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1. Inleiding door burgemeester Michels
Na een voorstelrondje geeft burgemeester Michels een toelichting op het ontstaan , de aanleiding
voor het leefbaarheidskader. In navolging van de gemeenten Eemsdelta en de Marne heeft Winsum
ook een integraal leefbaarheidsplan gemaakt. De gemeente heeft al een aantal sectorale plannen.
Dit is een overkoepelend verhaal. Hiermee willen we de samenhang benadrukken tussen de
verschillende sectoren. Binnen de gemeentelijke organisatie wordt, aansluitend op dit verhaal, meer
integraal naar de opgaven gekeken en aan gewerkt.
We realiseren ons dat het begrip leefbaarheid een subjectief begrip is.
De gemeente heeft u uitgenodigd om te kijken of zich kunt herkennen in de notitie en op welke wijze
we met elkaar samen verder kunnen werken aan de leefbaarheid van Winsum. Welke kansen zien
we. Vorige week is ook over dit kader gesproken met een delegatie van de
dorpsbelangenverenigingen.
Uiteindelijk brengen we het leefbaarheidskader naar college en gemeenteraad voor besluitvorming.
De opmerkingen en reacties die uit de dorpen en uit dit overleg komen worden voor zover nodig
verwerkt in het stuk of in het advies.
2. Toelichting op de notitie ‘Leefbaar Winsum’ door Renée Orleans
(zie bijlage voor de powerpoint presentatie)
3. Discussie
Dimitri Sennema; vraagt zich af of we het moeten hebben over de gemeente Winsum als we
misschien binnenkort een grote gemeente gaan vormen. Hoe wordt daarmee omgegaan? En
Eemsdelta heeft zo iets al gedaan, moeten we daar niet van leren?

Burgemeester Michels; Juist in het kader van de schaalvergroting is het belangrijk dat we ons eigen
verhaal ook hebben. Hiermee positioneren we ook dit gebied en onze dorpen. Er is wel zorg bij een
grote gemeente om de betrokkenheid van de burgers. Daarnaast is het zo dat we intensief
samenwerken en contact hebben met de omliggende gemeenten en de plannen afstemmen.
Antoinette Heijnk: Hoe gaan we om met de verschillende schaalgrootte van de dorpen? Passen jullie
de aanpak met de dorpen aan bij de schaal. In grote dorpen zoals Winsum is de betrokkenheid
namelijk veel minder. Hoe ga je in de sturing dit differentiëren?
Hierop ontstaat een levendige discussie.
Burgemeester Michels: Elk dorp is uniek. De krachten in de dorpen en de dynamiek is heel
verschillend. In Adorp bijvoorbeeld zit veel innovatieve kracht. Van oudsher zat dat in Sauwerd veel
minder maar daar komt nu ook een beweging op gang. Feerwerd is een echt woondorp. Ezinge heeft
daarentegen weer veel meer moeite gehad om de cohesie erin te krijgen. Dit doordat er veel meer
import is.
Rinze Kramer: Goed kijken hoe een dorp in elkaar zit. Je moet voorkomen dat dorpen die wat minder
initiatieven nemen afzakken en verpauperen. Voorkomen dat alleen de mensen met een grote mond
projecten in hun dorp voor elkaar krijgen. Je zult dus goed moeten kijken hoe een dorp in elkaar zit,
of er voldoende mensen zijn met initiatieven. Zo niet, dan kijken of er wel wensen zijn. Als dat niet zo
is en men is tevreden zoals het is, dan kun je het zo laten. Zijn er wel wensen, behoeften dan kun je
er ondersteuning op zetten. Kijken wat er is en daarbij aansluiten.
Dimitri Sennema; Vergelijk het met topsport. Iemand die hard traint, er veel voor doet, mag ook de
waardering krijgen.
We zijn het er over eens dat je wel goed moet opletten dat dorpen niet ‘wegzakken’. De vinger aan
de pols houden is daarom belangrijk.
