
UITVOERINGS 
PROGRAMMA  

  
WIJKDEAL DE WIJERT



Wijkdeal  de Wijert 

2 3

Wijkdeal  de Wijert 

In Groningen hebben we de ambitie dat het 
voor de kansen die je hebt en krijgt in het 
leven niet uit moet maken in welke wijk of 
welk dorp je opgroeit of woont. Met wijkver-
nieuwing werken we mee aan de ongedeelde 
stad. Groningen wil een gemeente zijn waar 
iedereen meedoet en gelijke kansen heeft. 

Waarom wijkvernieuwing in De Wijert? 
In 2018 is het koersdocument voor de  
wijkvernieuwing in De Wijert opgesteld. Sa-
men met drie andere wijken in Groningen is De 
Wijert aangewezen, omdat verbetering van de 
woonkwaliteit en leefbaarheid hier het meest 
noodzakelijk is. De Wijert is een wijk met aan- 
dachtspunten, maar ook een wijk waar kansen 
liggen om zowel op fysiek als sociaal vlak sá-
men met de wijk en partners verbeteringen aan 
te brengen in de wijk. In het koersdocument is 
een langetermijnagenda met doelstellingen voor 
2028 opgesteld. In de uitvoeringsprogramma’s 
maken we jaarlijks de stand van zaken op en  
laten we zien wat we volgend jaar gaan doen. 
De integrale opgaven voor De Wijert zijn bepaald 
op basis van de basismonitor en de werk- en 
leefervaringen van de Wijkdealpartners. Wijkver-
nieuwing is een hulpmiddel om met extra inzet 
de wijk leefbaarder te krijgen en de ambities voor 
het verbeteren van de wijk te verstevigen en te 
versnellen. 

De naoorlogse wijk De Wijert heeft een karakteris-
tieke architectuur en stempelstructuur. Maar het 
is ook een wijk waar relatief lager gescoord wordt 
qua leefbaarheid en onderlinge verbinding, die veel 
armoede kent en waar veel woningen toe zijn aan 
vervanging of verbetering. Het groen, de speel- 
en  ontmoetingsplekken en de voorzieningen  

verdienen een goede toegankelijkheid voor 
jong en oud, passend bij de opbouw van de wijk. 
Een deel van de wijk is al vernieuwd. De delen 
die nog vernieuwd moeten worden zullen de 
komende jaren aan bod komen. De woningver-
betering bestaat ook uit verduurzaming en het 
voorbereiden op een aardgasvrije wijk. Meer 
informatie over de wijkanalyse van De Wijert 
is te vinden in de basismonitor (basismonitor-
groningen.nl/kompasvangroningen).

We werken onder andere samen aan kan-
sen om gezond te wonen en te leven, mee te 
doen, veilig op te groeien en ieders talenten te 
benutten. Samen met de Wijkdealpartners en 
inwoners hebben we vier ambities opgesteld. 
We werken vanuit verschillende domeinen sa-
men aan integrale opgaven, zoals de sloop en 
nieuwbouw van woningen, het (her)inrichten 
van straten en groen in de wijk. Dit combineren 
we met sociale aspecten zoals gezondheid, 
eenzaamheid, armoede en veiligheid. Dagelijks 
merken we hoe onlosmakelijk fysiek en sociaal 
met elkaar verbonden zijn en hoe belangrijk 
de samenwerking hierin is. Zo is bijvoorbeeld 
de verduurzaming van woningen een integrale  
opgave, met zowel technische als sociale  
aspecten, zoals energiearmoede en gedrags-
verandering.

  WIJKDEAL DE WIJERT  

UITVOERINGSPLAN 2023 WERKEN AAN 
WIJKVERNIEUWING 
MET DE WIJKDEAL

De Wijert staat bekend om zijn 
Wijkdeal, een vorm van wijkdemocratie. In 
2017 is Wijkdeal De Wijert aangewezen als 
een van de vijf Groningse experimenten 
van vernieuwing van de lokale democra-
tie. De manier van samenwerken binnen 
de Wijkdeal hebben we gekoppeld aan de  
wijkvernieuwing. Om die reden spre-
ken we van ‘Wijkvernieuwing Wijkdeal 
De Wijert’. De Wijkdealpartners zijn: 
alle betrokken inwoners, ondernemers, 
corporaties, gemeente, zorg-, welzijn-, 
onderwijs-, opvang-, sport- en cultuur-
instellingen in de wijk. Een stevig 
netwerk waarbinnen we aan de wijkver-
nieuwing werken. Samen zorgen we voor  
bestendiging, samenhang en eigenaar-
schap van alle activiteiten, initiatieven en 
samenkomsten in De Wijert. Essentieel 
onderdeel daarvan is dat we communi-
catie en overlegstructuren met elkaar  
afstemmen. De Wijkdeal is een hulp-
structuur met duidelijke afspraken over 
onze samenwerking. 

