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Het	watersportdorp	GROU	is	de	parel	van	
Fryslân,	toeristisch	centrum	van	de	

gemeente	Leeuwarden	én	de	
toegangspoort	van	Nationaal	Park	De	Alde	
Feanen.	Een	leefbare	kern	om	te	leven,	
wonen,	werken	én	recreëren	waar	alle	
inwoners,	ondernemers	en	gasten	zich	

thuis	voelen.		
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Grou.	Dé	parel	van	Fryslân	waar	leven	én	recreëren	met	cultuur,	
natuur,	(water)sport	hand	in	hand	gaan.	#zonniggrou	
	

Solide	Basis	

In	goede	samenwerking	van	Grou	en	de	gemeente	Leeuwarden	zijn	de	afgelopen	jaren	vele	
voorzieningen	gerealiseerd.	In	de	periode	tot	2019	was	hiervoor	een	budget	beschikbaar.																	
Grou	en	de	gemeente	continueren	die	aanpak,	ondanks	het	ontbreken	van	specifieke	budgetten.		

	

Kaders	voor	verdere	ontwikkeling	

Grou	heeft	vele	actieve	en	enthousiaste	vrijwilligers:	inwoners	en	ondernemers	die	zich	op	vele	
terreinen	inzetten	om	ieder	jaar	weer	de	woon-,	leef-	en	werkomgeving	voor	onze	inwoners	en	
gasten	te	verbeteren.	Grou	Breed	bundelt	dit	alles,	als	bestuurlijk	platform	van	een	tiental	
organisaties	en	verenigingen.	Grou	Breed	zorgt	voor	een	effectieve	afstemming	van	alle	initiatieven	
en	activiteiten	en	vormt	een	aanspreekpunt	voor	de	gemeente.	Dankzij	de	gezamenlijke	aanpak	van	
de	afgelopen	jaren,	hebben	we	de	volgende	‘randvoorwaarden’	kunnen	formuleren,	die	relevant	zijn	
voor	alle	toekomstige	ontwikkelingen:		

1. Leefbaarheid	(duurzaam,	veilig	en	toekomstbestendig)	voor	inwoners	en	gasten	van	Grou	

Bij	elke	ontwikkeling	vanuit	de	overheid	én	private	partijen	moet	leefbaarheid	voor	alle	
doelgroepen	voorop	staan.	Jong	én	oud,	van	onder	tot	boven	modaal,	met	of	zonder	beperking;	
voor	iedereen	wil	Grou	hét	dorp	zijn	met	een	aansprekende	en	aantrekkelijke	leefomgeving,	met	
voldoende	parkeervoorzieningen	voor	bewoners	én	bezoekers	in	de	nabijheid	van	kwalitatief	
goede	voorzieningen.	Tevens	dient	Grou	als	dorp	voor	de	regio,		met	goede	toegankelijkheid	per	
openbaar	vervoer.	Toekomstbestendig	ingericht;	groen,	energieneutraal	en	circulair.	Grou	is	hét	
dorp	waar	wonen	én	werken,	leren	én	leven,	verblijven	én	recreëren	samen	komen.		

2. Alle	te	ontwikkelen	nieuwe	plannen	worden	getoetst	aan	de	visie	

Bij	de	uitwerking	van	nieuwe	plannen	werken	overheid,	private-	en	overige	partijen	samen	met	
Grou	Breed.	In	goede	samenwerking	zorgen	we	ervoor	dat	bij	de	uitwerking	de	visie	leidend	is.	
Op	die	manier	streven	we	naar	het	versterken	van	de	woon-,	werk-	en	leefomgeving.	Grou	Breed	
en	de	betreffende	partners	betrekken	hierbij	steeds	de	inwoners	en	ondernemers.			

