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Gebiedsgerichte opdrachten

Aan WIJ Korrewegwijk geven we 
ook in 2022 en 2023 aanvullende/
specifieke (deel)opdrachten. Deze 
zorgen voor focus en accenten voor 
de inzet van WIJ in de wijken. Passend 
bij de vraagstukken en de actualiteit. 
Perspectief is dat deze opdrachten 
worden ingepast in de ‘reguliere’ 
opdracht  voor  WIJ. Deze ontwikkelt 
zich van een gemeentelijke algemene 
naar gebiedsgerichte specifieke 
opdracht. Een gemeentelijke 
projectgroep werkt hieraan. 
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In 2018 heeft de gemeenteraad van Groningen het koersdocument en het 
wijkvernieuwingsplan voor de Indische Buurt en De Hoogte vastgesteld. 
Aan de hand van een analyse van de wijk beschreven we opgaven, doelen 
en ambities vanuit een centrale vraag: Hoe zorgen we ervoor dat het met de 
kinderen in deze wijken beter gaat? Door inzet van de wijk zelf, de gemeente 
en het Rijk kunnen we écht een impuls geven aan de wijkontwikkeling. We 
geven hier een beeld van de stand van zaken in 2022 en onze plannen voor 
2023.

Mooie Wijken
Op initiatief van de bewonerscoöperatie GoeieBuurt is samen met diverse 
bewonersinitiatieven en wijkorganisaties het manifest Mooie Wijken opgesteld. 
In dit manifest zijn ambities en uitgangspunten voor de wijkontwikkeling 
benoemd. Samen met deze manifestondertekenaars ontwikkelt de gemeente 
(gebiedsmanager en projectmanager van programmabureau wijkontwikkeling 
en wijkvernieuwing) een vernieuwend samenwerkingsverband. Dit 
samenwerkingsverband en de wijkprogrammering heeft als titel ‘Mooie 
Wijken’ en de netwerkpartners en bewoners hebben daarbinnen een rol. Op 
die manier werken we aan continuïteit en een duurzame basis voor de wijken.

Samen leren en ontwikkelen is een belangrijk onderdeel van het 
samenwerkingsverband Mooie Wijken. Dit doen we onder meer door 
het regelmatig organiseren van bijeenkomsten en netwerklunches. 
Hiernaast is het ook belangrijk om kinderen en jongeren te betrekken bij de 
vernieuwingsprocessen. Het gaat per slot van rekening om hun toekomst. Ook 
hebben zij weer invloed op hun ouders. De leidraad Kindvriendelijk Werken, die 
vorig jaar is opgesteld is hiervoor ons uitgangspunt. Onder de noemer Mooie 
Wijken wordt communicatie van en voor de wijk herkenbaar uitgebracht.

De gemeente koopt in, subsidieert en 
financiert om uitvoering te geven aan beleid. 
We gaan voor organisaties die werkzaam zijn 
in de wijken hierin gebiedsgerichte accenten 
aanbrengen waardoor de uitvoering een 
betere bijdrage levert aan de vraagstukken 
die er vanuit de wijk worden geformuleerd. 
Ook willen we het opdrachtgeverschap 
meer in het samenwerkingsverband van 
de wijk beleggen. Bij de uitvoering van het 
programma zijn zoveel mogelijk organisaties 
uit de wijk betrokken. Dit zorgt voor een 
stevige basis en een fundament voor 
wijkontwikkeling.

http://www.mooiewijken.nl
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We willen het bewoners makkelijk maken een eerste stap 
te zetten naar opleiding en vrijwillig of betaald werk. Dit 
doen we door de sociale cohesie te versterken en zo de 
anonimiteit en isolement van bewoners te verminderen. 
Doel is om een vitale gemeenschap te creëren: een hecht 
weefsel tussen verschillende voorzieningen - formeel 
én informeel - die samen zorgen voor de condities 
van participatie en meedoen. De opgave is hier het 
organiseren van een positieve dynamiek in de buurten 
waarbij de kracht van de samenleving maximaal benut 
wordt, waarin informele steun en professionele hulp in 
elkaar overvloeit. We streven naar een dubbel effect: 
goed voor het individu én goed voor de buurt. 

Een groep wijkbewoners gaat in gesprek 
met mede-wijkbewoners. Zij doen dat 
doorlopend, per straat, van deur tot deur. 
De gesprekken gebruiken we als aanjager 
voor ideeën en initiatieven. Deze maken we 
samen met de straat concreet en leiden tot 
verbeteringen in de wijk. Het versterkt het 
contact tussen bewoners, gaat anonimiteit 
tegen en vergroot het meedoen in de wijk. 
Jaarlijks zijn er meer dan 600 gesprekken. De 
uitkomst van deze gesprekken koppelen we 
terug aan het samenwerkingsverband om 
zo de wijkprogrammering te ontwikkelen 
en af te stemmen.
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Maatschappelijk meedoen

De aanpak kent drie samenhangende, elkaar 
versterkende interventies:

• het stimuleren van een toegankelijke directe 
woonomgeving;

• het bevorderen van persoonlijk contact in de 
leefomgeving;

• inzet op werk in de wijk.

Het wijkbudget
Bewoners weten zelf het beste wat nodig  
is voor hun leefomgeving en wat de kansen 
zijn voor hun buurt of wijk. Daarom zijn we 
in 2021 gestart met een wijkbudget waar 
bewoners in de wijk zelf over beslissen. Met 
een jaarlijkse bijdrage stellen we inwoners 
van de Indische buurt en De Hoogte in staat 
om zelf met initiatieven te komen en deze 
te financieren. We maken op deze manier 
optimaal gebruik van de kracht en energie 
van de wijk.

