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Aanleiding 
In 2017 is de Groninger wijkvernieuwing 
in Selwerd, Beijum, De Hoogte/Indische 
Buurt en de Wijert van start gegaan: een 
ambitieuze en integrale aanpak om de 
toenemende ongelijkheid binnen de stad 
een halt toe te roepen. Tegelijkertijd neemt 
de opgave in het huidige tijdsgewricht 
alleen maar toe in urgentie. Zo luidt 
landelijk het Sociaal Cultureel Planbureau 
de noodklok over de sociaal ontwrichtende 
gevolgen van de toenemende ongelijkheid. 
Onze cijfers laten zien dat ook in Groningen 
niet alle wijken evenredig profiteerden van 
de gunstige economische omstandigheden 
de laatste jaren: De kloof tussen wijken met 
relatief veel draagkracht en de kwetsbaarder 
wijken wordt zelfs groter. Daarbovenop 
brengt de corona-pandemie op economisch 
en sociaal vlak veel onzekerheid met zich 
mee.  

Zoals ook in het coalitieakkoord 2019-
2022 ‘Gezond, groen, gelukkig Groningen’ 
vastgesteld willen wij de groeiende kloof 
stoppen en de twee gezichten van onze 
gemeente bij elkaar brengen. Hiervoor zijn 
forse investeringen nodig, op alle facetten 
die van invloed zijn op de persoonlijke 
kwaliteit van leven van onze inwoners. 
Daarbij is een sterke verbinding tussen 
ruimtelijke ingrepen en sociale programma’s 
cruciaal. Al deze verschillende facetten zijn 
in de Groninger wijkvernieuwing daarom 
verenigd tot een integrale aanpak, eerst 
gestart in Selwerd, Beijum, De Wijert en De 
Indische Buurt/De Hoogte.

De Groninger wijkvernieuwing is anno 
2021 goed op stoom en gaat nu een 
volgende fase in. De gebiedsgerichte 
uitvoering en integrale manier van werken 
levert veel waardevolle inzichten op in 
wat wijken echt verder helpt, en wat niet. 

Tegelijkertijd wordt ook duidelijk dat een 
stevige inzet voor álle kwetsbaarder wijken 
binnen onze gemeente noodzakelijk is. 
Dit gaat de draagkracht van de gemeente 
Groningen te boven. Door in te springen 
op de kansen die de Regio Deal met het rijk 
en het Nationaal Programma Groningen 
bieden is er nu een stevige impuls voor de 
broodnodige wijkaanpak. Met deze impuls 
kan de lopende wijkvernieuwing groter 
worden en sneller worden uitgevoerd. Ook 
wordt de aanpak verbreed naar zes nieuwe 
wijken binnen onze gemeente: Vinkhuizen, 
Paddepoel, Tuinwijk, Professorenbuurt, 
Oosterparkwijk en Lewenborg.

Om de samenhang en integraliteit goed te 
bewaken zijn de uitvoeringsprogramma’s 
voor alle wijkvernieuwingswijken -zowel 
nieuw als lopend- gebundeld tot één 
uitvoeringsprogramma Groninger 
wijkvernieuwing voor 2021. Dit is het 
document dat nu voor u ligt.

Groninger wijkvernieuwing 
Met wijkvernieuwing bedoelen we in 
Groningen niet alleen maar woningen 
verbeteren, of een tijdelijke versteviging 
van de inzet in kwetsbare wijken als de 
omstandigheden het toelaten. Elke wijk 
heeft blijvende, continue aandacht nodig. 
Daarom is de inzet van de Groninger 
wijkvernieuwing gericht op een duurzame 
wijkontwikkeling in de brede zin: een 
integrale benadering waarin alle thema’s 
die van belang zijn voor de langjarige 
wijkontwikkeling samenkomen, van groot 
tot klein, zowel ruimtelijk als sociaal. Zo 
richten we ons samen met bewoners en 
onze andere partners op een ongedeelde en 
inclusieve stad, waarin burgers een actieve 
rol spelen om samen vorm te geven aan de 
duurzame ontwikkeling van hun wijk.

1. Inleiding
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Het mooie - en misschien wel typisch Gro-
ningse - van de Groninger wijkvernieuwing 
is dat we in Groningen twee dingen goed 
beseffen. Ten eerste: dat ‘de’ wijk niet be-
staat. Ten tweede: dat de beste vernieu-
wingen altijd van binnenuit beginnen - bij 
de mensen in de wijken zelf – op die plaats 
waar ze wonen, soms ook werken, en waar 
ze de openbare ruimte al dan niet met verve 
weten te benutten. Met de wijk en met alle 
partners vernieuwingen tot stand brengen 
is een mooi proces, en ook een grote uitda-
ging. Want.. nee! Het is niet altijd makkelijk 
om met zoveel hoofden en zinnen tot con-
crete stappen te komen. Het vraagt van alle 
partijen openheid en een fors commitment. 

