
 
 

Hieronder vindt u meer informatie over de Stichting Straatpoëzie Groningen, conform de 

publicatieplicht van de ANBI. 

 

Naam van de instelling 

Stichting Straatpoëzie Groningen 

 

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 

8593 78 226 

 

Contactgegevens van de instelling 

Postadres: Palmslag 5b, 9724 CN Groningen 

E-mail: douwevdbijl@gmail.com of jtbrouwer@home.nl 

 

Doelstelling 

Stichting Straatpoëzie Groningen streeft naar meer poëzie op straat in de gemeente Groningen. 

 

Poëzie die zichtbaar is op straat, is een betrekkelijk nieuw fenomeen in Nederland. In sommige 

steden (Leiden, Utrecht, Leeuwarden) is het plaatsen van gedichten in de openbare ruimte 

structureel aangepakt. Stichting Straatpoëzie Groningen, in november 2018 opgericht, heeft tot doel 

meer poëzie op straat te brengen in de gemeente Groningen. 

 

Het toevoegen van uitingen van straatpoëzie kan de gemeente Groningen op meerdere wijzen 

verrijken. Gedichten in de openbare ruimte verlevendigen het straatbeeld en dragen bij aan de 

ruimtelijke kwaliteit. Ze versterken de identiteit van de omgeving. Ook kunnen ze een historisch feit 

of een gebeurtenis benadrukken en in herinnering houden. De gedichten vragen van bewoners en 

bezoekers een moment van aandacht en zorgen zo voor verdieping van het dagelijkse leven. 

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan 

Jaarlijks willen we minstens één nieuw permanent gedicht in de openbare ruimte van de gemeente 

Groningen realiseren. 

 

Functies en namen van de bestuurders 

Douwe van der Bijl, voorzitter 

Anton Scheepstra, secretaris 

John Brouwer, penningmeester 

 

Beloningsbeleid 

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding. 

 

  



Verslag van de uitgeoefende activiteiten 

In maart 2020 hebben we tijdelijk een gedicht van H.N. Werkman gerealiseerd in de etalage van het 

‘Glaudépand’ aan de Hereweg in Groningen. In augustus 2020 zijn we gestart met een 

inzamelingsactie voor een gedicht van J.J.A. Goeverneur in de Goeverneurstraat (Oosterpoortwijk) in 

Groningen. 

 

Financiële verantwoording 

Het beginkapitaal van de stichting is afkomstig van de Stichting Literaire Activiteiten. Het gaat om 

een bedrag (€ 617) dat over was gebleven bij het realiseren van het gedicht Ben Ali Libi (Willem 

Wilmink) in de Ruiterstraat. Het bedrag wordt aangewend voor de stichtingskosten, zoals de 

oprichtingskosten, bankkosten en kosten voor hosten van de website. 

 

Het streven is om de projecten zo veel mogelijk te financieren via crowdfunding, zoals donaties en 

giften. Daarnaast doen we een beroep op incidentele subsidies. 

 

 

Groningen, juli 2020 


