
 
 

Ingediende projecten 2019 - dinsdag 12 november 

Aanvrager Projectnaam 
Bijdrage Nationaal 

Programma Groningen (€) 

provincie Groningen 

Lokale product- en restwarmteleiding Chemiepark € 932.721,

Een project in de Eemsdelta dat gericht is op het bundelen van industriële 
restwarmte, zodat ondernemers van het chemiepark de restwarmte nuttig 
kunnen hergebruiken, ontvangt een bijdrage. Met de aanleg van een 
ondergrondse mantelbuis met daarin meerdere pijpleidingen kan het transport 
van verschillende vloeistoffen, gassen en energie (zoals restwarmte) tussen 
bedrijven wordt verzorgd. 

Hergebruik energie- en proceswaterstromen zuidelijk deel Chemiepark € 210.500,

Om efficiënt hergebruiken van industrieel proceswater mogelijk te maken, 
wordt ook bij dit project ondergrondse transportmogelijkheden gebundeld. 
Hiermee kan veel vrachtwagentransport voorkomen worden. 

gemeente Midden-Groningen 

Plus-op-sport wijken Gorecht en Woldwijck Hoogezand € 3.081.500,

Voor het bouwen van een nieuwe sportzaal, het verdubbelen van een 
sportzaal én het verbeteren van een drietal bestaande sportzalen in 
Hoogezand ontvangt de gemeente Midden-Groningen een bijdrage. Dit 
gebeurt vanuit de invalshoek dat sporten een positieve invloed heeft op de 
gezondheid van inwoners en zorgt voor verbinding tussen wijkbewoners. 

Kwaliteitsverbetering Foxholstermeer € 93.115,- * 

Bewoners en belangenorganisaties hebben zich, samen met de gemeente, zeer 
actief ingezet om onder andere de recreatieve en ecologische waarden van het 
Foxholstermeer te gaan verbeteren. De gemeente Midden-Groningen wil met 
dit project het gebied weer onderdeel laten worden van de samenleving in 
Foxhol. 

Ontwikkeling van de buitenruimte bij MFC in Froombosch € 240.000,- * 

Door de sloop van de voormalige basisschool en het daaraan verbonden 
dorpshuis verdwijnt de ontmoetingsplek Froombosch. Er wordt een nieuw 
multifunctioneel centrum (MFC) gebouwd. Voor de aanleg van een goede 
buitenruimte ontvangt de gemeente Midden-Groningen € 240.000,-. De 
nieuwe buitenruimte versterkt de ontmoetingsfunctie van het nieuwe 
dorpshuis. 

Laatste fase Herinrichting Centrumgebied Slochteren € 378.000,- * 

In de laatste fase van de herinrichting van het centrumgebied in Slochteren 
wordt het multifunctioneel centrum gerealiseerd. Dit gebeurt samen met de 
herinrichting van het Erfgoedplein. De gemeente Midden-Groningen 
organiseert op deze manier een centrale plek voor activiteiten en evenementen 
voor inwoners en verenigingen. 

De buitenruimte van multifunctioneel centrum Siddeburen € 207.000,- * 

In het dorp Siddeburen wordt een nieuw multifunctioneel plein aangelegd. Het 
plein zal daardoor een veilig en prettig verblijfsgebied worden. Een plek om 
elkaar te ontmoeten, een plek voor ontspanning en een plek die de 
saamhorigheid versterkt. 
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gemeente Groningen 

Dorpsvernieuwingen Woltersum en Ten Post € 1.529.468,- * 

De gemeente Groningen wil de dorpsvernieuwing in Ten Post en Woltersum 
versnellen. In beide dorpen zullen gebiedsontwikkelingen worden gekoppeld 
aan opgaven op het gebied van leefbaarheid, leefkwaliteit en klimaatadaptatie. 
Dit gaat de gemeente doen door samen met inwoners van Ten Post en 
Woltersum te werken aan toekomstbestendigheid. 

gemeente Oldambt 

Scheemda Veilig en Bereikbaar € 235.800,- * 

De gemeente Oldambt gaat de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van het 
centrum van Scheemda verbeteren. Dit is nodig doordat de nieuwe brede 
school leidt tot nieuwe verkeerstromen en een toename van verkeer van en 
naar het centrum van Scheemda. Het project is een eerste stap op weg naar 
het verbeteren van het hele dorpscentrum en gaat ook over de 
verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van het dorp. 

Snel aan de slag met Nieuwborgen.net € 95.808,- * 

In het dorp Nieuwolda gaan bewoners samenwerken in de omschakeling van 
aardgas naar groengas als energiebron voor verwarmen en koken. Honderd 
huishoudens krijgen advies aangeboden. Bewoners worden betrokken bij de 
voorbereiding van de plannen. 

gemeente Het Hogeland 

Wijkaanpak Ripperdadrift Uithuizen € 20.000,- * 

Inwoners van de wijk Ripperdadrift in Uithuizen zijn gevraagd om mee te 
denken over de knelpunten en de behoeften in hun wijk. De gemeente Het 
Hogeland helpt om deze ideeën uit te voeren. Zo wordt de speelgelegenheid 
voor jeugd van 8 tot 13 jaar uitgebreid en de huidige woningvoorraad 
verbeterd. 

Hoogholtje Maarhuizen € 125.000,- * 

Voor het realiseren van een voetgangersbrug (een hoogholtje) over het 
Mensingeweersterloopdiep bij Maarhuizen ontvangt de gemeente Het 
Hogeland een bijdrage. Met het bruggetje ontstaan extra wandelmogelijkheden 
met ommetjes rondom Mensingeweer en Winsum. Ook kan de route van het 
Pieterpad en het Wad- en Wierdenpad over de wierde Maarhuizen worden 
gelegd. 

Spelen, ontmoeten en bewegen in Zoutkamp € 40.000,- * 

In Zoutkamp wordt een speelplek voor iedereen gerealiseerd. Een plek voor 
spelen, bewegen en ontmoeten. De speelplek is ook geschikt voor minder 
validen. Daarnaast komt er een beweegtuin voor de actieve beweeggroep, de 
beginnende sporter en de oudere inwoners. Met sport op maat en een 
valpreventieparcours wordt bijgedragen aan het langer leefbaar houden van 
het dorp met vitale inwoners. 

Gebiedsgerichte aanpak Mensingeweer-Maarhuizen € 57.000,- * 

Een trapsgewijs terras achter het dorpshuis aan het 
Mensingeweersterloopdiep stimuleert recreatie, toerisme en daarmee de 
leefbaarheid van het dorp. Omdat het terras achter het dorpshuis aan het 
kanaal gevestigd is wordt het terras een onderdeel van toeristische 
knooppunten op Het Hogeland. 

Totaal € 7.245.912,

* Van de veertien goedgekeurde projecten vallen elf leefbaarheidsprojecten onder de oude financieringsstructuur van de provincie. Dit was de laatste 
   ronde voor deze subsidie. Deze leefbaarheidssubsidie is in 2018, vooruitlopend op de start van het programma, ondergebracht bij de provincie. 
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