Het vraagt om een open dialoog en een 
heldere overleg- en beslisstructuur in 
de wijk. En doorzetten, organiseren en 
in gesprek blijven. Ook als het speelveld 
tussentijds verandert. De toetssteen is 
daarbij altijd: helpt dit plan de wijk ook 
wezenlijk verder? Wordt de wijk er werkelijk 
beter van? Want alleen als elke wijk een 
tevreden wijk kan zijn en blijven, vormen we 
in het geheel de compacte en ongedeelde 
stad waarop élke Groninger met recht en 
reden trots kan zijn.

Doel en reikwijdte 
Met het uitvoeringsprogramma Groninger 
wijkvernieuwing 2021 worden de vier 
uitvoeringsprogramma’s voor de al 
lopende wijkvernieuwing in Beijum, 
Selwerd, De Wijert en Indische Buurt/De 
Hoogte geactualiseerd. Daarnaast biedt dit 
document een overzicht van wat er ook in 
de nieuwe wijkvernieuwingswijken in 2021 
in uitvoering is of gaat. Voor de nieuwe 
wijken die onder de Regio Deal vallen is 
dit verder uitgewerkt in het document 
Uitvoeringsprogramma Regio Deal 2021-
2022.

Het uitvoeringsprogramma Groninger 
wijkvernieuwing biedt een beknopt 
overzicht van projecten en activiteiten 
in 2021 en is bedoeld om alle partners 
waarmee we samenwerken inzicht te geven 
in het totaal van wat we doen. Zo laten we 
zien op welke manier we dit jaar invulling 
geven aan de overkoepelende opgaven 
voor de wijkvernieuwing. Ook zoeken we 
de verbinding tussen gebiedsprogramma, 
wijkvernieuwing en Regio Deal/NPG met de 
bewoners en organisaties van onze wijken. 

In het coalitieakkoord heeft u al kunnen 
lezen hoe we de aanpak gaan verbreden. 
Vanuit het Nationaal Programma Groningen 
komt hiervoor een impuls voor Beijum en 
Lewenborg. Hiermee wordt de lopende 
wijkvernieuwing in Beijum verbreed, 
geïntensiveerd en versneld en wordt de 
wijk Lewenborg nieuw onderdeel van de 
wijkaanpak. 

De Regio Deal Groningen-Noord biedt 
een impuls aan zeven wijken, waarvan 
Selwerd en Indische Buurt/De Hoogte 
reeds golden als wijkvernieuwingswijk. Dit 
houdt in dat de lopende aanpak in deze 
twee wijken wordt geïntensiveerd, verbreed 
en versneld. De aanpak van de Groninger 
wijkvernieuwing wordt daarnaast verbreed 
naar Vinkhuizen, Tuinwijk, Paddepoel, 
Professorenbuurt en de Oosterparkwijk. 

Dit document is een groeidocument en 
wordt de komende jaren steeds verder 
aangevuld en geperfectioneerd. We denken 
daarbij aan een ritme van eens in de twee 
jaar.
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Deze afzonderlijke programma’s (wijkver-
nieuwing, Regio Deal en NPG) en bijbe-
horende thematische lijnen hebben wij in 
elkaar geschoven. Dit houdt in dat voor de 
wijken waar de lopende wijkvernieuwing 
samengaat met een impuls vanuit de Regio 
Deal (Selwerd & Indische Buurt/De Hoog-
te) de afzonderlijke programma’s verenigd 
zijn, met de actielijnen uit de Regio Deal als 
basis.  

Voor Beijum zijn de thema’s van de lopende 
wijkvernieuwing (koersdocument, 2018) in  
harmonie opgesteld met de programmati-
sche lijnen van het NPG. Een overzicht van 
de Groninger wijkvernieuwing en bijbeho-
rende financieringsstromen ziet u weerge-
geven in bovenstaande afbeelding.