In de Wijkvernieuwing Wijkdeal De 
Wijert werken we aan de hand van vijf 
gekozen thema’s. Deze thema’s zijn con-
creet en herkenbaar voor bewoners. De 
vijf inhoudelijke wijkdeal-thema’s heb-
ben door de ambities meer verdieping en 
doelgerichtheid gekregen. In de ambities 
hebben we doelstellingen vastgelegd en 
deze helpen daardoor de koers te 
bepalen. 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Wijkvernieuwingsplan-De-Wijert-versie-5-0-12-september-2018-2.pdf
https://basismonitor-groningen.nl/kompasvangroningen/
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DE VIER AMBITIES
WIJKDEAL DE WIJERT

We werken met de Wijkvernieuwing Wijkdeal De Wijert aan vier ambities, die samen met inwoners 
en partners zijn opgesteld. Elke ambitie heeft een ambitielijn, die ons eraan herinnert waarom we 
de dingen doen die we doen en die het verband tussen de verschillende projecten en initiatieven 
inzichtelijk maakt. Zowel grote meerjarenprojecten (zoals sloop- en nieuwbouwtrajecten en het 
voorbereiden op een aardgasvrije wijk), alsook kleinere deelopgaven of wijkactiviteiten, dragen bij 
aan de versterking van de ambitielijnen. 

Onderzoek en monitoring zijn van waarde om zicht te houden op de ambities en gestelde doelen. 
Met de tweejaarlijkse basismonitor houden we de ontwikkeling van De Wijert in de gaten. Daar-
naast evalueren we regelmatig verschillende projecten binnen de ambitielijnen en checken daar-
bij of deze (nog) bijdragen aan de doelstellingen. 

In dit document lichten we de belangrijkste projecten per ambitielijn toe. In werkelijkheid raakt 
elk project en elke activiteit doorgaans aan meerdere ambities, maar omwille van de duidelijkheid 
en de leesbaarheid hebben we ze telkens ingedeeld onder één van de vier ambities.

De jeugd van De Wijert groeit veilig 
en gezond op, ontwikkelt zijn talen-
ten en laat zijn stem horen aan elkaar 
en aan volwassenen om hen heen. 
Ook kinderen in armoede doen volop 
mee, zowel op school als thuis en in 
de vrije tijd. Zo ervaren kinderen al 
jong om hun invloed positief aan te 
wenden.

Het woningaanbod is divers en passend 
bij de woonbehoeften van de inwoners. 
De wijk is duurzaam ingericht en voor-
bereid op een gasvrije toekomst. 
De Wijert behoudt zijn karakteristieke 
architectuur, ademt groen, is verkeers-
veilig, biedt speel- en ontmoetingsplek-
ken en voorzieningen die goed en veilig 
te bereiken zijn voor jong en oud.

DE LEEFWIJK INGERICHTDE LEEFWIJK INGERICHTKANSEN VOOR KINDERENKANSEN VOOR KINDEREN POSITIEF GEZONDPOSITIEF GEZOND

Iedere inwoner doet ertoe en is on-
derdeel van de wijksamenleving. Bewo-
ners denken in kansen en sluiten nie-
mand buiten. Leefplezier en positieve 
gezondheid vormen de basis. Bewoners 
voeren regie over hun leven, durven hulp 
te vragen en aan te bieden aan buurt-
genoten en voelen zich op elke leeftijd 
gezien en thuis in hun wijk en buurt.

Iedereen heeft unieke talenten en 
zet die in op de manier die bij hem/
haar past. Iedereen die dat wil, doet 
vrijwilligerswerk of betaald werk; nie-
mand zit tegen zijn zin thuis wegens 
armoede of andere beperkingen.