Straataanpak U & buurt 



Koos repareert 
fietsen, af en toe 
een autootje en 

onderhoudt tuinen 
#basisbaan

Basisbaan
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In het voorjaar van 2020 zijn we gestart met 
het creëren van een aantal basisbanen. 
Deze medewerkers worden persoonlijk 
en individueel gecoacht. Samen met de 
ondernemers en organisaties in de wijk 
willen we extra basisbanen in de wijk 
ontwikkelen waaraan bewoners zingeving 

en trots ontlenen. We zien kansen voor 
basisbanen in de diverse organisaties 
en projecten waar formele en informele 
zorg samenwerkt. Er zijn nu basisbanen 
bij de speeltuinen, de voetbalclub en het 
GroenHuis. We werken aan een uitbreiding 
van dit aantal in 2022 en 2023.
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De Verbinders zijn inburgering, 
persoonlijke ontwikkeling en participatie 
ineen. De projecten van de Verbinders 
worden uitgevoerd bij Edanz. De projecten 
richten zich vooral op statushouders die 
tegelijkertijd werken aan het inburgeren in 
de wijk, het ontwikkelen van taalvaardigheid 
en opleiding en werk in combinatie met 
individuele begeleiding en coaching. Er zijn 
verschillende manieren van participatie 
mogelijk. Het sociaal restaurant is een 
opstap naar werken in de horeca.

Sportcentrum Noord biedt veel 
verschillende activiteiten op het 
gebied van sport, gezondheid, leefstijl, 
mentale weerbaarheid, activering en 
ontmoeting. Sporten en  bewegen is 
geen vanzelfsprekend onderdeel van de 
leefstijl van bewoners en veel van hen zijn 
kwetsbaar. Het sportcentrum zorgt voor 
ontwikkeling en beweging in de fysieke 
en mentale gezondheid van kinderen en 
volwassenen. 

Het GroenHuis is een initiatief op 
basis van de vraag van vooral mannen 
in de wijken, die op zoek zijn naar een 
praktische en technische participatiebaan 
of werkplek. Het GroenHuis is gevestigd 
in een voormalige werkruimte van 
woningcorporatie Lefier. Behalve een 
technische werkplaats biedt deze ookplaats 
aan een kringloopwinkel. Het wijkbedrijf 
wordt ontwikkeld door WerkPro die een 
brede participatievisie in de praktijk brengt 
en diverse doelgroepen een plek biedt. De 
buurtconciërge gebruikt het GroenHuis als 
uitvalsbasis en zorgt daarmee voor een 
korte lijn tussen bewoners en wijkbedrijf. 
Daarnaast worden energiecoaches ingezet 
voor advies en bewustwording.

Het Floreshuis is de ontmoetingsplek 
van en voor de wijk. Het Floreshuis biedt 
bewoners verschillende manieren om 
actief te zijn.. Als deelnemer, bezoeker, 
vrijwilligers, student, participatiebaan, 
e.d. Ook zijn er leer/werkprojecten op het 
gebied van schoonmaak en horeca.

Het wijkbedrijf is een mogelijkheid voor bewoners om ‘mee te doen’ in brede zin. 
Activering, ontmoeting, participatie, ondersteuning, begeleiding, ontwikkeling. 
Daarmee wordt ingezet op het vergroten van mogelijkheden voor een basisbaan, 
participatiebaan, vrijwilligerswerk of werk en opleiding.

Verder ontwikkelen van vier wijkbedrijven 



Wijkgilde is een initiatief van WerkPro in samenwerking met verschillende wijkpartijen, het 
Noorderpoort en de gemeente Groningen. Het werkleertraject is bedoeld voor volwassenen 
die nog geen diploma of betaald werk hebben en woonachtig zijn in De Hoogte, Korrewegwijk 
of Oosterparkwijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen met een participatiebaan of 
mensen met een indicatie voor dagbesteding of sociale activering. Via het Wijkgilde kunnen 
zij in de buurt op een laagdrempelige manier werkervaring opdoen en een diploma halen. 
Iedereen die meedoet aan dit project heeft zijn eigen redenen waarom dit nog niet eerder 
gelukt is. Mocht een diploma niet gehaald worden dan wordt praktijkleren ingezet. Zo haalt 
iedereen of een diploma of een certificaat. De eerste 14 deelnemers zijn gestart in het 
najaar van 2022 en dit loopt door in 2023.

Wijkgilde

DIG050

Veel bewoners zijn digitaal laaggeletterd. 
En in veel gevallen ontbreken de middelen 
en de kennis om een computer voor 
thuis aan te schaffen. DIG050 is sinds 
2021 in de wijken actief. Op locatie in Het 
Floreshuis en in BSV de Hoogte staan 
computers opgesteld waar bewoners 
gebruik van kunnen maken. Op vaste 
dagdelen zijn vrijwilligers aanwezig voor 
individuele lessen, informatie, begeleiding 
en ondersteuning op maat.

WijkWerkZaken
Er is veel bedrijvigheid in de wijken. 
Meer dan 70% van de ondernemers zijn 
zelfstandig. In ‘De Blije Business’ zijn 
meer dan 300 zelfstandigen uit de wijken 
verenigd. Dit enorme palet van kennis, 
talent en ervaring willen we gebruiken 
en inzetten voor het versterken van de 
sociaal-economische bedrijvigheid in de 
wijken. Drie ondernemers zijn met het 
initiatief Wijkwerkzaken gestart. Met de 
slogan ‘maak werk van je passie, hobby en 
talent!’ helpen ze bewoners op weg. Door 
ondersteuning, begeleiding en coaching 
worden jaarlijks meer dan 55 bewoners 
geleid naar participatie en werk.