Via	de	gemeentelijke	brede	structuurvisie	worden	relevantie	(pijn-)punten	in	en	om	Grou	uiterlijk	
in	2021	benoemd	en	bestemd.	Deze	aanpak	houdt	rekening	met	de	visie	en	komt	in	goede	
samenspraak	met	Grou	Breed	en	Duurzaam	Grou	(Grou	2030)	tot	stand.	
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In	Grou	is	het	goed	toeven:	wonen,	werken	en	recreëren	gaan	hand	in	hand.	Grou	heeft	
een	ruim	aanbod	aan	voorzieningen	(ook	multifunctioneel	en	cultureel)	voor	alle	‘soorten’	
inwoners	én	gasten:	een	variatie	aan	fraaie	winkels,	aansprekende	en	uitnodigende	
horeca,	aantrekkelijke	havens	met	goede	(toilet)voorzieningen	voor	een	aangenaam	
verblijf.	Grou	kiest	voor	een	duurzame,	veilige	en	toekomstbestendige	(leef-)omgeving	
waar	levensbestendig	wonen,	ontspanning,	cultuur,	natuur,	sport	en	dagelijks	benodigde	
voorzieningen	(op	loop-,	fiets-,	of	vaarafstand)	bereikbaar	zijn	voor	iedereen.	Door	een	
goede	samenhang	en	verbinding	zijn	aanvullende	voorzieningen	nabij	beschikbaar	in	o.a.	
Leeuwarden.	Grou	is	tevens	de	gastvrije	poort	voor	Nationaal	Park	De	Alde	Feanen,	met	
een	ruime	parkeerfaciliteit	nabij	het	centrum.	Startpunt	en	pleisterplaats	voor	fiets-	en	
wandelroutes,	zeil-	en	vaartochten	én	wedstrijden	door	het	Friese	waterland.	

	

Relevante	ontwikkelingen	in	en	nabij	het	centrum	van	Grou	

Grou	Breed	heeft	een	eerste	inventarisatie	gemaakt	van	ontwikkelingen	die	zich	op	korte	termijn	
aandienen	+	terreinen	waarvan	de	invulling	relevant	is	voor	de	beoogde	doorontwikkeling	van	Grou	
als	centrum	van	Fryslân.	Per	ontwikkeling/gebied	streven	we	naar	een	gezamenlijke	aanpak	van	Grou	
met	gemeente	en	de	betreffende	partner(s)/ontwikkelaar(s).	In	willekeurige	volgorde	gaat	het	om:	

ü Ontwikkeling	van	het	Halbertsmaterrein,	nabij	het	centrum	aan	de	overzijde	van	De	Rjochte	
Grou	

ü Bestemming	van	het	Aquaverium(terrein)	

ü Bestemming	Triton	perceel,	voormalige	locatie	Zeilmakerij	De	Vries	

ü Inrichting	Groene	Kruis	locatie/	Blikpôle	

ü Ontwikkeling	Omgeving	Nij	Djipstrjitte/Mr.	P.J.	Troelstrawei	door	Elkien		

ü Realisering	multifunctioneel/cultureel	centrum/(culturele)	voorziening	in	centrum	Grou	

	

Grou	Breed	als	partner	

Grou	Breed	(partners)	ziet	graag	een	toetsing	van	lopende,	benoemde	en	toekomstige	
ontwikkelingen	aan	de	hierboven	beschreven	visie.	Grou	Breed	is	de	partner	voor	toekomstige	
ontwikkelingen	in	en	rond	hét	dorp	Grou.	

	
Bijlagen:		

- De	Droom	voor	Grou	2030	
- De	Ziel	van	Grou	
- Het	in	2017	opgestelde	document	met	de	prioriteiten	van,	door	en	voor	Grou.		 	
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DE DROOM VAN GROU 2030 
	

	

Het	is	2030	en…	
Grou	staat	internationaal	op	de	kaart	als	een	innoverend	waterdorp.		
Ons	water,	voedsel,	energie	en	(water-)vervoer	is	circulair	en	CO2-neutraal.		