DE TALENTVOLLE WIJKDE TALENTVOLLE WIJK
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De jeugd van De Wijert groeit 
veilig en gezond op, ontwikkelt 
zijn talenten en laat zijn stem 
horen aan elkaar en aan volwas-
senen om hen heen. Ook kin-
deren in armoede doen volop 
mee, zowel op school als thuis 
en in de vrije tijd. Zo ervaren 
kinderen al jong om hun invloed 
positief aan te wenden.

Een gezamenlijk kwalitatief goed aanbod 
voor kinderen (en ouders) 
In goede afstemming tussen Praktijkteam en 
Managementteam worden keuzes gemaakt voor 
een kwalitatief en kwantitatief goed activiteitenaan-
bod gericht op kinderen, jongeren en ouders. Er  
worden concrete afspraken gemaakt over communica-
tie en toeleiding. Tweemaal per jaar is er een wijkbrede  
thema-avond voor professionals en ouders, waar-
bij een actueel thema wordt besproken. In 2022  
waren deze thema-avonden gewijd aan de Meldcode  
(kindermishandeling) en de impact van armoede op 
gezinnen en opvoeding. 

ACTIELIJN: 
KANSEN VOOR KINDEREN

STAND VAN ZAKEN 2022

Een sterke ketensamenwerking 
(Praktijkteam)
Een van de opgaven is beter de kinderen te berei-
ken die niet gestimuleerd worden van huis uit of om  
andere redenen (nog) niet meedoen aan naschoolse  
sport- en      spelactiviteiten,      of    die      extra       zorg en onder steuning  
behoeven. Daarbij zien we het als onze opdracht dat 
geen enkel kind door armoede kansen misloopt. Met 
elkaar willen we daarom ge-richter toeleiden en meer 
met ouders in gesprek gaan. Jeugdwerkers, buurt-
werkers, de functionaris opvoedingsondersteuning,  
brugfunctionarissen, de vaste leerkrachten, JGZ, Bslim-
mers, speeltuin-medewerkers en het MFC zijn hierin  
allen belangrijk en nemen deel aan het Praktijkteam 
Kansen voor Kinderen. 

Kansrijke Start
We willen een positief verschil maken, voor (aan- 
staande) ouders en kinderen in de eerste 1.000 le-
vensdagen van het kind (inclusief de zwangerschap). 
We gaan in gesprek met ouders om te ontdekken wat 
hun behoeften en wensen zijn, we gaan na hoe we ons 
aanbod daarop kunnen aansluiten en hoe we beter 
kunnen samenwerken. We willen signalen van (aan- 
staande) ouders tijdig oppikken en omzetten in pas-
sende ondersteuning, in samenwerking met de ge-
meentelijke (zorg)alliantie Kansrijke Start. Door in te 
zetten op de ouders geven we meer kinderen kans op 
een gezonde en veilige start.

Versterken van de kinderstem
Ook kinderen zelf gaan we in 2023 meer betrekken:  
welke thema’s vinden zij belangrijk? Zijn er ook Wijkdeal-
thema’s die hen aanspreken? Welke ideeën hebben de  
kinderen om buurt- en klasgenootjes te bereiken die nu 
nog weinig meedoen? Welke rol kunnen kinderen zelf 
spelen in de toeleiding  van klas- en buurtgenootjes?  
Hoe kijken zij aan tegen gezondheid? We willen dat  
kinderen hun invloed ervaren en vergroten en  
verantwoordelijkheid leren nemen voor zichzelf, de 
ander en de leefomgeving.

Wat gaan we doen in 2023?
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Sloop–nieuwbouw opgave Zuidelijke 
kwadrant De Wijert 
De gestarte wijkvernieuwingsoperatie van De Huis-
meesters is vertraagd. In de Spieghel-, Camphuysen- 
en Reviusstraat hebben we als gemeente samen met 
De Huismeesters een plan ontwikkeld voor 271 
appartementen en 14 eengezinswoningen, met behoud 
van de cultuurhistorische waarden van de wijk. In dit 
plan komen 285 gasvrije sociale huurwoningen. Ook 
biedt het plan meer ruimte voor ontmoeting, groen en 
op de straat ambiëren we een verkeersveilige straat 
met parkeerruimte conform de toekomstige norm.  
Zo’n veelomvattend plan maken vraagt tijd, omdat er 
rekening gehouden moet worden met allerlei zaken, 
zoals (verkeers)veiligheid, parkeerbehoefte, 
voorkomen van bomenkap en dergelijke. In 2022 
zijn we druk bezig om het plan sluitend te maken 
en hebben we aandacht voor de gevolgen van de  
vertraging. Er is namelijk door de vertraging sprake 
van een langere periode leegstand in de wijk. Dit is een  
omstandigheid die de leefbaarheid onder druk zet 
en waar we - samen met de corporaties en andere  
betrokken partijen – de taak hebben de leefbaarheid 
en veiligheid zo goed mogelijk op peil te houden.

