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100 jaar Plaatselijk Belang Noordwolde (PBN) in 2038: visie of fictie? 
(Waarheen Noordwolde wat leefbaarheid betreft?) 
 
De Vereniging Plaatselijk Belang Noordwolde (PBN)  
viert dit jaar haar 80 jarig bestaan. Met behulp van  
strooibiljetten kwamen 24 belangstellenden op  1 
maart 1938 bijeen om: eene Vereeniging voor Plaat- 
selijke Belangen op te richten, ter behartiging van 
aangelegenheden, de dorpsgemeenschap betreffende 
als: in orde brengen en onderhouden van openbare 
wegen, straatverlichting, rioleering en dergelijke. 
 
Dat is inmiddels allemaal gerealiseerd. Maar hoewel de  
winkels zijn verdwenen is er wel een speeltuin gekomen. 
Hoe nu verder? Wat gaat de herindeling (gemeente Het Hogeland per 
1 januari 2019) betekenen voor het contact met de gemeentelijke overheid, de leefbaarheid in 
dorpen, welke kansen biedt de krimp, hoe betrek je inwoners bij het dorp (saamhorigheid is geen 
vanzelfsprekendheid), wat is leefbaarheid anno 2018 en hoe is dat anno 2038 als PBN 100 jaar 
bestaat? Bestaat PBN dan nog? Moeten verenigingen zichzelf opnieuw uitvinden?  
 
Dit soort onderwerpen komen op dit symposium in meer of mindere mate aan de orde.  
Boeren, burgers en buitenlui –iedereen dus-  zijn van harte welkom. 
 
WANNEER: donderdagmiddag 12 juli 2018 
WAAR: vanaf 13.30 uur in de NH Kerk te Noordwolde (Groningen): de kerk met de siepel 

vanaf 16.30 uur Dorpshuis de Woldstee, Noordwolde. 
 
PROGRAMMA:    Dagvoorzitter: Paul Beuger 
13.30 – 14.00 uur  Inloop 
14.00 uur Opening door Erica van Lente, burgemeester gemeente Bedum  
14.15 uur  3 x 5 minuten speeddating 
14.30 uur  Lezing door Inge Zwerver: “Zoek de gelijken, accepteer de verschillen:   
   toekomst  leefbaarheid in de Groninger dorpen” 
15.00 – 15.15 uur PAUZE 
15.15 uur  Lezing door Joost Gieling: “dorpsbinding en vrijwillige inzet “(zie voorproefje  

op achterzijde) 
16.00 uur   Paneldiscussie 
16.30 uur  Vertrek naar dorpshuis voor napraten onder genot van hapje en drankje 
   Mogelijkheid bezoeken fototentoonstelling (kerk) en / of rondleiding door 

 Noordwolde 
 
OPGAVE / INSCHRIJVING: 
Deelname is gratis, maar er wordt wel inbreng van u verwacht! Bedenk een stelling die u in de 
speeddate met een ander kan bespreken. Dien deze stelling tegelijkertijd met uw aanmelding in! 
Voorbeelden van stellingen: “dorpen blijven altijd leefbaar”, “zonder hulp van Het Hogeland komt 
weinig van de grond”, “Verenigingen moeten zichzelf meer omvormen tot koepelorganisaties”, 
“participatie kun je niet afdwingen”, of “krimp geeft wel degelijk kansen”. 
Stuur uw naam (en eventueel organisatie), email en uw stelling naar: pbnoordwolde@gmail.com.  
Aanmelding in volgorde van binnenkomst. Het maximale aantal deelnemers is 80. 
NB: We hanteren graag een deelnemerslijst. Indien u bezwaar hebt tegen vermelding van uw 

naam/organisatie (AVG), wordt u verzocht dat bij aanmelding nadrukkelijk aan te geven. 

Mogelijk gemaakt door financiële steun van het Loket Leefbaarheid en Kansrijk Groningen 

 

mailto:pbnoordwolde@gmail.com
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Voorproefje lezing Joost Gieling  

Noordwolde, donderdag 12 juli  

 

Joost Gieling is onlangs gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn proefschrift ging over 

de relatie tussen dorpsbinding en vrijwillige inzet in het dorp. Een bijzonder relevant en actueel 

thema, aangezien in het kader van de ‘participatiemaatschappij’ steeds meer van burgers wordt 

verwacht dat ze betrokkenheid tonen bij de lokale leefbaarheid door middel van vrijwillige inzet. En 

de inzet is hoog: de leefbaarheid komt namelijk steeds meer onder druk te staan door 

bevolkingsdaling, het verdwijnen van voorzieningen, vergrijzing en de trek van jongeren naar de stad. 

