

 
 

Loket leefbaarheid: Groninger Dorpen 

Het Loket Leefbaarheid ondersteunt leefbaarheidsinitiatieven in negen gemeenten van het 

aardbevingsgebied. Bedoeld voor initiatieven tot 10.000 euro. 

Meer informatie op www.loketleefbaarheid.nl 

 

Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma: NAM 

De NAM ondersteunt lokale initiatieven in het gaswinningsgebied met het Leefbaarheid- en 

Duurzaamheidsprogramma. Bedoeld voor initiatieven voor meer dan 10.000 euro. 

Meer informatie op www.namplatform.nl/leefbaarheid 

 

Elk dorp een duurzaam dak: Vereniging Groninger Dorpen 

‘Elk dorp een duurzaam dak’ heeft als doel om in het aardbevingsgebied ontmoetingsplekken in 

dorpen veilig te stellen voor de toekomst. 

Meer informatie op www.elkdorpeenduurzaamdak.nl 

 

Dorpsvisies en Landschap: Landschapsbeheer Groningen 

Doel van het programma Dorpsvisies en Landschap is het behouden en versterken van het 

landschap in de negen aardbevingsgemeenten en vooral bedoeld voor realisatie van plannen die 

leven bij dorpen. 

Meer informatie op www.landschapsbeheergroningen.nl/dorpsvisies-en-landschap  

 

Herbestemming Cultureel Erfgoed: Libau 

Door het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed kunnen bijzondere monumenten een 

tweede leven krijgen.  

Meer informatie op www.libau.nl 

 

Lokale Energietransitie: Natuur- en Milieufederatie/provincie Groningen 

Dit programma wil lokale energiecollectieven in het aardbevingsgebied naar een niveau brengen 

waarin ze een echte bijdrage kunnen leveren aan het zelfvoorzienend krijgen van bewoners in 

hun energiebehoefte. 

Meer informatie op www.nmfgroningen.nl  

 

 