Werk & participatie 
De gemeentelijke directie Werk en 
participatie gaat de dienstverlening 
komend jaar voor een groot deel van 
de inwoners van Groningen anders 
organiseren. Vanaf 1 november 2022 werkt 
er een coach in de Indische Buurt en De 
Hoogte om zo dichter bij de bewoners te 
staan.  De coach ondersteunt, ontwikkelt 
en begeleidt de bewoner richting de 
arbeidsmarkt. Bij het uitvoeren van de 
dienstverlening wordt de samenwerking 
gezocht met de partners in de wijk, zoals 
de wijkbedrijven, en wordt aangesloten bij 
de gebiedsopgaven.

Vrijdag in de Buurt

Herstelacademie Sedna

Het aandeel niet werkende werkzoekenden daalt tot 12% (momenteel ligt dit 
percentage in Groningen Noord tussen de 5-22%, tegen een stedelijk gemiddelde 
van 10%). 

Het aandeel van de huishoudens dat aangeeft moeite te hebben met rondkomen 
daalt tot 12% (momenteel varieert dit aandeel tussen 10-20%, tegen 7% stedelijk 
gemiddeld). 

De ervaren gezondheidsbelemmering bij dagelijkse werkzaamheden (bijv. school, 
werk, huishouden, sociale activiteiten) daalt tot het stedelijk gemiddelde van 29% 
(momenteel varieert dit in Groningen Noord tussen de 24-38%).

Het percentage bewoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de manier waarop hij 
of zij meedoet in de Groningse samenleving stijgt tot 75% (momenteel varieert dit 
tussen de 72-78% tegen een stedelijk gemiddelde van 78%).

Het percentage bewoners dat zegt zich in de afgelopen 12 maanden (wel eens) actief 
te hebben ingezet voor de eigen woonbuurt neemt toe tot 25% (momenteel varieert 
dit aandeel tussen 19-31% ten opzichte van 28% stedelijk gemiddelde).  

Doelstellingen actielijn maatschappelijk meedoen

manier werken aan stabiliteit en herstel, 
samen met ervaringsdeskundigen. Bij de 
ontwikkeling van deze herstelwerkplaats 
zijn netwerkpartners op het terrein van 
rehabilitatie betrokken. In 2022 worden 
er voor 180 deelnemers hersteltrajecten 
uitgevoerd. Daarvan zijn er ruim 50 uit 
de wijk afkomstig. De Herstelacademie is 
gevestigd in Edanz.

We realiseren een ‘herstelwerkplaats’ 
in De Hoogte, waar we formele en 
informele zorg aan elkaar verbinden. 
Een plek waar we kwetsbare bewoners 
waarvoor het lastig is om alleen te leven 
en te wonen ondersteuning bieden, door 
professionals en ervaringsdeskundigen 
uit de buurt. Bij de Herstelacademie 
kunnen bewoners op een laagdrempelige 

Wat gaan we doen in 2023?

We continueren het succesvolle project ‘U & de Buurt’ van bewonerscoöperatie 
GoeieBuurt. 
Er zijn nu basisbanen bij de speeltuinen, de voetbalclub en het GroenHuis. In 2023 
breiden wij het aantal basisbanen uit.
We breiden de capaciteit van trajecten bij Herstelacademie Sedna uit naar 250 
deelnemers.
Wijkwerkzaken gaat door met bewoners ondersteunen, begeleiden en coachen. 
Het Wijkgilde is gestart in 2022 en dit loopt door in 2023. Na het eerste jaar wordt 
het geëvalueerd. 
De subsidiering van de vier wijkbedrijven loopt door in 2023, we hopen dat het on-
derzoek van de projectleider duidelijkheid brengt voor een vervolg.

Als follow-up van  De  Wijk  De  Wereld in  2019 
wordt in samenwerking met Vrijdag in de 
Buurt een cultureel uitvoeringsprogramma 
gemaakt. Dit heeft ondertussen geleid 
tot mooie cultuuractiviteiten van en 
voor de wijk. Denk aan een dansgroep, 
een theatergroep, de wijkdichter, 
raamexposities, etc. De cultuurcoach 
van de wijk heeft hierin een proactieve 
aanjagende en verbindende rol.



We weten uit verschillende ervaringen 
(bewoners, WIJ, politie, gemeente etc.) dat 
het nog lang niet overal even goed gaat in de 
wijken. De ervaring leert dat er een aantal 
straten zijn waar de leefbaarheid onder 
druk staat. Eén van de oorzaken hiervoor 
is de hoge mate van geconcentreerde 
problematiek binnen een relatief klein 
gebied. Het effect is een gebrek aan 

naast elkaar. Ze hebben verschillende 
leefstijlen en dagritmes en zitten in een 
andere fase in hun leven. Dit leidt tot 
onrust in de buurt. Vooral in de kop van 
de Indische Buurt en in de Celebes- en 
Ceramstraat/hoek Floresstraat. Bewoners 
hebben zich in beide buurten verenigd 
rondom dit thema.

samenhang tussen de bewoners en het 
ervaren van een onprettige en onveilige 
woonomgeving. Om te komen tot 
een oplossing in deze gebieden is het 
noodzakelijk om nadrukkelijker vanuit 
verschillende perspectieven de focus op 
deze straten te leggen. In 2022 zijn we 
gestart met de Asingastraat.
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WIJ heeft het initiatief voor een buurtteam genomen. Om zo dichtbij en aanwezig te zijn. 
In plaats van 15 verschillende zorgverleners zorgen we voor 1 of 2 vaste gezichten. Sinds 
het najaar van 2021 is dit buurtteam gevestigd in de CCG. Bewoners kunnen op dinsdag en 
donderdag binnenlopen voor koffie en een praatje. De werkers van het buurtteam (WIJ en 
GON) gaan op huisbezoek, lopen door de straat en investeren in samenwerking.