Door de kleinschaligheid van dorpen is er vaak weinig draagvlak voor commerciële voorzieningen. 

Daar komt nog eens bij dat veel dorpen een transitie hebben doorgemaakt van een autonoom dorp 

naar een woondorp. In dit laatste type dorp zijn de inwoners veelal regionaal georiënteerd en lang 

niet alle bewoners voelen zich daadwerkelijk verantwoordelijk voor het wel en wee van hun dorp. De 

vraag is dus of de verwachtingen van de overheid omtrent meer zelfredzaamheid en 

burgerinitiatieven realistisch zijn. Verhalen over een kleine groep actieve dorpelingen met een 

‘vrijwilligers burn-out’ en ‘vrijwilligerswerk als verplichting’ passeren immers steeds vaker de revue. 

 

Een gevoel van verlies en pessimisme heerst dan ook in sommige dorpen. Gieling zal echter in zijn 

lezing beargumenteren dat het allemaal niet zo negatief gesteld is met de toekomst van het dorp. Zo 

zal hij, aan de hand van enkele voorbeelden uit wetenschap en praktijk, laten zien dat de meeste 

dorpelingen zich nog steeds verbonden voelen met hun dorp. Deze binding is echter wel een stuk 

selectiever en vrijblijvender dan voorheen. Vervolgens zal hij aantonen dat de meeste dorpelingen 

best bereid zijn zich in te zetten voor het dorp. Maar inzet is niet vanzelfsprekend: het is veel meer 

een bewuste keuze en afhankelijk van persoonlijke overwegingen. Het doen van vrijwilligerswerk als 

‘ongeschreven regel’ en traditionele onderlinge solidariteit zijn dan ook aan erosie onderhevig. In 

sommige gevallen kan dit leiden tot uiteenlopende verwachtingen tussen burger en overheid maar 

evenzogoed tussen burgers onderling. Ten slotte zal hij ingaan op de toekomst van het dorp. Welke 

dorpen zullen het meest succesvol zijn binnen de kaders van de ‘participatiemaatschappij’? Hoe zal 

het samenspel tussen gemeente en burger zich verder ontwikkelen? En is er nog toekomst voor 

voorzieningen in dorpen? Een kritisch betoog over de toekomst van het dorp, maar wel een met een 

hoopvolle boodschap. 

 

Joost Gieling heeft geschiedenis gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en culturele geografie 

aan de Universiteit Wageningen. Vervolgens heeft hij promotieonderzoek gedaan aan de 

Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Ruimtelijke Wetenschappen. Na zijn promotieonderzoek is hij 

aan de slag gegaan als adviseur voor ZKA/Seinpost en daar houdt hij zich onder andere bezig met tal 

van plattelandsvraagstukken. 
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Inge Zwerver 
 
Zoek de gelijken, accepteer de verschillen: toekomst leefbaarheid Groninger dorpen 
In de lezing gaat Inge dieper in op vragen en ontwikkelingen die ze ziet in de dorpen als het gaat om 
de leefbaarheid en de toekomst van Groninger dorpen; hoe werken dorpen en gemeenten straks 
samen na de herindeling, wat is de sleutel? Maar ook de opmars van bewonersinitiatieven en een in 
veel dorpen geziene, veranderende rol van dorpsbelangen. En wat als je dorp niet zo actief is?  
Eén antwoord is er niet denkt Inge. Ze vindt dat overheden en instanties hun beleid en werkwijze zo 
moeten kunnen inrichten dat er dicht bij de dorpen, ruimte en flexibiliteit is. Wat kan en wil een dorp 
zelf, wat hebben ze nodig? Dat ziet er per dorp verschillend uit. Accepteer dat als gemeente en 
instellingen en zorg dat je vraag gestuurd kan aanvullen.  
Het liefst met zo helder mogelijke afspraken en niet teveel  
poppetjes en portefeuilles. Ga op zoek naar de gelijken,  
maar accepteer de verschillen. Natuurlijk komt Inge ook  
met inspirerende en praktische voorbeelden uit enkele,  
prachtige Groninger dorpen.  
 