Renee Orleans: je ziet in het overleg met de dorpen, het delegatieoverleg, dat dorpen ook
gestimuleerd worden door elkaar. We zijn een paar jaar geleden begonnen met het faciliteren van de
dorpen bij het maken van een dorpsvisie. Je ziet nu dat de één na de ander hier toch mee begint. De
dorpen leren ook van elkaar. Ook de dorpencoördinator van de gemeente heeft hier een rol in. Je
ziet dat door dat dorpen een dorpsvisie gaan maken de sociale cohesie al toenemen.
De kern Winsum is moeilijk. Dat is toch meer versnipperd. Je ziet een paar wijken die zich aansluiten
bij de dorpverenigingenoverleg. Hier moet je het meer wijkgericht aanpakken.
Dimitri Sennema: je ziet in een dorp als Winsum dat de energie en de initiatieven vaak bij de
verenigingen zit. Bijvoorbeeld bij de sportverenigingen.
Antoinette Heijnk geeft aan dat er in het rapport wel een extra sterretje mag worden geplaatst bij
sportvoorzieningen. Deze zijn erg belangrijk in Winsum.
Burgemeester Michels; geeft aan dat hij heeft gehoord dat het aantal vrijwilligers in het dorp
Winsum wat te wensen over laat.

Hier zijn verschillende ervaringen mee. De NOVO, Stichting Promotie Winsum, de scholen geven aan
dat zij geen tekort aan vrijwilligers hebben. Jannie Nijlunsing vindt het voor de 12 Hoven moeilijk om
voldoende vrijwilligers te krijgen. Zij ziet een groot verschil met bijvoorbeeld een dorp als Bedum
waar zij voldoende vrijwilligers heeft voor het verpleeghuis.
Jeroen Kloezen: geeft een aantal mogelijkheden om samen met de leerlingen van het CSG Winsum
vrijwilligerswerk te doen.
Jeroen Kloezen : je moet als gemeente een keus maken of je inspeelt met je beleid op de vergrijzing
of op verjonging. Hij ziet vooral veel grijs in het dorp Winsum. Je ziet in stad Groningen het aantal
jongeren groeien met 10%. In Winsum zie je een daling. Wat wil je daarmee?
Burgemeester Michels: schetst in het kort de woningmarkt in Winsum. De gemeente heeft alleen in
Winsum Oost bouwkavels. Daar wordt nu hard aan gewerkt om die in de verkoop te krijgen. De
meeste grond is verder van projectontwikkelaars. Na 2008 stortte de woning markt in. Daarnaast
hadden we natuurlijk de impact van de aardbevingen. Dat heeft wel invloed. Groningen stad heeft
wel gebouwd.
Renée Orleans: vraagt Jeroen Kloezen of hij gedachte heeft hoe aantrekkelijk te blijven voor jonge
gezinnen en jongeren. Antwoord is; Je onderscheiden in het VO met goed kwalitatief onderwijs. In
het VO zijn kinderen bereid langer te reizen naar school.
Jannie Nijlunsing: er is veel over de zorgsector heen gekomen da laatste jaren. Er komen veel meer
ouderen maar we moeten het doen met minder middelen, minder personeel etc. Het is heel hard
werken om voorzieningen die we hebben in stand te houden op het platteland. Het speelt zich in
regionaal verband af. Het gaat niet meer om de Hoven, het gaat er om, kunnen we samen met de
andere aanbieders, bijvoorbeeld de Zonnehuisgroep revalidatie in stand houden op het platteland. Je
moet met elkaar kijken wat de voorzieningen voor Winsum en de regio zijn die we in ieder geval in
stand willen houden.
Rinnie Bokkers: we moeten af van het institutioneel denken. Het gaat om de functies.
Jannie Nijlunsing: het gaat niet om ons maar om de oudere bewoner een goede kwaliteit van leven te
laten ervaren.