Herontwikkeling twee portiekwoningen 
met 20 appartementen (Jacques Perkstraat/ 
Verweystraat)
Voor twee portiekwoningen met 20 appartementen 
aan de Jacques Perkstraat/Verweystraat is er een voor-
stel voor sloop en nieuwbouw. Patrimonium heeft de 
gemeente gevraagd naar de mogelijkheden op deze 
locatie. Patrimonium en de gemeente onderzoeken  
samen hoe de bebouwde omgeving en de inrichting van 
de openbare ruimte en de binnenhoven hier het best tot 
hun recht kunnen komen.  

ACTIELIJN: 
DE LEEFWIJK INGERICHT

STAND VAN ZAKEN 2022

In 2023 gaan we aan de slag met de verdere uitwer-
king van het plan, waarbij we blijven bijdragen aan het 
verminderen van overlast en het informeren en waar 
mogelijk participeren ten aanzien van de inrichting van 
deze straten. 

Ontwikkeling Noordelijk kwadrant De 
Wijert 
We werken aan een integrale visie op de (her)ontwik-
keling van dit plangebied. Er zijn in dit gebied meer-
dere partijen (woningbouwcorporatie Patrimonium, 
ontwikkelaar, ondernemers en de gemeente zelf) die 
aan de slag willen met dit gedeelte van de wijk. Ook 
houden we bij het maken van de visie rekening met 
de effecten van de aanleg van de zuidelijke ringweg, 
de herinrichting van de Vondellaan en de aanleg van 
het toekomstige Liniepark in dit deel van De Wijert. Zo  
denken we integraal na over het gebied. In de visie  
komen belangrijke elementen aan bod, zoals wat er 
mag komen, voor wie bouw je, hoeveel volume mag je  
bouwen, verkeer en parkeren, de aansluiting op de  
omgeving en de bewoner, historie van de wijk en kansen 
voor de inrichting van de openbare ruimte.

Het woningaanbod is divers en  
passend bij de woonbehoeften van 
de inwoners. De wijk is duurzaam 
ingericht en voorbereid op een gas-
vrije toekomst. De Wijert behoudt 
zijn karakteristieke architectuur, 
ademt groen, is verkeersveilig, biedt 
speel- en ontmoetingsplekken en 
voor-zieningen die goed en veilig te 
bereiken zijn voor jong en oud.

Wat gaan we doen in 2023?

Herinrichting herkenbare locatie MFC De 
Wijert 
Dit jaar zijn we aan de slag gegaan met een plan voor 
het versterken van de openbare ruimte rondom het MFC 
De Wijert/Helpman, waarbij we rekening houden met de 
basiskwaliteiten van een jaren zestig stempelwijk. We 
willen hiermee ontmoeting en extra deelname aan de 
activiteiten in het MFC stimuleren. Dit doen we samen 
met de Wijkdeal, het bewonersbedrijf en ondernemers 
en bewoners in de directe omgeving. De locatie is een 
verzamelplek voor en door de wijk en een bruisend hart 
voor de leefbaarheid.
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Bewegend door de wijk met oog voor 
kunst, cultuur en historie 
Het bijzondere karakter van De Wijert en 
zijn mogelijkheden voor groene wande- 
lingen door een cultuurrijke en historische 
wijk geeft ons de inspiratie om sport en  
bewegen te combineren met kunst, cul- 
tuur en historie. Er zijn al veel bestaande en  
nieuwe wijkinitiatieven en projecten. 

Leidraad openbare ruimte en 
mobiliteitsvisie
In 2022 is een richtlijn voor De Wijert gemaakt 
die een ruimtelijk kader biedt voor toekomstige 
ontwikkelingen, zowel voor bebouwing als voor 
inrichting van de openbare ruimte. De leidraad 
biedt ruimte voor verandering, maar ziet er ook 
op toe dat de basiskwaliteiten blijven behouden 
die de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft 
benoemd bij de aanwijzing van de wijk tot  
Wederopbouwwijk van Nationaal Belang. De  
richtlijn is zowel gemaakt op basis van de Leidraad 
Openbare Ruimte als de Mobiliteitsvisie van de 
Gemeente Groningen. Het vormt een praktisch 
document dat als handvat gebruikt zal gaan  
worden bij ontwikkelingen in De Wijert, zodat er 
samenhang en logische afstemming ontstaat. 