“Hoofd in de wolken, voeten in de klei” 
Inge Zwerver werkt als adviseur en projectleider voor  
Groninger Dorpen. Ze  is voor dorpen en organisaties hét  
aanspreekpunt voor wonen, zorg en welbevinden.  
Belangen ván en kansen vóór zorgzame dorpsinitiatieven  
behartigt ze binnen haar relevante netwerk van overheden en instanties. Daarnaast werkt Inge aan 
Social Media en publicaties. Vanuit passie werkt Inge mee aan de toekomst van het Groninger 
platteland. Ze  denkt in kansen en is vooruitstrevend, maar altijd met de dagelijkse praktijk als basis.  
Groninger Dorpen 
Groninger Dorpen is de vereniging die zich inzet voor de leefbaarheid van het Groninger platteland. 
Meer dan 150 belangenorganisaties van groninger dorpen en meer dan 100 dorpshuizen zijn lid. 
Wie aan Groningen denkt, denkt aan Stad en de talloze dorpen in de provincie. Onlosmakelijk met 
elkaar verbonden, van oudsher en in de toekomst. De dynamiek in en tussen dorpen is en blijft 
enorm. Steeds weer tonen bewoners hun kracht en de kracht van hun dorp, al dan niet geïnspireerd 
door elkaar of gedwongen door ontwikkelingen van buitenaf. Dit is het veld waarin Groninger Dorpen 
zich als een vis in het water voelt. En waarvoor Groninger Dorpen zich sterk maakt. Als ondersteuner, 
als belangenbehartiger, als intermediair, als initiator, als procesbegeleider en projectleider. 
Samenwerking tussen partijen op het platteland is een belangrijk middel voor het bereiken van 
resultaten, we hebben elkaar veel te bieden. Groninger Dorpen heeft kennis en knowhow over 
dorpen, dorpshuizen en relevante ontwikkelingen en netwerken. Dit Groninger Dorpen zo strategisch 
mogelijk inzetten voor haar leden, voor het Groninger platteland.  
Nederland Zorgt Voor Elkaar 
Daarnaast is Inge bestuurslid voor Nederland Zorgt Voor Elkaar, een landelijke netwerk voor 
zorgzame bewonersinitiatieven. NLZVE deelt kennis, ervaringen, knelpunten, oplossingen en 
onderzoek met elkaar op het terrein van welzijn, zorg en wonen. Daarnaast behartigt het netwerk de 
belangen van de aangesloten bewoners initiatieven op landelijk niveau. Onlangs  nam de minister 
Hugo de Jonge van het Ministerie van VWS  het Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen van NL 
Zorgt Voor Elkaar in ontvangst, waarin een inventarisatie is gemaakt van de behoeften, knelpunten 
en successen overal in het land.  
Personalized and Customized Health 
SER Noord-Nederland heeft op verzoek van de Provincie Groningen het advies over Personalized and 
Customized Health (PCH) geschreven. De Provincie heeft aanbevelingen van de SER overgenomen en 
wil dit jaar meters maken op persoonsgerichte zorg en gezondheid. Er zijn veel verschillende 
initiatieven maar het komt niet altijd tot bloei. Daarom is het noodzakelijk om hier regie op te voeren 
en snel aan de slag te gaan met concrete initiatieven zodat het doel ‘mensen langer gezond thuis te 
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laten wonen’ wordt gerealiseerd. Er is een regiegroep samengesteld met mensen vanuit diverse 
hoeken van het zorgveld die met hun kennis, ervaring en netwerk de benodigde (sociale) innovaties 
aan kunnen jagen. Inge zit namens Groninger Dorpen in de regiegroep PCH.  
Gemeente Bedum 
In 2012 heeft Inge als projectleider het project Noaberschap uitgevoerd voor de gemeente Bedum, 
met als resultaat dat deze gemeente nu werkt met een dorpencoördinator, hét aanspreekpunt voor 
dorpen richting de gemeente. Het belang van positief samenwerken tussen dorp en gemeente vindt 
Inge belangrijk.  
 
