
 

 

 
Geacht bestuur, 

 
De afgelopen twee maanden zijn wij bezig geweest met het opstellen van een 

concept-nota over de sociaal culturele accommodaties in de nieuwe gemeente 
Groningen. Tot het opstellen van deze nota zijn we verplicht volgens de 
Wet algemene regels herindeling. Met ingang van dit jaar vormen de 

voormalige gemeenten Haren, Groningen en Ten Boer een nieuwe gemeente 
en daarom moet er voor 1 januari 2021 één beleid komen voor de sociaal 

culturele accommodaties, kortom de nota moet worden geharmoniseerd.  
 
In de voorbereiding hebben we gesprekken gevoerd met de 

koepelorganisaties die u vertegenwoordigen, beheerorganisaties, de grotere 
accommodaties, de dorpshuizen in de kleine dorpen, WIJ Groningen en de 

raadscommissie. Niet met alle besturen, omdat de tijd beperkt was.  
 
Uit de gesprekken kwam naar voren dat er op korte termijn geen behoefte is 

aan ingrijpende wijzigingen in het beleid. Maar dat er wel voor de 
middellange termijn in samenhang met andere partijen in de wijk of het dorp 

naar de rol van de accommodaties wordt gekeken. 
 
In deze concept-nota proberen we derhalve het beleid voor de wijk- en 

dorpsaccommodaties zo veel mogelijk hetzelfde te houden. Voor de 
middellange termijn, we denken aan de komende twee jaar, gaan we per wijk 

of dorp in gesprek over hoe inwoners op een prettige wijze met elkaar kunnen 
samenleven in de wijk of het dorp en wat de rol van de sociaal culturele 
accommodatie daarin is.  

 
Bijgaand treft u de concept-nota ‘Sociaal culturele accommodaties, 

geharmoniseerd’ aan en geven we u de gelegenheid in te spreken op deze 
concept-nota. Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het 
coronavirus, moeten we dat helaas op een andere manier doen dan we gewend 

zijn. Naast schriftelijke inspraak, bieden we ook een aantal momenten aan 
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voor een telefonisch overleg. Op deze manier kunnen wij u de gelegenheid 
bieden om vragen te stellen en een reactie te geven in het kader van inspraak. 
U kunt zich via het e-mailadres accommodatienota@groningen.nl aanmelden 

voor een gesprek. Daarbij kunt u aangeven of u op een andere wijze het 
gesprek wilt voeren, bijvoorbeeld via Whatsapp (camera), Skype of  

MS Teams. 
 
We hebbben een drietal tijdvakken ingepland voor het telefonisch overleg: 

• Donderdag 7 mei van 10.00 uur – 13.00 uur 

• Dinsdag 12 mei van 16.00 uur – 19.00 uur 

• Woensdag 20 mei van 16.00 uur – 19.00 uur 
 

Daarnaast vindt u op de pagina gemeente.groningen.nl/accommodatiebeleid 
een kort introductie filmpje over de concept-nota. 

 
Van 15 april t/m 27 mei 2020 kunt u een inspraakreactie sturen naar: 
gemeente Groningen, directie Maatschappelijke Ontwikkeling, t.a.v. Inspraak 

Accommodatienota, Postbus 30026, 9700 RM Groningen of naar 
accommodatienota@groningen.nl.  

 
We vertrouwen er op u van voldoende informatie te hebben voorzien. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Carine Bloemhoff 

Wethouder Accommodatiebeleid 
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