
Voorbereidingsmemo

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 12 augustus 2020

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Wijkvernieuwing Sunny Selwerd – herinrichting openbare 
ruimte (25-06-2020)
Wijkvernieuwing-Sunny-Selwerd-herinrichting-openbare-ruimte

Korte samenvatting:
In Selwerd wordt onder de noemer wijkvernieuwing Sunny Selwerd gewerkt aan verschillende 

doelstellingen om de wijk gezonder en gelukkiger te maken. In dit raadsvoorstel worden de 

ontwerpprincipes voor de openbare ruimte in Selwerd toegelicht en de deelontwerpen die daaruit 

voortvloeien. Voor de eerste deelprojecten – waarvoor nu uitgewerkte ontwerpen zijn gerealiseerd – 

wordt uw raad nu om krediet gevraagd. De kosten voor de eerste fase van het project herinrichting 

openbare ruimte Selwerd bedragen  € 3.282.564,- . De werkzaamheden die deze kredietaanvraag 

betreffen, worden in het najaar van 2020 en in 2021 uitgevoerd. Er is totaal voor de eerste fase van 

de wijkvernieuwing Selwerd ca. € 7,3 mln. van het benodigde krediet nodig. Voor de overige 

projecten binnen deze €7,3 mln. komt het college separaat bij u terug.

Vermeld op LTA?
O  nee

Deadline?
O ja, want i.v.m. het gelijk oplopen met Warmtestad is het voor de planning van belang 

dat dit in september behandeld wordt. . I.v.m. het feit dat er dan werk met werk 

gemaakt kan worden, hetgeen kostenbesparend is.

Doel van de activiteit
1 Meningsvormend

Advies (i.g.v. meningsvormend):
O Discussie, omdat  het een omvangrijk project betreft.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Wijkvernieuwing-Sunny-Selwerd-herinrichting-openbare-ruimte


Voorgeschiedenis
Voorafgaand is er in het kader van de beeldvorming een werkbezoek gebracht aan het wijkbedrijf 

Selwerd op 26 februari 2020, waarbij projectleiding, ambtenaren, wethouder en bewoners aanwezig 

waren.

In februari 2018 heeft uw raad de koersdocumenten voor de wijkvernieuwing in Selwerd, Beijum, 

Indische Buurt/De Hoogte en de Wijert vastgesteld. In deze koersdocumenten zijn, op basis van een 

analyse van de uitdagingen waar we voor staan, de ambities voor deze wijken opgetekend. 

In de loop van 2018 zijn de koersdocumenten geconcretiseerd in wijkvernieuwingsplannen die 

vervolgens zijn uitgewerkt naar concrete plannen en projecten in de uitvoeringsprogramma’s die 

door uw raad in oktober 2019 zijn vastgesteld.

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Tijdens de meningsvormende bijeenkomst kunnen de fracties hun visie  geven en eventueel 

amendementen en moties aankondigen. Voorafgaand is er gelegenheid voor  insprekers om hun 

bijdrage te leveren. 

Tijdens de besluitvormende vergadering kunnen ingediende amendementen en moties worden 

besproken, om vervolgens over zowel de amendementen en moties als het raadsvoorstel zelf te 

stemmen.

Nadere informatie
Zie voorgeschiedenis
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