Wat gaan we doen in 2023?
In 2023 gaan we kijken hoe we de richt- 
lijn kunnen verbinden aan wijkwensen en  
ambities in de openbare ruimte. Wat is de 
beleving van de bewoner en bezoeker en hoe 
krijgt de participatie zijn plek in deze (her)-
ontwikkelingsprocessen? Vervolgens gaan 
we onderzoeken wanneer en in welke vorm 
we de openbare ruimte naar deze principes 
in willen richten. De verwachting is dat de 
wijk lager zal gaan scoren op de leefbaar-
heidservaring vanwege de werkzaamheden 
aan de zuidelijke ringweg. We werken aan 
kleine verkeersmaatregelen die zo veel  
mogelijk gericht zijn op het terugdringen van 
verkeershinder.

Aardgasvrij-Klaar De Wijert 
Het meerjarig project Aardgasvrij-Klaar 
De Wijert zet in op het onderzoeken op welke  
wijze de wijk en de bewoners zich voor kunnen 
bereiden op een aardgasvrije wijk. In het pro-
ject is gebleken dat er per doelgroep (eigenaar,  
huurder, lid van een VVE) maatwerk vereist is.  
Participatie is een essentieel onderdeel van het 
project Aardgasvrij-Klaar De Wijert. Het is een 
proeftuin in het kader van het Nationale Pro-
gramma Aardgasvrije Wijken, waarbij we samen 
met de bewoners moeten komen tot een goede 
aanpak om zo de onzekerheden over bijvoorbeeld 
kosten en technieken inzichtelijk en behapbaar 
te maken. Met de proeftuin doen we inzichten,  
ervaringen en leerpunten op die we in de toekomst 
of elders kunnen gebruiken. De actualiteit maakt 
dat dit proces als zeer urgent wordt ervaren en 
daarmee is er behoefte aan versnelling. 

Wat gaan we doen in 2023?
In 2023 zetten we verder in op samenwer-
king met de wijk. Hoe kunnen we ontzorgen? 
Waar wil een bewoner bij geholpen worden? 
Hoe moeten we de bewoners betrekken en 
informeren? We organiseren bijeenkomsten, 
inloopspreekuren en klankbordgroepen 
om informatie op te halen en informatie te  
delen. Daarnaast wordt door middel van be-
wonersonderzoek in de wijk geïnventariseerd  
welke ondersteuningsbehoefte er bestaat. 
Dit is een continu proces waarbij de externe 
omstandigheden steeds weer veranderen. 

Wat gaan we doen in 2023?
In 2023 gaan we deze losse elementen 
meer aan elkaar verbinden door dit thema  
planmatiger in te zetten en een zichtbaar  
onderdeel te laten zijn van de wijk.  
Daarin nemen we ook de samenwerking met  
inwoners en Bij Vrijdag mee, die werkt aan het 
toegankelijk maken van kunstdisciplines zoals  
theater, muziek, poëzie en community art.
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Iedere inwoner doet ertoe en is 
onderdeel van de wijksamenle-
ving. Bewoners denken in kan-
sen en sluiten niemand buiten. 
Leefplezier en positieve gezond-
heid vormen de basis. Bewo- 
ners voeren regie over hun leven,  
durven hulp te vragen en aan 
te bieden aan buurtgenoten 
en voelen zich op elke leeftijd 
gezien en thuis in hun wijk en 
buurt.

De Wijert Positief Gezond 
Een werkgroep, bestaande uit bewoners en profes- 
sionals, wil met behulp van positieve gezondheid 
aansluiten bij wat inwoners belangrijk vinden om meer 
leefplezier te ervaren. Dit gebeurt in samenwerking met 
partners als het Institute for Positive Health (IPH), WIJ 
Groningen, Lentis en GON Zuid Vooruit. 

