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De wijken



Ambitie

en

Uitvoeringsprogramma



Aan de hand van het kind dat nu wordt geboren, 

wandelen alle Stadjers een gezonde, duurzame, kansrijke 

en ongedeelde Stad tegemoet!

”ZO KLEIN ALS WE ZIJN, ZO GROOT ZIJN ONZE 
DROMEN” 

Mustafa, groep 8 ‘de Kleine wereld’

Onze ambitie



Het uitvoeringsplan

HET KIND CENTRAAL

Participatie

Continuïteit



De opgaven

DE BASIS VERSTERKEN

- De wijk centraal

- Buurtfuncties versterken

- Positief opgroeien als verbinden programma

DOORBRAAK BEWERKSTELLINGEN

- Armoede en schulden

- Werk en inkomen



PLANNING

Omschrijving
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20202019

maart

Cortinghhuis, ontwikkelen tot een huiskamer voor alle kinderen uit de Hoogte

Edanz / Vitaminds, een activerende en participerende basis voor positieve gezondheid

Huiskamer 0 – 4 jaar continueren in het Floreshuis als basisvoorziening binnen het positief opgroeien

Speeltuin DIB, versterken bestuur en verbinden met de wijk

Voor- en naschoolse activiteiten in basisschool De Kleine Wereld opzetten + tekenjuf

Voorbereiding en organisatie

Kernteam

Onderzoek

Uitwerken

Implementatie

Monitoring

Onderzoek

Uitwerken

Implementatie

Jaarlijks terugkijken en opgaves formuleren

januari februari

Noorderstation en WG complex

Verbinding van de wijken met de stad

september oktober november december

Organisatie verder vormgeven

augustusapril mei juni juli

Gebiedsteam
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Vullen Matrix

Manifest schrijvers een plek geven, voorbereiden en worshop

Opgaven

Aanpak spoorgroen

financieel

Uitwerken matrix en kaarten maken

opstellen communicatieplan / strategie

Bijeenkomst met stakeholders voorbereiden

Stakeholdersmiddag

Voorbereiding aftrap

Aftrap wijkvernieuwing voor en door de kinderen (jaarlijks terugkomend)

Aanpak Bedumerstraat

Aanpak Bedumerweg

Uitvoeringsplannen

Concept uitvoeringsplannen gereed

Vooroverleggen, op route en raad

Gebiedsfonds

Bestuurlijk

Fysiek en sociaal

samenvoegen (format René)

Positief opgroeien als verbindend programma

Toewerken naar een Kinder-Wijkstemdag, Wijkkinderraad, Wijkburgemeester, e.d..

Buitenschoolse activiteiten uitbreiden 

Een extra impuls geven aan de samenwerking met partners en initiatieven in de wijk

JOG (jongeren op gezond gewicht) combineren met LEF en BSlim

Stimuleren van de mogelijkheid van kinderopvang voor alle kinderen

DE BASIS VERSTERKEN

De wijk centraal

D3, Dromen | Durven | Doen (kinderen tussen de 6 en 14 jaar)

Cultuur, de Wijk de Wereld plus opvolging

stratenaanpak, positieve en activerende gesprekken met een door bewoners

De buurtfuncties versterken

Groenhuis

Speeltuin en herinrichting Borgwal

De Zuilen

herorientatie diverse locatie Indische Buurt

Oosterhamriklaan, ontmoeten

Activiteiten rond het Pand, DIP

Herorientatie Selwerderwijken

Edanz en kabouterwoningen

DOORBRAAK BEWERKSTELLIGEN

armoede en schulden

ontwikelen project schulden vrij

Ontwikkelen project wijkzorgondersteuners

Zorgezinnen praktische en passende ondersteuning

COMMUNICATIE MOMENTEN

ALGEMEEN WIJKVERNIEUWING KERNTEAM

OPGAVEN

BUURTOVERSTIJGENDE OPGAVEN



Organisatie



De organisatie

Kernteam

- Projectleider wijkvernieuwing

- Gebiedsmanager oude wijken

- Sociaal gebiedsontwikkelaar

- Projectleider stadsontwikkeling

- Communicatie adviseur

Gem + Corpo’s

Gebiedsteam

Gebiedsmanager Projectleider wijkvernieuwing



Manifest voor mooie wijken
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In uitvoering



Werk in UITVOERING, het Kind centraal: Dromen | Durven | Doen 



Werk in UITVOERING, ontmoeten, bewegen en spelen  



Werk in UITVOERING, verbinden en ontmoeten: de Wijk de Wereld 

Foto’s: Reyer Boxem

Ver h a len u it  d e wijk in d e S t a d ssch ouwbu r gVer h a len u it  d e wijk in d e S t a d ssch ouwbu r g

Wie zijn al die mensen, dag in dag uit onderweg op die drukke Korreweg?  

Waar gaan ze naartoe en waar komen ze thuis? En welke verhalen leven er  

een stukje verderop achter de mooiste poort van Groningen, de Cortinghpoort, 

daar in De Hoogte? Waar dromen de spelende kinderen in speeltuin D.I.B.  

van en welke slaapliedjes zingen hun moeders voor ze als ze naar bed gaan?  

Van wie is die heerlijke roti in het Floreshuis? En hoe komt die beroemde  

eierbal van cafetaria De Koning toch zo verdraaid lekker... 

Ontdek het op 13, 14 of 15 juni in de Stadsschouwburg. Ga tijdens de voorstelling 

mee op reis door het hele theater, dat omgebouwd is tot het decor van de 

verhalen uit de wijk. Van de orkestbak tot de foyer, van de kleedkamers tot 

het grote podium: overal ontmoet je je buren en mede-stadjers en maak je 

bijzondere verhalen mee uit de wijk. De scènes worden gespeeld door de 

wijkbewoners die ze samen met theatermakers en muzikanten van De Wijk  

De Wereld maakten: Mohamed Yusuf Boss, ZUHAUSE, Rosa da Silva, Remko 

Wind,  Lotte Lohrengel en Philipp Cahrpit. 
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f o t o g r a f i e  r e y e r  b o x e m

Ver h a len u it  d e wijk in d e S t a d ssch ouwbu r g



Werk in UITVOERING, Duurzaamheid en verbinden, het Groenhuis



Werk in UITVOERING, Participatie
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Bijlage 5: Infographics 
Soerabajastraat  
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