Grou	heeft	een	inclusieve	samenleving:	het	dorp	is	voor	iedereen	toegankelijk	en	heeft	voldoende	
voorzieningen	voor	iedereen	om	te	wonen,	te	spelen,	te	recreëren	en	deel	te	nemen	aan	de	
maatschappij.	Grou	is	daardoor	geschikt	voor	jong	en	oud,	arm	en	rijk	en	mensen	met	en	zonder	
beperking.	

Groen	krijgt	de	ruimte	en	alle	groen	staat	met	elkaar	in	verbinding,	zodat	plant-	en	diersoorten	hun	
weg	kunnen	vinden.	Er	is	een	netwerk	van	wandel-,	fiets-	en	rolstoelpaden	en	een	toegang	voor	laden	
en	lossen.	Alle	verharding	is	waterdoorlatend.		

Er	is	een	grote	diversiteit	aan	bomen	en	planten	die	eetbaar	zijn	voor	mens	en/of	dier.	Ook	daken	en	
muren	worden	hiervoor	benut.	De	Pikmar	is	nationaal	park	vanwege	de	hoge	biodiversiteit,	met	de	
snoek	als	icoonsoort.	

Grousters	delen,	lenen	en	ruilen	hun	spullen,	zoals	vervoermiddelen,	gereedschappen,	instrumenten	
en	machines	en	zorgen	samen	voor	onderhoud,	hergebruik	en/of	recycling	ervan.	Ze	gebruiken	alleen	
materialen	die	aan	het	eind	van	hun	levenscyclus	weer	een	nieuw	leven	kunnen	krijgen.	Afval	van	de	
een	is	grondstof	voor	de	ander.	Ze	ruilen	niet	alleen	spullen	maar	ook	diensten	met	elkaar.		

De	Grouster	streekboeren	produceren	dagelijks	voedsel	in	dienst	van	de	gemeenschap,	die	waar	
nodig	bijspringt	zodat	alles	dezelfde	dag	verkrijgbaar	is	en	’s	avonds	vers	op	tafel	staat.	

	

	

	

	

	

	

	

De	droom	van	Grou	is	een	product	van	Duurzaam	Grou	|	Project	Grou2030	
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DE ZIEL VAN GROU. 
	
Ergens. Ja, ergens tussen hart en hoofd van 
ieder mens ligt een universeel beeld. Misschien is 
het een droom. Misschien is het een rimpeling 
door een vis in het water. 
 
Met de wens naar een toegankelijke plek waar 
alles samenvloeit en wat Fryslân zo mooi maakt. 
 
Aan de ene kant appelleert deze plek aan de tijd 
dat alles nog goed was. 
 
Aan de andere kant is het een plek waarin 
toekomst zit. Waar inspiratie te vinden is. Een 
plek die ruimte biedt om gezamenlijk te 
ondernemen. Die de kans biedt jezelf 
te ontdekken. Te herontdekken. En een plek die 
rust, schoonheid en cultuur biedt. Met de 
zekerheid dat het goed komt. Wat je ook doet. 

Zo’n plek geeft het beeld zoals we dat het liefste 
willen. We gaan graag allemaal naar die unieke 
plek. En het mooie is: die plek is geen illusie. Die 
plek is Grou aan De Pikmar. 
 
Daar wonen ruimhartige Grousters, die naar 
verluid het mooiste Fries van Fryslân spreken. 
Midden in het hart van rondom de Sint-Piterkerk 
uit de 13e eeuw en haar pittoreske dorpskern. 
Vroeger heel moeilijk bereikbaar, nu hét 
startpunt om de pure natuur in het echte Friese 
land te ontdekken. Met de boot, op de schaats, 
te voet of met de fiets. Ze beantwoordt aan het 
beeld dat we zo graag van Fryslân willen 
hebben. En wat is er mooier om dat allemaal 
vanuit zonnig Grou te 
ontdekken?	  
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Prioriteiten voor Grou 2018-2021 