Buurtteam Selwerderwijken

In de wijken is sprake van concentratie van (grote) 
sociale problematiek op gebieden als armoede, jeugd/
opvoeding, overlast en schulden. Het leven en ook het 
samenleven komt hierdoor onder druk te staan. Waar 
er sprake is van een hoge concentratie van (multi)
probleemhuishoudens is er een reële kans op een 
groot negatief effect op de veiligheid en de objectieve 
en subjectieve leefbaarheid. Uit analyses van politie en 
gemeente over o.a. kwetsbare branches, adresfraude, 
thuisprostitutie en drugspanden blijkt dat de wijken 
(op de Professorenbuurt na) een vergoot risico op 
ondermijning hebben. Ondermijning verzwakt het 
samenlevingssysteem verder en werkt ontwrichtend 
op economische en sociale structuren. Voor criminelen 
vormen sociaal-economisch kwetsbaren (en dan vooral 
jongeren) interessante rekruten. Deze samenhangende 
problematiek leidt ertoe dat deze wijken het risico lopen 
verder van het Gronings gemiddelde te komen.
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Prettig en veilig samenleven Onveilige straten

Wat gaan we doen in 2023?
- Voortzetten buurtteam Selwerderwijken.
- We stellen een overlastcoördinator aan voor de Korrewegwijk.
- Met de inzet van wijkhubs focussen we in korte tijd op onveilige straten.

We stellen eind 2022 een overlast-
coördinator aan voor de extreme 
woonoverlast met als aandachtsgebied 
studentenoverlast in de Korrewegwijk 
(en Schildersbuurt) voor een periode van  
2 jaar. In bepaalde delen van de 
Korrewegwijk wonen grote groepen 
studenten en andere buurtbewoners dicht 

Aanstelling overlastcoördinator 

In sommige straten krijgt meer dan de helft van de huishoudens ondersteuning of 
hulpverlening. Soms structureel en jarenlang. Perspectief is nauwelijks aanwezig. 
Bijvoorbeeld in de buurt ‘Selwerderwijken’ in De Hoogte spelen veel vraagstukken naast 
elkaar. Meervoudige problematiek achter de voordeur, weinig vertrouwen in de reguliere 
organisaties, slechte kwaliteit van woningen, weinig sociale samenhang, veel bewoners 
zitten al jarenlang in de bijstand en er worden veel zorgindicaties uitgevoerd door veel 
verschillende zorgaanbieders.

Aanpak meervoudige problematiek
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De Bedumerweg 
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Het Molukkenplantsoen is een park in de 
Indische Buurt dat moet functioneren als 
groene hart van de wijk, waar mensen 
kunnen sporten, spelen en ontmoeten. 
Hoewel het Molukkenplantsoen als 
zodanig is ingericht, functioneert deze nog 
niet optimaal voor iedereen. Ook komen 
in en om het Molukkenplantsoen veel 
vraagstukken uit de wijkvernieuwing en de 
stad samen, zoals klimaat, verkeer, groen 
en veiligheid. Om ervoor te zorgen dat het 
Molukkenplantsoen aansluit bij de huidige en 
toekomstige wensen van de wijk is besloten 
om in samenspraak en samenwerking met 
de bewoners en basisschool het Karrepad 
met het plantsoen aan de slag te gaan. In 
2022 ronden we de inventarisatie af.

Molukkenplantsoen 

Spoorgroen De Hoogte
Spoorgroen is een project van de lange 
adem. De afgelopen maanden hebben in 
het teken gestaan van input ophalen in de 
wijk.  Naast enquêtes, 1-op-1 gesprekken, en 
Wijk in beweging  is er ook een Plant-je-vlag-
middag georganiseerd, waar omwonenden 
vlaggen konden plaatsen op plekken in 
het Spoorgroen die ze mooi vinden, willen 
behouden of juist willen veranderen. Ook 
zijn we met een groep kinderen uit De 
Hoogte naar natuurspeelplaats Oerrr in 
Kardinge geweest en hebben ze daarna 
laten weten wat zij graag in het Spoorgroen 
willen hebben. In het voorjaar is er een 
drietal schetsen met de wijk gedeeld, 
waaruit ze de ‘sfeer’ hebben gekozen voor 
het Spoorgroen. Op basis daarvan wordt 
het definitieve ontwerp gemaakt en wordt 
alles in werking gezet voor bestek en 
aanbesteding. 

“ 

“ 

In Mooie 
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Groningen heeft grote ambities wat 
betreft de openbare ruimte. In de 
ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare 
Ruimte en de Mobiliteitsvisie (beide 
vastgesteld door de gemeenteraad in 
december 2021) wordt gestreefd naar 
het herwinnen van de openbare ruimte: 
meer ruimte voor voetgangers, afstappen 
van de autologica en meer nadruk leggen 
op verblijven, spelen en ontmoeten. Ook 
in het Groenplan Vitamine G wordt de 
Bedumerweg genoemd als een opgave 
om te vergroenen. De Bedumerweg is een 
stadsradicaal, een van de lange straten in 
de stad die de binnenstad met de ringweg 
verbinden. Een deel van de Bedumerweg 
is een brede weg, met zes banen waar de 
auto dominant is. De Bedumerweg moet 
worden aangepakt. De oversteekbaarheid 
laat te wensen over, er is een negatief effect 
op de gezondheid voor bewoners, er is een 
hoog risico op wateroverlast bij extreme 
neerslag, het vele asfalt leidt tot extra 
opwarming en hittestress op de plekken 
waar de schaduw van bomen ontbreekt. 
Bewoners uit De Hoogte ervaren veel 
verkeersoverlast en maken weinig gebruik 
van de algemene voorzieningen in de 
Indische Buurt.