Jeroen Kloezen: ook in het onderwijs gaat het er om dat er een vorm van VO aangeboden blijft voor
Winsum. Het maakt dan niet meer uit welke naam er op de gevel staat. Het gaat heel duidelijk om de
kwaliteit die je levert.
Jaap Rozema: de kinderen die naar VO gaan kunnen vanuit Winsum alle kanten op. Warffum,
Groningen of Winsum. Het basisonderwijs bedient vooral de eigen inwoners.
Burgemeester Michels: vat de discussie tot nu toe samen
1. Wijken en dorpen: goed kijken wat bij profiel past. Aanpak aanpassen bij het dorp en haar
kenmerken. Bij het dorp Winsum is een andere aanpak nodig dan in de kleinere kernen met een
sterke dorpsbelangenvereniging.
2. Eigenaarschap
3. Verschillende niveaus waar rekening mee gehouden moet worden; dorp, gemeente, regio.
4. Niet denken vanuit instituties maar vanuit functies: daarbij de burger centraal stellen.
Ronald de Haan: schetst het beeld dat zij vanuit hun werk als welzijnswerker hebben. Er zijn best veel
jongeren in de gemeente. Je moet kijken waar zij zich bevinden en daarbij aansluiten. Hij mist de

kerken in deze bijeenkomst. Ook daar gebeurd veel aan verbinding met jongeren. Daar zit potentiële
kracht die je kunt gebruiken.
Kris Groenewold; vanuit de ervaring als jongerenwerker geeft hij aan dat veel jongeren heel trots zijn
op Winsum. De jongeren willen dat ook uitstralen.
Jannie Nijlunsing: in de zorg zijn te weinig vrijwilligers.
Het gaat er om dat organisaties contact met elkaar zoeken. Verbindingen leggen om samen tot
oplossingen te komen.
Voor de zorg van dementerende ouderen in de 12 Hoven is het moeilijk om vrijwilligers te krijgen.
Alleen de hele zware gevallen wonen intramuraal. Daar zit maar weinig professionele kracht op.
Vanuit verschillende aanwezigen komen er tips voor oplossingen. Constatering is ook dat de
organisaties dit soort knelpunten niet van elkaar weten. Door zo bij elkaar te zijn kunnen
verbindingen gelegd worden. Dimitri Sennema: het is belangrijk dat we weten wat iedereen doet,
wat iedereen wil en waar je elkaar kunt vinden.
Klari Schepel: schetst het voorbeeld van Baflo. Wie gaat voor de ouderen zorgen in dit dorp. Hoe
kunnen we zorgen dat ze zich aan het dorp blijven binden. Daarvoor ook samenwerken met
bijvoorbeeld Wierden en Borgen voor geschikte woningen. Maar ook met de mensen in het dorp.
Rinze Kramer: samenwerking is belangrijk. Je moet slimme koppelingen maken.
Contact zoeken met andere organisaties.
Opgemerkt wordt door Jeroen Kloezen dat de gemeente en andere partijen moeten laten zien dat ze
de mensen zien. Waardering van vrijwilligers is belangrijk . Dit niet alleen overlaten aan de
organisaties maar ook als gemeente hier iets aan doen.
Concluderend
Burgemeester Michels: eerst ging alles naar instituties. Nu weer alles terug naar de maatschappij.
We moeten met elkaar tot oplossingen komen. Hiervoor is het nodig dat de verschillende partners
elkaar opzoeken en samenwerken. Verder moeten we de grenzen met elkaar opzoeken, soms ook
de grenzen van de wet. Lef tonen en met elkaar durven experimenteren.
Ook is het belangrijk om koppelingen te leggen met financiële middelen die beschikbaar zijn voor ons
gebied.
Hoe gaan we dit borgen.
Elkaar opzoeken.
Elkaar actief benaderen.
Elkaar bewust maken van kansen en van de knelpunten die ieder ervaart.
Afgesproken wordt deze bijeenkomst te herhalen over een half jaar.