Slimotheek
De in 2021 opgerichte slimotheek is een initiatief 
dat in De Wijert begonnen is. Inmiddels zijn er 
bewegingen naar een meer gemeentelijke voor-
ziening. Via de slimotheek wordt gratis techno- 
logie uitgeleend voor veilig en comfortabel 
wonen. 

In samenwerking met beleid, thuiszorg- 
organisaties, woningbouwcorporaties, WIJ  
Groningen, GON partijen en Humanitas wordt 
2023 het jaar dat dit bijzondere initiatief op eigen 
benen komt te staan.  

ACTIELIJN: 
DE WIJERT POSITIEF GEZOND 

STAND VAN ZAKEN 2022

Ridders van de Wiardt 
De ‘ridders’ van corporaties, politie, WIJ, ge-
meente en Platform de Wijert houden een vinger 
aan de pols op het gebied van leefbaarheid en 
schakelen snel met elkaar als dat nodig of handig 
is en maken daarbij gebruik van elkaars talen-
ten. Ze delen kennis en planningen, stemmen 
werkzaamheden af en voeren verbeteracties uit 
zoals gevraagd in de prestatieafspraken over 
leefbaarheid tussen gemeente en corporaties. 
Voor overlast gevende adressen wordt een plan 
gemaakt en uitgevoerd. Ook zetten we een pro-
cesregisseur Zorg en Veiligheid in voor de aan-
pak van mensen metonbegrepen gedrag.

In 2023 willen we positieve gezondheid sterker 
verbinden aan de wijkvernieuwing. Ook op buurt- en  
wijkniveau is positieve gezondheid namelijk een  
manier om de behoeften, wensen en mogelijkheden 
van inwoners in beeld te krijgen. De Wijert Positief  
Gezond is een beweging, meer dan een project,  
waarvoor een aanjager is aangesteld die eerder als  
student en vrijwilliger aan de Wijkdeal verbonden was.

Wat gaan we doen in 2023?

Ken-de-Wijert
Huisbezoeken, voordeurgesprekken, thee in 
de tuin: we gaan als belangstellende buurtge-
noten in gesprek met bewoners. Doel: in kaart  
brengen waar behoeftes en kansen in de wijk lig-
gen om mensen te activeren of te ondersteunen. 
Soms verbinden we inwoners met een zorgpro-
fessional, soms vinden we nieuwe vrijwilligers.  
We werken nauw samen met de Ridders van de 
Wiardt en met de werkgroep De Wijert Positief 
Gezond.

MFC: Bruisend Hart van de wijk
In januari 2022 is de Werkplaats van de Wijkdeal 
verhuisd naar het MFC De Wijert, later in het jaar 
volgde het bewonersbedrijf. Hiermee zijn we  
begonnen om vanuit één herkenbare locatie alle 
wijkambities samen zichtbaar te maken en een 
gezamenlijke visie op het MFC te ontwikkelen. 
Bewoners en samenwerkende partners willen 
van het MFC het bruisend hart van de wijk maken. 
Het MFC moet een plek worden waar volop ont-
moetingen en activiteiten plaatsvinden en waar 
nieuwe ideeën en initiatieven geboren worden 
die het leefplezier in de wijk merkbaar versterken. 
We zetten in op een samenwerking tussen MFC, 
bewonersbedrijf, werkplaats Wijkdeal en buurt-

In 2023 gaan we aan de slag met de fysieke 
wensen en (on)mogelijkheden van het gebouw. 
Ook de systematiek van toewijzing van ruimtes 
is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Gezocht 
moet worden naar het juiste evenwicht tussen de 
behoefte aan maatschappelijke functies en de 
realiseerbaarheid daarvan. We doen dit met alle 
betrokken partners onder de titel MFC Bruisend 
Hart. Positieve gezondheid is daarbij de leidraad.

Wat gaan we doen in 2023?

bewoners vanuit het gedachtegoed van positieve 
gezondheid. 

Wat gaan we doen in 2023?

Dementievriendelijke wijk
We werken samen met inwoners aan een wijk 
waarin mensen plezierig oud worden. De nadruk 
ligt op het behouden van de eigen regie en op het 
versterken van de positieve gezondheid. In 2022 
heeft een werkgroep gewerkt aan het inzichtelijk 
maken van de behoefte van ouderen in een wijk. 

In 2023 ligt de focus op het werken aan een  
dementievriendelijke wijk.