Een korte terugblik 
De	afgelopen	jaren	is	door	Grou	Breed		(de	verschillende	verenigingen,	stichtingen,	clubs	en	
organisaties	in	Grou,	verenigd	in	Grou	Breed),	constructief	samengewerkt	met	de	gemeente	aan	het	
verbeteren	van	diverse	aspecten	in	Grou.	Direct	na	de	gemeentelijke	herindeling	heeft	Grou	Breed	
samen	met	de	gemeente	Leeuwarden	onderstaande	prioriteiten	bepaald	voor	de	periode	2014-2017:	

1. Wilhelmina	Park	
2. Halbertsma’s	Plein	
3. Rode	Loper	
4. Gastvrij	Grou	

Voor	het	ontwikkelen	en	uitvoeren	van	deze		
projecten	en	voor	enkele	reeds	lopende	
projecten	(zoals	verplaatsing	van	een	
supermarkt)	heeft	de	gemeente	t.b.v.	‘Grou’	
€	1,5	miljoen	beschikbaar	gesteld.	Mede	
dankzij	de	constructieve	samenwerking	
tussen	gemeente	en	Grou	Breed	zijn	deze	
projecten	in	gang	gezet	of	reeds	
gerealiseerd.	Het	Wilhelmina	Park	heeft	een	mooie,	frisse	uitstraling	gekregen	en	het	Halberstma’s	
Plein	wordt	dit	najaar	opnieuw	ingericht.	Vanuit	de	Rode	Loper	zijn	diverse	verbeteringen	in	het	dorp	
uitgevoerd,	waaronder	voetgangersbewegwijzering,	een	nieuwe	pont	voor	fietsers	en	voetgangers,	
een	nieuw	mededelingenscherm	bij	de	ingang	van	het	dorp	en	een	verfraaiing	van	de	entree	van	
Grou.	Het	project	Gastvrij	Grou	heeft	in	belangrijke	mate	bijgedragen	aan	het	ontwikkelen	van	de	
promotie	van	Grou,	o.a.	in	de	vorm	van	een	nieuw	logo,	het	opzetten	van	een	Toeristisch	Informatie	
Punt	(TIP)	in	het	centrum	en	het	ondersteunen	van	initiatieven	van	samenwerkende	ondernemers.	

Grou in de toekomst: we gaan stevig door 
Om	ervoor	te	zorgen	dat	Grou	zich	ook	de	komende	jaren	verder	kan	ontwikkelen,	is	het	nodig	om	de	
gezamenlijke	aanpak	te	continueren	en	nieuwe	projecten	te	ondersteunen.	Belangrijk	uitgangspunt	
is	hierbij	dat	Grou	zich	niet	alleen	als	hét	watersportdorp	van	de	gemeente	Leeuwarden	blijft	
ontwikkelen,	maar	ook	buiten	het	watersportseizoen	een	aantrekkelijk	dorp	is	voor	inwoners,	
ondernemers	en	bezoekers.	

Deze	presentatie	is	bedoeld	om	de	gemeentelijke	investering	en	de	gezamenlijke	aanpak	t.b.v.	de	
beoogde	(door-)	ontwikkeling	van	Grou	te	continueren!			
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Om	dit	streven	nader	te	duiden,	zijn	de	Grou	Breed	partners	diverse	keren	bij	elkaar	geweest	om	
plannen	te	ontwikkelen	en	deze	vervolgens	te	prioriteren.	Het	resultaat	is	het	gezamenlijke	beeld	van	
de	toekomst	voor	Grou.	Uiteraard	heeft	Grou	Breed	dit	proces	en	resultaat	reeds	met	de	gemeente	
besproken.	Grou	is	voor	deze	doorontwikkeling	afhankelijk	van	de	steun	en	facilitering	van	de	
gemeente.	De	gemeente	heeft	immers	ook	baat	bij	een	gebundelde	en	initiatiefrijke	aanpak	vanuit	
Grou.			

Grou	Breed	werkt	continue	aan	‘een	droom	voor	Grou’	met	als	werktitel	‘Grou	2030’.	Diverse	
bijeenkomsten	hebben	reeds	plaats	gevonden	voor	het	benoemen	van	de	samenwerking	en	het	
verkennen	van	de	mogelijkheden	van	‘cultuurdorp	Grou’.	

