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BBOG-LEDENBERICHT JUNI 2019

Beste bestuurders en medewerkers van onze leden,

Het grootste deel van de ledenvergadering van donderdag 20 juni willen we van gedachten 
wisselen over
- de positie van de accommodaties als basisvoorziening, en
- richting geven aan de inzet en betrokkenheid bij het aanstaande gemeentelijke beleidsvor-
mingsproces.
Voor de inspiratie en gespreksleiding zorgt Frans Soeterbroek van De Ruimtemaker. Frans 
Soeterbroek is deskundig en zeer ervaren in overheidsprocessen en bewonersparticipatie en 
we denken dat hij ons kan ondersteunen met goede adviezen en inzichten.
Naast onze leden hebben we alle dorpshuisbesturen uitgenodigd en zo ook de opbouwwer-
kers uit de WIJ-gebieden en de gemeentelijk ambtenaren voor sociaal-culturele accommoda-
ties. De beheerwerkgevers SGSB en WerkPro, de Speeltuincentrale en Groninger Dorpen zijn 
ook van harte welkom.

Voorbereiding nieuw accommodatiebeleid – noties

Begin juli gaat het BBOG-bestuur om tafel met de Speeltuincentrale en Groninger Dorpen als
oriëntatie op het accommodatiebeleid en de wijze van participatie in het traject naar nieuw 
beleid. Daarmee gaan we donderdagavond 20 juni ook aan de slag. Ter voorbereiding willen 
we jullie onderstaande meegeven:
 Dat de buurtcentra verenigd zijn is een goede zaak voor als de leden gezamenlijk hun be-

langen willen behartigen.
 De buurtcentra zijn zelfstandig en onafhankelijk en heel divers. Het ondersteunen van 

deze diversiteit is een hoofddoel van het BBOG. 
 Het BBOG heeft de afgelopen jaren een bewuste strategie gevoerd naar de politiek om 

komend jaar op een constructieve wijze deel te nemen aan het beleidsproces.
 Het is belangrijk de vernieuwingen in bewonersparticipatie en wijk- en buurtontwikkeling

te verbinden met de buurtcentra en sociaal-culturele activiteiten. 
 Het is goed om vernieuwende voorbeelden zichtbaar te maken en ook bestaande werk-

wijzen – die niet in de belangstelling staan maar wel heel goed functioneren – opnieuw 
in beeld te brengen.

 Het is nog niet bekend hoe de gemeente tot nieuw beleid wil komen en hoe de accommo-
daties daarbij worden betrokken. Kunnen we zelf een interessant inhoudelijk programma 
bedenken als start van het beleidsvormingsproces? Aantrekkelijk voor ervaren èn minder 
ervaren bestuurders om aan deel te nemen. Interessant voor de gemeente en de wethou-
der om de accommodaties, het veld, het eerste woord te geven om vervolgens tot een con-
structieve samenwerking te komen.
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BBOG-activiteiten van het afgelopen jaar

De laatste jaren heeft het BBOG een duidelijke lijn gevolgd in activiteiten voor de belangen-
behartiging naar een nieuwe gemeente met een nieuw gemeentebestuur en nieuw te vor-
men accommodatiebeleid.

Manifest
Na de inzet bij de aanpassing van de beheerstructuur in accommodatiegebieden en de op-
richting van een eigen stichting voor beheerpersoneel, hebben we initiatieven genomen 
voor een verdere inhoudelijke ontwikkeling van het werk van de accommodaties en de sa-
menwerking tussen de organisaties in de gebieden. Er is een uitgebreid voorstel voor een 
Toekomstdag gemaakt en besproken waaruit centrale opgaves zijn geformuleerd. Een inspi-
rerende middag en avond met Kees Fortuin en een brede deelname uit de WIJ-teams en de 
gemeenteraad leverde inzicht in de uitdagingen en kansen van het werk van de buurtcentra. 
Met dit materiaal als basis hebben we in een aantal ledenvergaderingen en via e-mailrondes 
het Manifest opgesteld. Met een krachtig statement over de functie en het belang van wijk-
accommodaties voor de leefbaarheid in de wijken wordt in acht punten een visie gegeven op
een blijvende ontwikkeling met een gezonde organisatorische en financiële basis. Het gaat 
om drie zaken: het positie en het functioneren van de buurtcentra; de samenwerking met 
WIJ- en gebiedsteams in het gebiedsgericht werken; het gemeentelijk accommodatiebeleid 
en steun aan de basisvoorzieningen. We hebben gezorgd voor een mooie opmaak en brede 
verspreiding. Het Manifest is een document dat zowel gezamenlijk als door de leden zelf 
bruikbaar is voor de belangenbehartiging.

