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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

Het college heeft een nieuwe wijk- en buurtindeling vastgesteld voor de 
gemeente en wil u graag met deze brief daarover informeren. 

De bestaande wijk- en buurtindeling van de gemeente Groningen is 
verouderd. 
De nu gebruikte wijkindeling dateert van 1948. De buurtindeling is voor het 
laatst in 1976 herzien. Sindsdien is er veel veranderd in de stad. Het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vanuit zijn perspectief dan ook 
herhaaldelijk aangedrongen op actualisatie. 
Met de nieuwe indeling in wijken en buurten wordt een vernieuwde, actuele 
basis gelegd voor de vele taken van de gemeente en haar partners waar een 
gebiedsindeling relevant is voor de planning en uitvoering van 
werkzaamheden of voor het verstreklcen van informatie. 

Veel gegevens die gemeenten verzamelen of gebruiken worden op wijk- en/of 
buurtniveau gepresenteerd. Denk aan gegevens over de 
bevolkingssamenstelling, bedrijvigheid, de spreiding van instellingen van 
onderwijs en gezondheidszorg, milieukenmerken, etc. Ook in de plarming van 
werkzaamheden van de gemeentelijke organisatie speelt de wijk- en 
buurtindeling een belangrijke rol. 

Het ontbreken van een actuele, gestandaardiseerde indeling bemoeilijkt het 
afstemmen van informatie en belemmert het verstrekken van de juiste 
informatie op wijk- en buurtniveau. Voor gebiedsgericht werken is deze 
nieuwe indeling dan ook onmisbaar. Ook de efficiency in de gemeentelijke 
organisatie zal hierdoor worden verbeterd. 

De oude indeling belemmert ons in de communicatie met de Stadjers. In het 
kader van de elektronische dienstverlening (e-dienstverlening) kun je als 
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burger bijvoorbeeld opzoeken welke omgevings vergunningen er in je naaste 
omgeving zijn verleend of aangevraagd. Die informatie kun je op wijk- of 
buurtniveau zoeken. Maar de indeling van de stad in wijken en buurten is niet 
actueel en niet uniform. Als je bijvoorbeeld in Gravenburg woont, kun je in 
het e-loket niet op "Gravenburg" zoeken. Dan moet je weten dat dit deel van 
de stad vroeger bekend stond onder de naam Leegkerk. En als je op 
"Leegkerk" zoekt, krijg je ook een deel van De Held mee terug in het 
resultaat. Deze nieuwbouwwijk ligt nu zelfs in twee verschillende buurten 
(Leegkerk en De Held). Als je op Google Maps kijkt, zie je dat Paddepoel en 
Selwerd in de Oranjewijk liggen, Vinkhuizen in de Schilders- en 
Zeeheldenwijk, etc. Ook onze statistieken geven dit vertekend beeld. Kortom, 
zeer verwarrend, letterlijk niet meer van deze tijd en onjuist. 

De oude buurtindeling was hard aan actualisatie toe door alle veranderingen 
in de stad. Maar alleen daar waar nodig zijn buurten toegevoegd of aangepast. 
Zo zijn Hoornse Meer, Piccardthof, De Held, Gravenburg, Reitdiep, De 
Meeuwen als buurten opgenomen. Bestaande buurten krijgen hun 
oorspronkelijke naam terug, bijvoorbeeld Helpman (in plaats van Helpman 
west en Helpman oost in de huidige indeling), De Wijert (in plaats van De 
Wijert noord). Corpus den Hoorn (in plaats van Corpus den Hoom noord). 

Een belangrijke oorzaak voor het ontbreken van een actuele, 
gestandaardiseerde indeling was dat de wijk- en buurtindeling niet eenduidig 
beheerd werd. Een projectgroep bestaande uit verschillende afdelingen heeft 
daarom, naast een nieuwe indeling, ook een beheerproces ontworpen om deze 
situatie in de toekomst te voorkomen. Een eenmalige actualisatie leidt immers 
op termijn weer tot een niet-actuele indeling. 

Waarom een indeling in drie lagen (wijken, buurten, subbuurten)? Wat is het 
verschil? De termen worden vaak door elkaar heen gebruikt. We spreken over 
een woonwijk, terwijl we meestal een buurt bedoelen of over een buurt als we 
het eigenlijk over een subbuurt hebben. Toch heeft elk niveau zijn eigen 
functie en kemnerken. Het CBS stelt landelijk richtlijnen op voor de indeling 
in wijken en buurten. Subbuurten zijn een Groningse toevoeging. Wijken zijn 
in de CBS-indeling grote, aaneengesloten delen van het gemeentelijk 
grondgebied; een wijk bestaat uit verschillende buurten. De begrenzing van 
de eenheden is zo gekozen dat de 3 niveaus naadloos op elkaar passen. Eike 
buurt ligt volledig in een wijk; eike subbuurt ligt volledig in een buurt. 

De indeling van de stad in de bekende vijf stadsdelen en straks ook de gba-
gebieden (de gebieden die de basis vormen voor een geintegreerd aanbod van 
zorg) liggen als grovere indeling over deze wijk- en buurtindeling heen. 

De wijk-, buurt- en subbuurtgegevens worden toegevoegd aan de BAG, de 
Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen. Sinds 2009 kermen we deze 
basisregistratie in Nederland. In deze registratie zijn gemeenten wettelijk 
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verplicht hun adres- en bebouwingsgegevens bij te houden. Andere 
overheidsinstanties maken gebruik van deze gegevens. 

De nieuwe concept buurtindeling is, voorafgaande aan de besluitvorming, 
aangeboden aan externe partners (o.a. Politic, MJD, woningcorporaties, CBS) 
en aan de bewonersorganisaties in de gemeente. Dit heeft geleid tot een zeer 
beperkt aantal inhoudelijke reacties. Enkele reacties hebben nog tot wijziging 
van het voorstel geleid. 

Met deze nieuwe gebiedsindeling in buurten, wijken en stadsdelen bereiken 
we dat voor alle organisaties een heldere en consistente indeling beschikbaar 
is. Afgestemde gebiedsgerichte coordinatie door organisaties in onze stad en 
afstemming met en van de gemeentelijke werkzaamheden wordt hiermee 
ondersteund. 

Door actieve communicatie over de nieuwe indeling voorzien we dat deze 
landelijk, in de stad en in onze inteme organisatie snel toepassing zal vinden. 
De nieuwe indelingen worden op intemet gepubliceerd. Onderzocht wordt of 
deze ook als open data aangeboden kunnen worden. 

De nieuwe indeling wordt per 1 januari 2014 van kracht. Hiertoe moeten 
diverse bestanden, intem en extem, geconverteerd cq aangepast worden (o.a. 
Gronometer). 

Met vriendelijke groet, 
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