Wat gaan we doen in 2023?
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Sterk Bewonersbedrijf De Wijert
We werken aan een sterk bewonersbedrijf met een  
gevarieerd dienstenaanbod voor en door de wijk. Er 
zijn meerdere initiatieven binnen het potentieel sterke  
bewonersbedrijf die elk hun eigen groepje actieve 
deelnemers hebben, zoals Broekzak-Vestzak, maal-
tijdservice, bakservice, oma’s soep, de sociale koelkast, 
De Wijert voedt en het Tuinteam. In 2022 zijn we  
geconfronteerd met een faillissement van het bedrijf dat 
de ondersteuningsopdracht voor het bewonersbedrijf  
uitvoerde.

ACTIELIJN: 
DE TALENTVOLLE WIJK

STAND VAN ZAKEN 2022

In 2023 willen we komen tot een financieel gezond en 
goed georganiseerd bewonersbedrijf dat opereert in 
nauwe samenwerking met partners als MFC, GON en 
WIJ Groningen en een sterke bedrijfsleider heeft die de  
vrijwilligers en mensen met een basis- of participatie-
baan tot een sterk team smeedt. 

SWO-Groen 
Bij de start van het Wijkdeal thema Groen en Buitenzijn 
is een wens uitgesproken dat het onderhoudsniveau 
van De Wijert op een hoger niveau wordt gebracht dan 
binnen de gemeentelijke kaders is vastgelegd. Hieruit 
is het project SWO-groen geboren. Een project om het 
extra groenonderhoud in De Wijert te laten uitvoeren 
door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij 
worden opgeleid door de betrokken scholen (o.a. Terra 
college) tot gekwalificeerde hoveniers. Bij het behalen 
van de startkwalificatie kregen de betreffende mensen 
een garantie op werk bij één van de drie betrokken  
Hoveniersbedrijven (SWO). Gedurende het tra-
ject werken de mensen in De Wijert aan het extra  
groenonderhoud in de wijk. In 2022 hebben we onder-
zocht wat de maatschappelijke meerwaarde is. Op ba-
sis van deze uitkomsten is de wens uitgesproken om dit  
initiatief voort te zetten en verder uit te breiden richting het  
Stadspark. Door het faillissement van een van de  
betrokken partijen is dit project tijdelijk stil komen te  
liggen in 2022. 
 

Wat gaan we doen in 2023?

Iedereen heeft unieke talenten en 
zet die in op de manier die bij hem/
haar past. Iedereen die dat wil, doet 
vrijwilligerswerk of betaald werk; 
niemand zit tegen zijn zin thuis  
wegens armoede of andere 
beperkingen.

Kansrijk Zuid
Het project Kansrijk Zuid is een integrale armoedeaan-
pak in De Wijert en gebied Zuid. Het heeft als doel (de 
impact van) armoede, ook op de veiligheid, te doorbre-
ken en te voorkomen door middel van een laagdrem-
pelige aanpak, maatwerk en persoonlijke begeleiding. 
Kansrijk Zuid werkt verbindend en beoogt vanuit  
intensieve professionele samenwerking om inwoners 
beter te ondersteunen. Essentieel hierin is het werken 
met vrijwillige buddy’s die zich een jaar lang verbinden 
aan een deelnemer en de samenwerking in de driehoek 

In 2023 willen we opnieuw kijken naar onze ambi-
tie om het initiatief voort te zetten. Daarbij koersen 
we op een vervolgstap door het project onder te  
brengen bij het Bewonersbedrijf De Wijert en daarmee het  
eigenaarschap terug leggen waar het primair hoort, 
namelijk de bewoners. Daarbij moeten we rekening 
houden met de omstandigheden zoals deze door het 
eerdergenoemde faillissement zijn ontstaan. Boven-
dien willen we gezien de drastisch veranderde omstan-
digheden op de arbeidsmarkt, inspelen op het verwachte 
tekort aan menskracht in de groenvoorziening. Hier-
door bestaat er een behoefte om binnen het project te  
komen tot een verbreding van de doelstellingen met het 
aanboren van een potentieel aan arbeidskrachten voor 
de groensector en mogelijk andere sectoren, zowel die 
van de bedrijven als van de gemeente. 

Wat gaan we doen in 2023?

buddy-inwoner-WIJ. Aan dit project is een gemeentelijke 
projectleider verbonden voor twee dagen per week.  
Kansrijk Zuid maakt deel uit van het gemeentebrede 
project Kansrijk Groningen.


