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BBOG-LEDENBERICHT SEPTEMBER 2019
Bij het verslag van de discussieavond op 20 juni 2019

met Frans Soeterbroek: ‘Buurtcentra als brandstof voor sociaal kapitaal’

Geachte leden, beste bestuurders,

Het seizoen start. Onze wijk- en buurtcentra en dorpshuizen zijn weer vol aan de slag!

Op 20 juni hebben we een drukbezochte discussieavond georganiseerd onder leiding van
Frans Soeterbroek, De Ruimtemaker. Hij is socioloog en adviseert en publiceert over de rol
van bewoners in stads- en wijkontwikkeling. Zijn presentatie ‘Buurtcentra als brandstof voor
sociaal kapitaal’ geeft interessante perspectieven op het belang van buurtcentra voor de sa-
menleving. Aan de hand van de 'Agenda voor zelfbewuste buurtcentra' die hij erbij gaf kan
de positionering en de promotie van buurtcentra worden overdacht.

Het verslag van 20 juni geeft samen met de ‘presentatie’ en de ‘agenda’ een goed beeld van
de inhoud van de avond. Het was ook een gezellige ontmoeting van accommodatiebestuur-
ders en -werkers en de wijkopbouwwerkers. We hopen hiermee jullie, onze leden, te onder-
steunen en inhoudelijk te scherpen. Mede in het licht van de beleidsvorming op accommo-
datiegebied die komend seizoen door de gemeente wordt georganiseerd.

Het BBOG-bestuur heeft op 2 juli om tafel gezeten met de besturen van Groninger Dorpen
en Speeltuincentrale. Dit was een zeer nuttige en plezierige bijeenkomst. Nuttig vooral van-
wege de kennismaking en uitwisseling van informatie over wederzijdse organisaties. Gronin-
ger Dorpen is voor haar leden vooral deskundig adviseur; BBOG is belangenbehartiger met
inachtneming van de zelfstandigheid van zijn leden en de Speeltuincentrale levert diensten
aan de speeltuinen en kan (min of meer) ook namens hen optreden. Er is gesproken over het
beleid en de subsidiering en mogelijk gezamenlijk optrekken. Geconcludeerd werd dat de ge-
meente als eerste aan zet is om aan te geven hoe te komen tot nieuw beleid. 
Wij hadden op meer ingezet. Uit het ledenbericht van juni 2019: ‘Kunnen we zelf een interes-
sant inhoudelijk programma bedenken als start van het beleidsvormingsproces? Aantrekke-
lijk voor ervaren èn minder ervaren bestuurders om aan deel te nemen. Interessant voor de
gemeente en de wethouder om de accommodaties, het veld, het eerste woord te geven om
vervolgens tot een constructieve samenwerking te komen.’ 
In dat ledenbericht stonden we ook uitgebreid stil bij de lijn die het BBOG heeft gevolgd in
de activiteiten voor de belangenbehartiging naar een nieuwe gemeente met een nieuw ge-
meentebstuur en nieuw te vormen accommodatiebeleid.
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In juli kregen we van Jan Wijbenga zijn laatste nieuwsbrief inclusief toelichting op de accom-
modatiebudgetten. Zijn collega Louise Zwanenberg is projectleider voor de beleidsvorming.
De nieuwe beleidsadviseur accommodaties gaat dit najaar aan de slag. Als eerste zal de raad
gevraagd worden ‘richting te geven’ aan de beleidsvorming. Daarna wordt dan duidelijk hoe
de accommodatiebesturen en andere belanghebbenden bij het beleid betrokken worden. 
We zijn goed voorbereid maar moeten dus even afwachten.

Iedereen een heel goed sociaal-cultureel seizoen toegewenst met prachtige programma’s en
heel veel deelnemers!

Met vriendelijke groet,
Namens het BBOG-bestuur,
Jouke de Jong