Uit	de	prioriteiten	die	binnen	Grou	Breed	zijn	benoemd,	zijn	twee	onderwerpen	leidend:		

1. Het	faciliteren	van	een	‘dorpsmanager’:	voor	de	gezamenlijke	aanpak	en	promotie;	
2. ‘Cultuurdorp	Grou’:	het	creëren	en	bundelen	van	culturele	voorzieningen	en	uitingen	en	het	

voorzien	in	fysieke	ruimte(s)	hiertoe.		

Daarnaast	zijn	er	nog	enkele	andere	onderwerpen	die	van	belang	zijn	voor	het	ondersteunen	van	
deze	twee	prioriteiten,	zoals	het	aantrekkelijker	maken	van	het	dorp	voor	inwoners,	
ondernemers	en	toeristen/bezoekers.	

Dorpsmanager en promotie 

Voor	de	promotie	van	Grou,	het	bundelen	van	
initiatieven,	het	effectief	laten	samenwerken	van	
alle	partners,	inclusief	een	goede	communicatie	
met	de	gemeente,	is	de	beschikbaarheid	van	een	
‘dorpsmanager’	onontbeerlijk.			

De	basis	is	gelegd	voor	een	gezamenlijke	aanpak	
van	Grou	(ondernemers	en	inwoners)	en	gemeente.	
Initiatieven	van	onderop	zijn	ontwikkeld	en	
gebundeld	een	gedegen	start	is	gemaakt	voor	een	
gezamenlijk	gedragen	promotie	van	Grou.	Het	blijkt	
dat	deze	aanpak	niet	alleen	moet	worden	
gecontinueerd,	maar	ook	krachtig	moet	worden	
gestimuleerd	en	georganiseerd.	De	huidige	
vrijwillige	inzet	van	vertegenwoordigers	namens	de	
inwoners	en	de	ondernemers	blijft,	maar	is	te	
kwetsbaar	voor	hetgeen	blijvend	moet	worden	
ontwikkeld	en	effectief	met	alle	partners	én	de	

gemeente	moet	worden	afgestemd.	

Tijdens	de	evaluatie	van	de	huidige	aanpak,	hebben	Grou	Breed	en	de	gemeente	vastgesteld	dat	
deze	samenwerking	moet	worden	gecontinueerd.	Het	door	ontwikkelen	van	meer	professionele	
promotie	van	Grou	en	het	stimuleren	en	verbinden	van	de	partners	t.b.v.	alle	nieuwe	initiatieven	die	
gaan	komen.	Tevens	is	vastgesteld	dat	de	facilitering	van	een	dorpsmanager	noodzakelijk	is	om	de	
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ambities	van	gemeente	en	Grou	te	kunnen	waarmaken.	Hiervoor	dient	een	nader	vast	te	stellen	
budget	beschikbaar	te	zijn,	om	de	aanverwante	marketing	en	planontwikkeling	te	kunnen	stimuleren	
en	faciliteren.		

Cultuurdorp Grou 
Voor	het	bestendigen	en	verstevigen	van	Grou	als	watersportdorp,	streven	we	t.b.v.	alle	inwoners,	
bezoekers	en	ondernemers	naar	het	ontwikkelen	van	Grou	als	cultuurdorp.	In	mei	2017	jl.	hebben	
gemeentelijke,	provinciale	en	lokale	professionals	en	betrokkenen	–	tijdens	een	Inspiratiemiddag	op	
uitnodiging	van	dhr.	Sjoerd	Feitsma	en	Stichting	Promotie	Grou	–	vastgesteld	dat	in	Grou	en	de	
naaste	omgeving	met	o.a.	NP	De	Alde	Feanen	bijzonder	veel	potentie	heeft	voor	het	waarmaken	van	
deze	ambitie.		