Promotieboek ‘Waar de wijk de ruimte heeft’
In het licht van de aangekondigde vernieuwing van het accommodatiebeleid en van de ge-
meenteraadsverkiezingen hebben we over promotie nagedacht en uiteindelijk besloten een 
promotieboek van de bij het BBOG aangesloten accommodaties te ontwikkelen. Een flinke 
klus. We werden hiertoe getriggerd doordat een van onze leden vertelde over 'Als de wijk de
ruimte pakt' waarmee de gemeentelijke gebiedsteams bewonersactiviteiten wilden initiëren.
De onafhankelijke en zelfstandige buurtcentra zijn feitelijk een bewonersinitiatief, al decen-
nia lang. De titel voor ons promotieboek ‘Waar de wijk de ruimte heeft’ was zo geboren. We 
zijn trots op het resultaat. In september uitgegeven en aangeboden aan de wethouder. De 
Gezinsbode heeft er een mooi artikel aan gewijd. Het boek is breed verspreid en zal ook ko-
mende tijd gebruikt gaan worden.

Workshop bij ‘Het feest van de democratie’
In de week voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezing van 21 november 2018 organi-
seerde de gemeente de ‘week van de democratie’. De afsluitende avond heeft het BBOG op 
verzoek van de gemeente een tweetal goed bezochte workshops verzorgd met als onder-
werp ‘de rol van ontmoetingsplekken bij participatie’. Met inleiders van MFC De Wijert, Son-
de 2000/TuinPad en De Rieshoek uit Noordlaren hadden we een interessante mix om het 
onderwerp te bespreken en nader te onderzoeken. 
Naar aanleiding van deze activiteit hebben we, als promotiepresentje, een A5-notitieboekje 
met BBOG-opdruk laten maken. Met de Nieuwjaarsgroet is dit notitieboekje onder de leden 
verspreid en ook bij komende gelegenheden zal het worden uitgedeeld.
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Verkiezingen en nieuw gemeentebestuur
Vanaf de zomer is het Manifest met nagenoeg alle politieke partijen apart besproken. Dit is 
heel positief gevonden en goed voor de bekendheid over en weer. Na de verkiezingen heb-
ben we een brief gestuurd aan de informateur, en vervolgens aan de formateur en de onder-
handelaars van de partijen. Uiteindelijk hebben we jullie geïnformeerd over de voor de ac-
commodaties relevante onderwerpen uit het collegeprogramma. Op 9 april heeft het BBOG 
samen met Groninger Dorpen en de Speeltuincentrale een kennismaking georganiseerd van 
alle dorpshuizen, buurtcentra en speeltuinen met het nieuwe gemeentebestuur. De grote 
zaal van Het DOK was overvol en de reacties waren zeer positief.
De wethouder voor accommodaties Carine Bloemhoff gaat nieuw beleid maken; volgend jaar
zomer moet de inhoud geformuleerd zijn en per januari 2021 moet het in werking treden.

Samenwerking met Vereniging Groninger Dorpen
Groninger Dorpen is al jaren partner van het BBOG waar het gaat om accommodatiegerela-
teerde deskundigheid. Het afgelopen jaar is het overleg geïntensiveerd in verband met de 
dorpshuizen van Ten Boer en Haren die samen met de wijkcentra onder de nieuwe gemeen-
te Groningen vallen. Het BBOG heeft informatie geleverd over het bestaande beleid in de 
stad en is aangeschoven aan een overleg van de dorpshuizen in Haren. Met Groninger Dor-
pen is besproken in welke verhouding de dorpshuizen lid kunnen worden van het BBOG. Nu 
zijn er ook meerdere buurtcentra lid van beide verenigingen. Het BBOG als belangenbeharti-
ger en Groninger Dorpen als ondersteuner, deskundige. De uitnodigingsbrief aan de dorps-
huizen voor het lidmaatschap van BBOG is voorgelegd aan Groninger Dorpen. Tot nu toe zijn 
de dorpshuizen van Onnen en Woltersum lid geworden.
Gezamenlijk hebben we het initiatief genomen voor de organisatie van de kennismaking met
elkaar en de nieuwe gemeenteraad op 9 april jl.