Herwinnen openbare ruimte

We gaan starten met Wijkhubs. Dit is een 
tijdelijke plek in de straat van waaruit 
we de focus hebben op deze straat en 
de omliggende buurt. Dit kan zijn in een 
woning die opgeknapt moet worden door 
een woningcorporatie, een leegstaand 
kantoor of een wijkgebouw. Met deze 
Wijkhubs verlagen we de drempel om 
als professionals samen te komen en om 
contact te maken met de bewoners. Met het 
stimuleren van persoonlijke ontmoetingen 
gaan we anonimiteit in de wijken tegen. 
Lokale teams onderzoeken per straat wat 
er nodig is voor een prettige en veilige 
leefomgeving, zij signaleren de problemen 
en de kansen. Na onze ervaringen in de 
Asingastraat zullen we in 2023 aan de 
West-Indischekade gaan zitten.

Binnen de wijken werken we niet 
alleen aan de herstructurering van 
woningen, maar ook aan de wegen in de 
wijken. Met de inrichting van de wegen 
wordt niet alleen de snelheid verlaagd 
waar het kan, maar wordt er vooral 
gekeken naar het minder verstenen. 
We willen de openbare ruimte in de 
wijken meer onderdeel maken van de 
leefruimte. Daarmee bedoelen we een 
goede toegankelijkheid naar de parken 
en het groen. We kijken naar grote 
noodzakelijke ingrepen, we benutten 
kansen als er werkzaamheden aan 
de openbare ruimte plaatsvinden, en 
er zijn kleine ingrepen die bijdragen 
aan het groene gevoel. De openbare 
ruimte wordt daarmee een plek om te 
vertoeven, te spelen en te ontmoeten.

Wijkhubs
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wordt de straat ter plekke verwijderd en 
parkeerplekken verplaatst. Er ontstaat 
zo een groen ecologisch pareltje in een 
kwetsbare wijk waar het ineens weer een 
beetje mooier wonen wordt. Met dergelijke 
initiatieven hopen we de neerwaartse 
spiraal van (on)veiligheid te doorbreken.

Geplande ontwikkelingen in de openbare 
ruimte zijn aanleiding om nu aan de slag 
te gaan in de buurt. Door de invoering 
van betaald parkeren in 2020 zijn er 
minder auto’s op straat waardoor ruimte 
ontstaat voor het vergroenen van de 
openbare ruimte. Omdat ook de riolering 
wordt vervangen, is het mogelijk om de 
openbare ruimte opnieuw in te richten, 
omdat de straat wordt opengebroken. 

Aanpak West-Indische buurt

De Floresstraat en het Floresplein vormen 
samen een verbindingsweg tussen de 
Korreweg en de Bedumerweg. Door deze 
functie wordt er vaak harder gereden dan 
de maximale snelheid (30 km/h) toelaat. 
In de Mobiliteitsvisie Groningen Goed 
op Weg is één van de meest prominente 
opgaven het herinrichten van het (auto)
verkeersnetwerk van 50 naar 30 km/uur 
en het herwinnen van de openbare ruimte. 
Eén van de straten waar we de leefkwaliteit 
willen verbeteren en de dominantie van 
het autoverkeer willen beperken, is de 
Floresstraat. In 2023 wordt de riolering in 
de Floresstraat en omgeving vervangen, 

een goede aanleiding om ook naar de 
herinrichting van de straat te kijken. We 
gaan kijken naar de klimaatbestendigheid 
en de regenwateropvang. En we hebben 
de wens om van de Floresstraat weer 
een sociaal hart te maken. Dat levert 
een veiligere verkeerssituatie op voor 
de voetganger én de fietser en maakt 
de buurt een stuk aantrekkelijker. Na de 
ontwerpfase verwachten we eind 2023 te 
kunnen starten met de werkzaamheden. 
Bij de herinrichting van wegen en 
straten laten we ons leiden door de 
inspiratiebeelden uit de Ontwerpleidraad 
Openbare Ruimte ‘Nieuwe Ruimte’.

Floresstraat

In de Johan de Wittstraat hebben bewoners 
met een positieve insteek geprobeerd de 
leefkwaliteit en veiligheid te verbeteren. Ze 
zijn enkele jaren geleden gezamenlijk een 
pluktuin gestart. Dit is een succes. Daarom 
ligt er nu het initiatief om de pluktuin 
te vergroten tot plukpark. Hiervoor 

Johan de Wittpark

Een inventarisatie in de wijk heeft een 
aantal enthousiaste bewoners opgeleverd 
die bijdragen aan dit project. Met deze 
ambassadeurs bespreken we wat speelt in 
de wijk en welke mogelijkheden er zijn op 
het gebied van klimaatadaptatie. Inmiddels 
heeft de aanbesteding plaatsgevonden 
en starten de werkzaamheden in oktober 
2022 en zullen ongeveer een jaar gaan 
duren.

Fotograaf: David Vroom
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Het percentage bewoners dat zegt zich (wel eens) onveilig te voelen in eigen buurt 
daalt onder de 20% (momenteel ligt dit percentage tussen 9-30% tegen stedelijk 
gemiddeld 16%);

Het aandeel bewoners dat zegt dat buurtgenoten op een prettige manier met elkaar 
omgaan stijgt naar 75% (momenteel varieert dit aandeel tussen 58-89% ten opzichte 
van het stedelijk gemiddelde van 81%). 

Het gemiddelde overlastcijfer daalt onder de 3,5 (momenteel varieert dit cijfer in 
Groningen Noord tussen de 2,9-4,3 tegen een stedelijk gemiddelde van 2,8)*.

Het aandeel middenhuur/koop neemt toe naar boven de 50% (momenteel is het 
aandeel sociale huur gemiddeld in Groningen Noord 52%). 

* Des te hoger het cijfer, des te meer overlast. Het cijfer is een schaalscore o.b.v. 4 items,  
   waaronder drugs- en geluidsoverlast.
 