Er	is	ook	vastgesteld	dat	momenteel	in	Grou	
een	fysieke	ruimte	voor	grotere	groepen	en	
activiteiten	ontbreekt.	Een	slechtweer	
voorziening!	De	Grou	Breed	partners	hebben	
daarom	de	hoogste	prioriteit	toegekend	aan	
de	beschikbaarheid	van	een	
multifunctioneel	gebouw	in	het	centrum		
van	Grou.		

In	het	kader	van	de	eerdergenoemde	‘droom	
voor	Grou’,	het	schetsen	van	‘Grou	2030’,	
streven	we	naar	een	gezamenlijke	aanpak	van	gemeente	en	Grou,	om	de	mogelijkheden	van	
Cultuurdorp	Grou	nader	aan	te	duiden	in	een	integraal	plan;	het	op	korte	termijn	behalen	van	
resultaten	t.b.v.	het	realiseren	van	een	cultuurplein	in	het	oude	centrum	van	Grou.		

(Her-)	bestemming	en	eventueel	verbouw	van	bestaande	gebouwen	behoort	tot	de	mogelijkheden,	
evenals	het	optimaal	gebruik	maken	van	het	nieuwe	Halberstma’s	Plein,	door	het	kunnen	
aanbrengen	van	een	overkapping	van	een	deel	van	het	plein	tijdens	de	diverse	evenementen.		

Andere prioriteiten 
Naast	de	twee	hoofdthema’s	zijn	er	nog	andere	onderwerpen	die	belangrijk	zijn	voor	de	verdere	
ontwikkeling	van	Grou	en	deze	zijn	veelal	aanvullend	op	de	hoofdthema’s.		
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Facelift	uitvoering	van	Grou!	
Bij	de	facelift	gaat	het	om	het	verbeteren	van	
de	infrastructuur	en	voorzieningen	voor	de	
inwoners.	Voorbeelden	zijn	het	herindelen	
van	het	Groene	Kruis	terrein	bij	het	
speelstrand,	het	creëren	van	een	
evenemententerrein	bij	de	Minne	Finne	
/Volmawei,	het	creëren	van	een	betere	
verbinding	tussen	de	verschillende	
sportaccommodaties	en	de	scholen	met	het	
dorp	evenals	de	realisatie	van	het	Play-	en	

Skatecourt.		

Daarnaast	zijn	er	veel	voorzieningen	die	het	toeristische	karakter	van	Grou	kunnen	versterken.	
Onderwerpen	hierbij	zijn	het	versterken	van	de	verbindingen	met	de	Alde	Feanen	met	daarbij	het	
vergroten	van	voorzieningen	voor	de	fietsers	(fietsenstalling,	oplaadpunten).		

Het	programma	‘Gastvrij	Grou’	en	‘Rode	Loper’	hebben	met	relatief	beperkte	middelen	al	prachtige	
resultaten	opgeleverd	en	heel	veel	nieuwe	positieve	energie,	te	voelen	in	het	hele	dorp.	Men	is	weer	
energiek	en	wil	gezamenlijk	vooruit,	de	schouders	eronder!	Het	continueren	wordt	daarom	als	
voorwaarde	gezien	om	verder	te	kunnen	blijven	ontwikkelen.		

In	de	bijlage	treft	u	een	overzicht	aan	van	alle,	door	de	gezamenlijke	partners,	benoemde	initiatieven		
en	de	prioriteiten.	Vele	initiatieven	behoren	tot	de	primaire	invulling	van	de	gemeente	(bijvoorbeeld	
taken	gericht	op	veiligheid,	openbare	voorzieningen,	etc.)	Gemeenschappelijk	is	de	herkomst:	de	
initiatieven	zijn	allen	vanuit	de	Mienskip	ontstaan	en	worden	maximaal	gedragen.		

