
 
 

Overzicht toegekende subsidies leefbaarheid provincie Groningen, 16 mei 2019 

 

Nr.  Naam en omschrijving project Organisatie Bedrag 

Voorzieningen op peil 

1. Een deel van het kerkgebouw in Doezum wordt verbouwd tot dorpshuis. In het nieuwe dorpshuis worden allerlei 

dorpsactiviteiten georganiseerd. Bovendien wordt het dorpshuis een plek voor een aantal verenigingen uit het dorp. Het 

gebouw wordt verbouwd, gerenoveerd en zo energieneutraal mogelijk gemaakt.  

Stichting Dorpshuis 

Doezum 

€ 215.000,- 

2. Het dorpshuis 'De Vinkenhorst' in Godlinze wordt verbouwd. In het vernieuwde dorpshuis kunnen de inwoners van 

Godlinze straks terecht voor onder meer maaltijden, vraag en aanbod van hulp en allerlei andere dorpsactiviteiten.  

Dorpshuis Godlinze € 100.000,- 

3.  In Bedum wordt een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) gebouwd. Een plek waar mensen samen komen en 

waar ruimte is voor sport, kunst en cultuur. In het nieuwe MFA wordt ook zorg verleend en kinderopvang en dagbesteding 

aangeboden.  

St. Ontwikkeling   

MFA Bedum 

€ 350.000,- 

4. Vanwege aardbevingsschade aan het huidige dorpshuis in Zeerijp, wordt er een nieuw dorpshuis gebouwd, met 

multifunctionele gymzaal. Hiermee krijgt het dorp en nieuwe ontmoetingsplek voor jong en oud met ruimte voor zzp'ers en 

zorg- en welzijnsaanbieders.  

St. Dorpshuis ons 

huis 

€ 125.000,- 

5. Het dorpshuis in Ezinge wordt energiezuinig en aardbevingsbestendig gemaakt, het pand wordt logischer ingedeeld. Het 

dorpshuis wordt voor de oudere inwoners een huiskamer en ook de jeugdsoos krijg er een plek.  

Vereniging 

Dorpshuis Ezinge 

€ 125.000,- 

6. In Spijk wordt een leegstaande kerk en verenigingsgebouw verbouwd tot een multifunctioneel centrum (MFC) en 

dorpshuis. Het nieuwe MFC wordt een belangrijke ontmoetingsplek in Spijk waar de inwoners straks terecht kunnen voor 

allerlei dorpsactiviteiten.  

Stichting MFC Spijk € 140.000,- 



7. Vanwege aardbevingsschade wordt het huidige dorpshuis Froombosch afgebroken. Met het plan voor een nieuw te 

bouwen dorpshuis behoudt het dorp zijn enige ontmoetingsplek. Het dorpshuis krijgt een open uitstraling, wordt 

energieneutraal, een plek voor verenigingen en allerlei diensten en activiteiten voor de inwoners.  

Stichting De 

Ruitenvelder 

€ 105.000,- 

Zorgvoorzieningen 

1. In Appingedam werken drie zorgorganisaties, De Zijlen, 's Heerenloo en De Hoven, samen aan een voorziening voor 

langdurige zorg. Het gaat om nieuwe vormen van zorg, die samen met toekomstige bewoners en inwoners uit de 

omgeving ontwikkeld worden.  

Stichting De Hoven € 80.179,- 

2. In Uithuizen gaan drie zorginstellingen en Woonzorg Nederland intensief samenwerken op het gebied van wonen, 

ontmoeting, welzijn, zorg en dienstverlening voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Om zo de kwetsbaarheid van 

iedere afzonderlijke zorginstelling op te heffen. Binnen de samenwerking wordt het bijvoorbeeld makkelijker het (schaarse) 

zorgpersoneel te delen. Daarnaast wordt de huisvesting op elkaar afgestemd. 

Gemeente Het 

Hogeland 

€ 112.000,- 

3. Een groep inwoners uit Warffum wil een kleinschalige, huiselijke woonvorm realiseren in het dorp, het Groen Gasthuis. Dit 

wordt geschikt voor 16 dementerenden die niet langer thuis kunnen wonen.  

Stichting Het Groen 

Gasthuis 

€ 300.000,- 

4. In Zuidoost-Groningen is behoefte aan kortdurende opvang voor mensen die uitbehandeld zijn in het ziekenhuis maar nog 

niet zelfstandig naar huis kunnen. Balanszorg wil in Musselkanaal twee appartementen kopen en inrichten voor zes 

bedden waardoor dit kortdurende verblijf geleverd kan worden  

VOF Balanszorg € 75.000,- 

Bewonersinitiatieven zorg                                                                                                                        *waarvan € 20.000 uit de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden 

1. In Stitswerd hebben de inwoners het plan opgevat om het dorpshuis aan te pakken en deels in te richten als zorgpunt 

waar op innovatieve wijze zorg verleend kan worden aan inwoners van Stitswerd en omgeving. Door dit zorgpunt onder te 

brengen bij het dorpshuis, wordt een punt gecreëerd waar inwoners op een laagdrempelige manier hun zorgvraag kunnen 

inbrengen. Met de realisatie hiervan wordt een voor inwoners belangrijke schakel toegevoegd aan de zorginfrastructuur 

van Noord-Groningen. 

Stichting Dorpshuis 

Stitswerd 

€ 40.000,-* 

2. In Den Andel wil de stichting schoolgebouw De Holm voor het dorp behouden. Het gebouw is aangekocht en wordt  

gebruikt als winkel en voor allerlei maatschappelijke activiteiten. Het plan is om in het gebouw De Holm ook een 

kleinschalige zorgfunctie onder te brengen. Het wordt een 'inclusieve' dorpsvoorziening waar leren, werken, ontmoeten en 

zorg voor elkaar een plek krijgen.  

Stichting De Holm 

Den Andel 

€ 40.000,-* 



Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden 

1. Het nieuwe buurthuis voor Hongerige Wolf en Ganzedijk krijgt zonnepanelen voor de verwarming en het stroomgebruik en 

ook een kleine windmolen. De energie die over is, wordt gedeeld met de omliggende huizen. Energieneutraal is het doel.   

Gemeente Oldambt € 154.050,- 

2. Met een nieuw schoolgebouw wil de Rijksscholengemeenschap Ter Apel goed, modern, betaalbaar en uitdagend 

onderwijs aanbieden. Passend onderwijs voor verschillende typen leerlingen uit de regio.  

Gemeente 

Westerwolde 

€ 250.000,- 

 