Doelstellingen actielijn prettig en veilig samenleven

Herstructurering 
Selwerderwijken
De wijk bestaat voor een groot 
deel uit sociale woningbouw. In de 
Selwerderwijken zelfs voor 90%, wat 
voor het overgrote deel in bezit is van de 
Huismeesters. De woningbouw kent weinig 
diversiteit. Woningen zijn verouderd, de 
woningvoorraad is eenzijdig, maar heeft op 
plekken hoogwaardige cultuurhistorische 
kwaliteiten. Er zijn in de wijk concentraties 
van grote sociale problematiek. Doel 
is om deze neerwaartse spiraal te 
doorbreken. De Huismeesters onderzoekt 
mogelijkheden voor sloop-nieuwbouw 
voor een deel van hun bezit in de wijk. 
De woningbouwopgave biedt kansen om 
de wijk te versterken. Daarnaast is de 
Huismeesters in 2022 aan de slag gegaan 
met het verduurzamen en verbeteren 
van de bestaande woningvoorraad. Alle 
woningen die nu binnen het project 
woningverbetering vallen, krijgen energie-
label A.

Fotograaf: Johann van der Geest

De Korreweg is met dagelijks bijna 16.000 
fietsers één van de drukste fietsroutes van 
onze gemeente. Het is de belangrijkste 
fietsroute tussen Beijum, De Hunze, 
Kardinge en de rest van Groningen. 
Bovendien is de Korreweg onderdeel van 
de doorfietsroute Bedum-Groningen. 
Momenteel kunnen de aanwezige 
fietspaden de grote stroom fietsers 
amper verwerken. In combinatie met 
de steeds groter en sneller wordende 
fietsen op het fietspad leidt dit vaker tot 
frustratie en een gevoel van onveiligheid. 
Bovendien staan de locaties waar de 
fiets- en autostromen elkaar kruisen – 
zoals ter hoogte van de Gerrit Krolburg, 
het kruispunt Oosterhamriklaan, de 
rotonde J.C. Kapteynlaan en het kruispunt 
Rodeweg/Nieuwe Ebbingestraat – bekend 
als verkeersveiligheidsknelpunten. 

Fietsstraat Korreweg
De herinrichting van de Korreweg tot 
fietsstraat hangt nauw samen met de 
vervanging van de Gerrit Krolbrug. Hoewel 
het op dit moment nog onduidelijk is hoe 
deze plannen er precies uit komen te zien, 
willen we wel starten met de herinrichting 
van de Korreweg als fietsstraat. Het aantal 
motorvoertuigen op de Korreweg is op 
dit moment beperkt omdat de Gerrit 
Krolbrug na de aanvaring op 15 mei 2021 
is verwijderd en een autoverbinding op dit 
moment ontbreekt. De herinrichting van 
de Korreweg sluit in het Zuiden uitstekend 
aan op de herinrichting van het Boterdiep 
en de plannen voor het op termijn fiets- en 
voetgangersvriendelijker maken van de 
Nieuwe en Oude Ebbingestraat.

- We werken aan de voorbereiding van de herinrichting Bedumerweg die na 2023 zal 
 plaatsvinden.
- De uitvoering van project Spoorgroen start in het eerste kwartaal van 2023.
- We starten met de uitvoering van de werkzaamheden aan het Molukkenplantsoen. 
 Dit in samenhang met het snoeiprogramma van Stadsbeheer.
- We organiseren draagvlak voor het Johan de Wittpark en werken de plannen verder 
 uit. 
- Voor de Florestraat werken we aan het ontwerp samen met inwoners, bedrijven 
 en maatschappelijke partners, dat resulteert in een aanbesteding. De uitvoering van 
 de werkzaamheden zijn in 2024 gepland.
- In de West-Indische buurt is de uitvoering gestart in oktober en zal een jaar gaan 
 duren.
- We starten met de voorbereidingen van de aanpak fietsstraat Korreweg.
- We leveren een stedenbouwkundige visie op de Selwerderwijken op, een samenwerking  
 met de Huismeesters en bewoners waarmee de woningopgave is uitgewerkt. Zo wordt  
 duidelijk welke keuzes er kunnen worden gemaakt in de bestaande woningvoorraad.
- We verkennen de mogelijkheden naar een aantal mogelijke bouwlocaties en  
 functieveranderingen in de Selwerderwijken.

Wat gaan we doen in 2023?
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Het project ‘Kinderdromen, Durven, 
Doen’ richt zich op kinderen tussen de 
6 en 12 jaar. Kinderen die meedoen aan 
activiteiten van de speeltuinen, die op 
de basisschool De Kleine Wereld of het 
Karrepad zitten en naar de huiswerkklas 
van Het Pand gaan, doen mee aan dit 
project. In de wijken wonen 660 kinderen 
in de basisschoolleeftijd. We nodigen 
kinderen uit om te dromen. Deze dromen 
zijn soms individueel en soms is er 
een collectieve droom. De inhoud van 
deze dromen vormen de basis van een 
vervolgactie, activiteit of een project. De 
collectieve dromen gebruiken we voor 
de wijkprogrammering. We betrekken 
kinderen en jongeren in Mooie Wijken 
bij de plannen die over hun toekomst 
gaan, zodat de plannen daardoor nog 
beter worden. Dat doen we door te 
luisteren naar de stem van kinderen en 
jongeren en het verbinden van mensen. 
Samen met netwerkpartners werken 
we gelijkwaardig aan initiatieven en 
uitdagingen, met kinderen, bewoners en 
professionals. 

Voor de realisatie van de dromen 
staat een steeds grotere groep van 
organisaties, bewoners en ondernemers 
om het project heen. De kern hiervan 
is het netwerk Kinderdromen dat deze 
actielijn uitwerkt en uitvoert. Een solide 
basis voor het versterken van het 
‘preventief jeugdbeleid’. Samen met 
kinderen en professionals werken we 
gelijkwaardig aan een kansrijke toekomst 
voor elke bewoner in de wijk.