Hoe verder? 
In	de	afgelopen	jaren	is	constructief	samengewerkt	tussen	Grou	Breed	en	de	gemeente.	Iedere	
prioriteit	heeft	een	andere	uitvoeringsvorm	gehad,	waarbij	de	regie	de	ene	keer	bij	de	gemeente	en	
de	andere	keer	bij	een	projectgroep	uit	Grou	lag.	Te	allen	tijde	was	er	sprake	van	een	gezamenlijke	
aanpak.	Grou	Breed	en	aanverwante	partners	willen	samen	met	de	gemeente	de	nieuwe	prioriteiten	
voor	Grou	nader	uit	werken	met	de	daartoe	nader	te	verkennen	projectbegrotingen	en	benodigde	
budgetten.	

Hierop	vooruitlopend	gaat	Grou	Breed	ervan	uit,	dat	voor	de	prioriteiten	van	Grou	2018	wederom		
€	1,5	miljoen	beschikbaar	wordt	gesteld.	Daarnaast	dat	een	door	de	gemeente	gefaciliteerde	
dorpsmanager	wordt	aangesteld.	Deze	dorpsmanager	wordt	door	een	stuurgroep	van	
vertegenwoordigers	van	Grou	Breed	en	de	gemeente	aangestuurd.	Het	jaarlijks	terugkerend	
‘handgeld’	ter	dekking	van	jaarlijkse	kosten	voor	o.a.	huisvesting	en	marketinguitingen	van	deze	
dorpsmanager,	komen	ter	verantwoording	van	de	gemeente.			
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Grou Breed 
Grou	Breed	is	ontstaan	als	een	afstemmings-,	plannings-	en	evaluatie-overleg	tussen	diverse	
organisaties	in	Grou.	Grou	Breed	komt	meerdere	keren	per	jaar	bij	elkaar,	met	als	basis:	

• Iedere	club,	vereniging	organisatie	behoudt	zijn/haar	eigen	waarde	en	identiteit	en	doet	dat	
waarvoor	deze	is	opgericht.	

• Indien	mogelijk	versterken	de	partners	elkaar	t.b.v.	de	inwoners,	ondernemers	en	bezoekers	
van	Grou	

• Indien	gewenst/vereist,	wordt	gezamenlijk	afgestemd	met	de	gemeente	voor	een	optimaal	
resultaat.	

De	Grou	Breed	partners	zijn:	

1. Grou	Aktief	(GA)	
Stichting	voor	verzorgen	en	ondersteunen	van	activiteiten	in	en	om	Grou	

2. Business	Club	Grou	(BCG)	
Belangenvereniging	voor	de	ondernemers	van	Grou	

3. Pleatslik	Belang	Grou	(PBG)	
Belangenvereniging	voor	de	inwoners	van	Grou	

4. Ferieniging	Foar	Folksformaken	(FFF)	
Vereniging	voor	organiseren	van	dorpsactiviteiten	voor	de	inwoners	van	Grou	

5. Stichting	Sportcentrum	Grou	(SSG)	
Belangenorganisatie	voor	sportverenigingen	in	Grou	

6. Skûtsje	Kommisje	Grou	(SKG)	
Organisatie	van	Skûtsjesilen	in	Grou/exploitatie	Grouster	skûtsje	

7. Sint	Piter	Komitee	(SPK)	
Organisatie	van	het	Sint	Piterfeest	

8. Museum	Hert	fan	Fryslân	(MHF)	
Bestuur	van	het	Museum	Hert	fan	Fryslân	

9. Stichting	Promotie	Grou	(SPG)	
Stichting	voor	het	promoten	van	Grou	in	al	haar	facetten;	opgericht	in	opdracht	van	alle	Grou	
Breed	partners.		

10. Krite	Grou	(KG)	
Organisatie	voor	het	organiseren	van	culturele	activiteiten	

Ondertekend	namens	alle	Grou	Breed	partners;	

Gerard	Bouma,	voorzitter	Grou	Breed	en	Grou	Aktief	

Ivo	Krikke,	voorzitter	Business	Club	Grou	en	Stichting	Promotie	Grou	

Rienk	Leenstra,	voorzitter	Pleatslik	Belang	Grou	