 
Herindeling 
Dit symposium staat ook in het teken van de herindeling per 1 januari 2019 van de gemeenten 
Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond tot de nieuwe gemeente Het Hogeland. 
Beno Hofman heeft een prachtig document gemaakt. Hierbij de  link naar de film die Beno Hofman 
heeft gemaakt over de nieuwe gemeente “Het Hogeland”: 
http://www.podium.tv/nl/201802141700/heringedeeldgr/aflevering-5/hogeland 
Veel kijkplezier! 
 
Situatieschets: Hervormde Kerk te Noordwolde: tussen Groningen en Bedum gelegen. 

 

Voor meer informatie:  
Henk Reysoo / Peter van de Wal 
Email: pbnoordwolde@gmail.com         tel. 06 23 31 49 35 
 
Website Noordwolde: www.siepelnijs.nl   

http://www.podium.tv/nl/201802141700/heringedeeldgr/aflevering-5/hogeland
mailto:pbnoordwolde@gmail.com
http://www.siepelnijs.nl/
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PERSBERICHT: 
 
Symposium over leefbaarheid: donderdagmiddag 12 juli 2018: QUO VADIS NOORDWOLDE? 
 
De 280 inwoners van Noordwolde hebben vanaf 1 maart 1938 een vereniging plaatselijk belang 
(PBN). In de week van 7 – 14 juli wordt dit 80-jarig bestaan flink gevierd. De inzet is om in 2038 het 
100-jarig bestaan te vieren, maar hoe overbrug je die periode als pareltje nèt boven Groningen? 
In een landelijke en gemoedelijke setting wordt over leefbaarheid en vitaliteit op het groninger 
platteland op donderdagmiddag 12 juli met betrokkenen gesproken. Als gastsprekers heeft PBN  Inge 
Zwerver (Groninger Dorpen) en doctor Joost Gieling weten te strikken. 
 
Inge Zwerver werkt als adviseur en projectleider voor Groninger Dorpen. Ze  is voor dorpen en 
organisaties hét aanspreekpunt voor wonen, zorg en welbevinden. Belangen ván en kansen vóór 
zorgzame dorpsinitiatieven behartigt ze binnen haar relevante netwerk van overheden en instanties. 
In haar lezing “zoek de gelijken, accepteer de verschillen” gaat Inge dieper in op vragen en 
ontwikkelingen die ze ziet in de dorpen als het gaat om de leefbaarheid en de toekomst van 
Groninger dorpen; hoe werken dorpen en gemeenten straks samen na de herindeling, wat is de 
sleutel? Maar ook de opmars van bewonersinitiatieven en een in veel dorpen geziene, veranderende 
rol van dorpsbelangen. En wat als je dorp niet zo actief is?  
 
Joost Gieling is onlangs gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn proefschrift ging over 
de relatie tussen dorpsbinding en vrijwillige inzet in het dorp. Een bijzonder relevant en actueel 
thema, aangezien in het kader van de ‘participatiemaatschappij’ steeds meer van burgers wordt 
verwacht dat ze betrokkenheid tonen bij de lokale leefbaarheid door middel van vrijwillige inzet. En 
de inzet is hoog: de leefbaarheid komt namelijk steeds meer onder druk te staan door 
bevolkingsdaling, het verdwijnen van voorzieningen, vergrijzing en de trek van jongeren naar de stad. 
Door de kleinschaligheid van dorpen is er vaak weinig draagvlak voor commerciële voorzieningen. 
Daar komt nog eens bij dat veel dorpen een transitie hebben doorgemaakt van een autonoom dorp 
naar een woondorp. In dit laatste type dorp zijn de inwoners veelal regionaal georiënteerd en lang 
niet alle bewoners voelen zich daadwerkelijk verantwoordelijk voor het wel en wee van hun dorp. De 
vraag is dus of de verwachtingen van de overheid omtrent meer zelfredzaamheid en 
burgerinitiatieven realistisch zijn. Verhalen over een kleine groep actieve dorpelingen met een 
‘vrijwilligers burn-out’ en ‘vrijwilligerswerk als verplichting’ passeren immers steeds vaker de revue. 
 
Hebt u belangstelling? Het symposium staat open voor iedereen en begint om 13.30 uur in de NH 
Kerk van Noordwolde (Groningen). Deelname is gratis, maar u dient bij inschrijving wel een stelling 
over dit onderwerp aan te leveren! 
 
Informatie en opgave: pbnoordwolde@gmail.com  

 

Dit symposium is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Loket Leefbaarheid 

en Kansrijk Groningen 
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