Mooie Wijken vakanties
In de eerste periode van corona is het 
idee ontstaan om alle kinderen in de 
wijk een onvergetelijke zomervakantie 
te bezorgen. Dit is uitgegroeid tot een 
vaste programmering in de wijk in elke 
schoolvakantie waarbij alle organisaties 
die daaraan een bijdrage kunnen leveren 
samenwerken. We ondersteunen dit 
vakantieprogramma met inzet en budget.

Kinder- & tienerdromen

We willen dat kinderen die opgroeien in de Indische 
Buurt en De Hoogte dezelfde mogelijkheden en kansen 
krijgen als ieder ander kind. Met aandacht voor een 
veilige plek om te wonen en te leven, waar elk kind telt 
en ieders talent tot bloei kan komen. We steken meer 
tijd en energie in de nieuwe generatie en daarom wordt 
de aandacht gericht op een brede sociaal-emotionele, 
cognitieve en motorische ontwikkeling. We ontwikkelen 
een geïntegreerde aanpak: onderwijshuisvesting, het 
pedagogische klimaat, wijze van onderwijs, vrije tijd en 
wonen in een uitdagende, gezonde omgeving.

In de wijken is sprake van kansenongelijkheid en 
onderwijssegregatie. Veel kinderen groeien op 
in armoede, ouders zijn laaggeletterd, kinderen 
hebben geen gezond gewicht en gezinnen maken 
bovengemiddeld gebruik van (zorg)voorzieningen. We 
willen dat kinderen die opgroeien in De Hoogte en de 
Indische Buurt dezelfde mogelijkheden en kansen krijgen 
als ieder ander kind. Met aandacht voor een veilige plek 
om te wonen en te leven, waar elk kind telt en ieders 
talent tot bloei kan komen. We zetten hiervoor langjarig 
een samenwerking op met bewoners, ondernemers, 
het onderwijs en professionele ondersteuners. Samen 
zorgen we dat de kinderen goed (op)groeien.

03Actielijn
Kansen voor kinderen

Stem van kinderen
Op verschillende manieren willen we 
de stem, betrokkenheid en de invloed 
van kinderen groter maken. Dat kan 
op de verschillende plekken waar 
kinderen aanwezig zijn (school, speeltuin, 
sportclub, etc.). Als onderdeel van de 
vakantieprogrammering is net als in 2021 
een kleine variant van de kinderwijkstemdag 
georganiseerd. Kinderen konden stemmen 
op ideeën die ze zelf hebben ingebracht. 
Dit jaar zijn de meeste stemmen gegaan 
naar een gameroom. Er wordt nu gekeken 
waar de gameroom wordt ingericht.

Onze Wereldkrant 
In 2021 zijn we gestart met een kinderkrant. 
Een krant gemaakt door en voor kinderen 
uit de Korrewegwijk en De Hoogte. Met 
onderwerpen die ze zelf bedenken, 

In Mooie Wijken maken we dromen waar!

interessant vinden, die ze zelf schrijven 
en die betrekking hebben op hun wijk. De 
kinderen fantaseren, kijken, debatteren, 
argumenteren, fotograferen, geven vorm 
en illustreren. Ze geven hun mening over 
hun leefomgeving en ze ontwikkelen een 
visie over de mooie wijk waarin ze wonen 
en hoe die nog mooier kan worden. Net 
als vorig jaar verschijnt de krant ook in 
2022 twee keer. Dit jaar zoeken we de 
samenwerking met de scholen. Voor 
de krant die voor de zomervakantie 
verscheen is een grote bijdrage geleverd 
door kinderen van het Karrepad, waar de 
redactie onderdeel was van de verlengde 
schooldag.



De eerste 1000 dagen vormen de basis 
voor een veilige hechting en een gezonde 
ontwikkeling. Het nationaal programma 
Kansrijke Start gaan we koppelen aan de 
huiskamer 0 – 4-jarigen in de wijk. Deze 
is gevestigd in Het Floreshuis, bij het 
consultatiebureau. De Huiskamer wordt 
gerund door WIJ en GoeieBuurt. Twee 
medewerkers hebben in 2022 verschillende 
werkzaamheden opgepakt om ouders met 
jonge kinderen te bereiken. Mogelijk wordt 
de samenwerking geïntensiveerd en is in 
2023 een extra medewerker nodig om de 
activiteiten te begeleiden.

Hoe oneerlijk is het dat een kind geboren in deze wijken in veel gevallen een kleinere 
kans heeft op een gelukkig, gezond en perspectiefrijk leven dan een kind dat is geboren 
in dezelfde stad maar dan in een zuidelijke wijk. Om deze segregatie ook binnen het 
onderwijs tegen te gaan is er in de wijk op het Karrepad een verlengde schooldag gestart. 

Schoollocaties

We willen scholen die een goede  
afspiegeling vormen van de wijk. In 
het integraal huisvestingsplan voor 
het onderwijs is daarom een aantal 
schoollocaties aangewezen voor 
nieuwbouw. Voor de basisschool De 
Kleine Wereld aan de Celebesstraat 
in de Indische Buurt was nieuwbouw 
gepland. Dit is een uitgelezen kans om een 
samenwerkingsverband met de overige 
2 scholen op te zetten. Nieuwbouw en 
versterken van het onderwijs laten we 
hand in hand gaan waardoor kinderen 
met een bredere basis en gelijke kansen 
doorstromen naar het voortgezet 

onderwijs. We doen dit in gezamenlijkheid 
met alle schoolbesturen en wijkpartijen 
zodat de scholen elkaar kunnen versterken. 
Doordat de locatie Rosensteinlaan van De 
Kleie Wereld nu voor kinderen uit Oekraïne 
gebruikt wordt, zijn de nieuwbouwplannen 
voor de Celebesstraat echter gepauzeerd.