Ledenvergadering 22 november 2018

Helaas waren naast het bestuur slechts twee leden aanwezig: De Wende, Maureen Tirto-
taroeno en De Berk, Annette Antuma. Wel waren er van vijf leden afmeldingen. 
De ledenvergadering steunt de brief aan de formateur en heeft geen bezwaar tegen het lid-
maatschap van de dorpshuizen.
Er is terug- en vooruitgeblikt op de BBOG-activiteiten. De samenwerking met de WIJ-teams 
en de wrijving rond de koffievoorziening is aan de orde geweest en er is nagedacht over 
deelname aan de beleidsvorming.

Presentatie Wijkcentrum Selwerd De Berk, door Gerard Krouwels
Wijkcentrum Selwerd zit in gebouw De Berk en is een relatief nieuw lid van het BBOG, maar
het wijkcentrum zelf bestaat al sinds 1998.
Bij de start werd De Berk voornamelijk gefinancierd door de wijkraad. Waarschijnlijk is de fi-
nanciering  steeds  meer  overgenomen door  woningcorporatie  Patrimonium,  de  eigenaar.
Rond 2012/2013 heeft de regering afgekondigd dat woningcorporaties zich meer op hun
core-business moesten gaan richten. Waarschijnlijk juist na de vaststelling van de accommo-
datienota kwam De Berk bij  de gemeente in beeld als sociaal-culturele voorziening.  Derk
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Jaap Bessem vult aan dat De Berk ook lange tijd door het ouderenwerk is gefinancierd en
wellicht was er een link met een kerk. Een paar aanwezigen hadden tot nu toe het idee dat
De Berk voor ouderen is, en daarvan komen er steeds meer.
De Berk heeft veel te bieden, zoals verschillende taalcursussen voor beginners en gevorder -
den;  verschillende  computercursussen;  gezelligheidsbijeenkomsten:  klaverjas,  biljart  etc.;
creatieve cursussen: schilderen,  beeldhouwen; bingoavonden;  zaalverhuur.  Het is  redelijk
vol. De Berk wordt gerund door enthousiaste vrijwilligers en er is een professionele beheer-
der die vanavond helaas ziek is.
Het beleid wordt ontwikkeld door het bestuur, bestaande uit twee leden met ad hoc-activi-
teiten, een goed ingewerkte secretaris en een zeer bekwame penningmeester. De voorzit-
terspost is vacant, waarvoor De Berk graag ook via het BBOG-netwerk zoekt. Maureen Tirto-
taroeno vindt het heel apart dat zij twee straten hier vandaan woont terwijl ze voorzitter van
De Wende in Vinkhuizen is – maar ze wil weleens met Gerard Krouwels praten.
De Berk biedt werk-/vergaderruimte aan het wijkplatform, TSN, een logopediste, fysiothera-
pie en tijdelijk een tandartsenpraktijk. Die laatste ruimte kan het wijkcentrum binnenkort als
kantoor gebruiken. Er is samenwerking met het Wijkbedrijf, Sonde2000 en de speeltuin Sel-
werd. In tegenstelling tot deze andere voorzieningen in de wijk ligt De Berk centraal; Son-
de2000 ligt buiten Selwerd zelf, Wijkbedrijf en speeltuin zitten aan de rand bij de ringweg. Bij
de aanpak van de Mispellaan in de wijkvernieuwing kan De Berk heel wat bieden. Hiertegen-
over, in het buurtrestaurant van ZINN, kunnen de mensen eten. Dat is op zich goed voor de
wijk maar De Berk mist wegens gebrek aan keuken een stevige horecamogelijkheid. De aan-
wezigen wegen de voor- en nadelen tegen elkaar af: horeca is mooi om eenzame mensen
binnen te halen maar is ook duur, anderzijds scheelt het in de verhuur aan groepen die wil-
len kunnen koken. Een goede oplossing is gevonden in het Floreshuis waar het Alfacollege
voor het eten zorgt.
Gerard Krouwels stopt per 1 januari als bestuurslid, hij wil als oud-voorzitter niet aanblijven. 
Hij is ook uit andere wijkinitiatieven gestapt.