Fotograaf: David Vroom

Lise-Fynn wil modeontwerper worden. Lise-Fynn wil modeontwerper worden. 
"Ik maak zelf van dekens"Ik maak zelf van dekens

jurken, in m'n eentje. Als een deken te jurken, in m'n eentje. Als een deken te 
lang is, vouw ik hem om.lang is, vouw ik hem om.

Daarna doe ik hem om me heen."Daarna doe ik hem om me heen."

Fotograaf: David Vroom
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De Huiskamer

Verlengde schooldag

Pedagogisch wijkplan
Samen met scholen, kinderopvang, WIJ 
en de jeugdgezondheidszorg wordt een 
wijkplan gemaakt. Dit vormt dan de basis 
voor een wijkgerichte samenwerking op 
basis van een aantal vragen: Wat is de 
situatie van de kinderen in de wijk? Wat 
is er nodig om die te verbeteren? Wat zijn 
speerpunten in de wijk? Hoe zetten we in 
op talentontwikkeling? Hoe dragen we bij 
aan een gezonde leefstijl? Hoe werken we 
samen voor- en naschools? Op basis van 
dit plan zetten we budgetten gerichter in 
en creëren we een wijkbreed aanbod voor 
alle kinderen.



Schuldenvrije wijk
Veel huishoudens in De Hoogte leven 
in armoede, daarvan groeien ongeveer 
200 kinderen op in deze gezinnen. Op 
basis van dit gegeven is in 2020 het 
initiatief Schuldenvrije wijk De Hoogte 
gestart. De ambitie was om 100 gezinnen 
uit de schulden te halen en te houden. 
Hiermee wilde het project een bijdrage 
leveren aan het doorbreken van de 
intergenerationele armoedeproblematiek 
en inzet op duurzame verbetering van 
de inkomenspositie van mensen. Dit in 
combinatie met individuele begeleiding 
en inzet van ervaringsdeskundigheid. Eind 
2022 wordt dit initiatief geëvalueerd. 

Financiële huiskamer WIJ
Duurzame ondersteuning van bewoners 
om zelf uit de schulden te komen met 
coaching op maat. Bewoners krijgen 
hierdoor eerder grip op hun schulden en 
werken met behulp van een coach. Tijdens 
de Financiële huiskamer kunnen bewoners 
laagdrempelig aansluiten bij een training. 
Bewoners leren inzicht te krijgen in hun 
eigen handelen waarbij de focus ligt op 
zelfregie. Zo krijgen ze weer perspectief op 
de toekomst. 

We willen gezinnen waar kinderen 
opgroeien in armoede weer regie op 
hun eigen leven geven en perspectief 
geven. We richten ons hierbij op 
gezinnen met problematische schulden 
(niet veroorzaakt door onderliggende 
problemen). Bewoners die meedoen 
kiezen bewust voor deze aanpak en zijn 
bereid zelf de regie te nemen op hun 
eigen leven.

Schuldenvrije gezinnen 

Fotograaf: David Vroom
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Het aandeel onder jongvolwassenen 18-27 jaar zonder startkwalificatie daalt naar 12% 
(momenteel varieert dit aandeel van 5–16% binnen Groningen-Noord tegen stedelijk 
gemiddelde 8%).

Het aandeel van kinderen opgroeiend in een minimagezin (een huishoudensinkomen 
tot 110%) neemt af naar 25% (momenteel varieert dit aandeel tussen 7-55% tegen een 
stedelijk gemiddelde van 15%).

Het aandeel laagopgeleiden in het voortgezet onderwijs daalt naar onder de 25% 
(momenteel varieert dit aandeel tussen 25-35% tegen stedelijk gemiddeld 18%).

De ervaren overlast door jongeren daalt tot op het stedelijk gemiddelde van 10% 
(momenteel ligt deze tussen 10-20%).

          actielijn kansen voor kinderenDoelstellingen 

In het voorjaar van 2019 hebben een aantal 
partners uit De Hoogte gewerkt aan een plan 
om van de speeltuin een bruisende plek voor 
kinderen uit de wijk te maken. In De Hoogte 
wonen veel kinderen. Er zijn echter nauwelijks 
voorzieningen voor hen. De speeltuin is in 
potentie een fantastische en centraal gelegen 
plek. Wat ontbreekt is programmatische en 
organisatorische samenwerking, menskracht 
en geld. Via de Speeltuincentrale werkt een 
medewerker vanuit de beide speeltuinen in 
de wijken. Bij BSV de Hoogte wordt in 2022 
een volledig vernieuwde Krajicek Playground 
gerealiseerd. 

Vitaliseren van speeltuinen

- We zetten ‘Kinderdromen, Durven, Doen’ voort, met een nieuwe kinderwijkstemdag, 
 onvergetelijke vakanties en nieuwe edities van ‘Onze wereldkrant’.
- We gaan het pedagogisch wijkplan implementeren.

- We gaan door met de Verlengde schooldag op Het Karrepad. De wens is om het  
 opgeleverde ontdeklab in het naschoolse aanbod in de wijk op te nemen, zodat  
 kinderen in de wijk kunnen profiteren van deze locatie.  
- We willen de speeltuinen in de Indische Buurt en De Hoogte verbinden met de  
 naschoolse activiteiten voor kinderen en zorgen voor een aanbod in de weekenden en  
 de vakanties.
- We knappen de twee jeugdruimtes in BSV de Hoogte op. 
- Op basis van de uitkomst van de evaluatie wordt gesproken over een mogelijk vervolg 
 van Schuldenvrije Wijk in 2023. 
- We zetten de Financiële huiskamer voort.

Wat gaan we doen in 2023?
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