  

LOPENDE WIJKVERNIEUWING

REGIO DEAL GRONINGEN-NOORD NATIONAAL PROGRAMMA GRONINGEN

GEBIEDSPROGRAMMA’S

TEN BOERPADDEPOEL

OOSTERPARKWIJK

PROFESSORENBUURT

VINKHUIZEN SELWERD

INDISCHE BUURT / 
DE HOOGTE

DE WIJERT

BEIJUM

LEWENBORG

TUINWIJK

VERSTERKEN &
 VERNIEUWENGRONINGER WIJKVERNIEUWING
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2. Update lopende wijkvernieuwing

Ambities en doelen 2030
Gezondheid en welbevinden van de 
Selwerders is en blijft het overkoepelende 
uitgangspunt voor alles wat we doen bij 
het verbeteren van de wijk. Gezondheid 
betekent in dit geval niet zozeer het 
ontbreken van ziekte, maar het vermogen 
om zoveel mogelijk eigen regie te voeren 
over je leven, eigen lichaam, zorg, thuis, 
straat, wijk en toekomst. Vanuit dat beginsel 
werken we verder. Met veel bredere en 
effectieve coalities dan alleen de traditionele 
van gemeente en woningcorporaties. 

Er komt nieuwe ruimte voor samenwer-
king van bewoners, bedrijven (gevestigde 
en startende), burgerinitiatieven, culturele 
organisaties, scholen, wetenschappers, 
zorginstellingen, zorgverzekeraars, kunste-
naars, sporters, ondernemers, enzovoort. 
Dat is nodig om het leidende beginsel ‘Sa-
men maken we de wijk’ tot het verbindende 
punt te maken van alle activiteiten in de 
wijk. Zo wordt de samenhang zichtbaar, 
wordt de uitwisseling tussen projecten en 
mensen versterkt, en zo ontstaat echte sy-
nergie.

Met deze ambitie werken we in Selwerd aan 
de volgende doelen:
•  Gezond blijven: in 2030 zijn de meeste 

voorkomende fysieke en sociale gezond-
heidsproblemen binnen Selwerd terugge-
bracht tot onder het stedelijk gemiddelde. 

•  Betaalbaar en duurzaam wonen: in 2030 
hoeven de bewoners niet de wijk uit als 
ze wooncarrière willen maken en andere 
woonwensen hebben. Ook is tegen die 
tijd het energieverbruik in de woningen 
gehalveerd en groen, de woonlasten (huur 
en energie) zijn betaalbaar.

•  Een veilige en aantrekkelijke woonom-
geving: in 2030 biedt het vele groen en 
water in en om de wijk een aantrekkelijke 
omgeving voor mensen om in te bewe-
gen, sporten, ontmoeten en recreëren. 
Er zijn veel mogelijkheden voor actieve 
recreatie binnen de buurtjes. Het aantal 
verkeersongevallen en geweldsdelicten is 
gehalveerd.

•  Meedoen: in 2030 kent elke bewoner het 
Wijkbedrijf en Wijkplatform. Daarnaast 
zijn er tal van bewonersinitiatieven en 
hebben bewoners net zo vaak werk als de 
gemiddelde bewoners in andere wijken en 
in de dorpen van de gemeente.

Selwerd
Aanpak lopende wijkvernieuwing: Sunny Selwerd
In Selwerd wordt onder de noemer ‘Sunny Selwerd’ gewerkt aan verschillende doelstellin-
gen om de wijk gezonder en gelukkiger te maken. De opgaven in Selwerd zijn in een eerder 
stadium beschreven in het Koersdocument (2018). Gemeente, het WIJ-team, woning- 
corporaties, bewoners, Wijkbedrijf Selwerd, het Wijkplatform, ondernemers, RUG, UMCG, 
en andere partijen zijn hierbij intensief betrokken geweest. 
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Stand van zaken
De wijkvernieuwing van Selwerd is op 
stoom. In het sociale domein wordt al jaren 
volop gewerkt aan wijkverbetering. Maar 
als de schop de grond in gaat, is de wijk-
vernieuwing ineens realiteit voor iedereen. 
In het afgelopen jaar gebeurde dat heel 
zichtbaar, midden in de wijk: aan de oost-
kant van het winkelplein werd gesloopt en 
aan de westkant, in De Larix, begon Warm-
teStad met de aanleg van het warmtenet 
voor de wijk, om maar wat voorbeelden te 
noemen. De Beukenhorst staat er, de eerste 
studentenflat is gerenoveerd en de andere 
twee worden aangepakt, ook is wijkrestau-
rant De Duindoorn gerealiseerd.

Wat gaat er in 2021 gebeuren
In 2021 wordt de wijkvernieuwing in volle 
omvang zichtbaar, omdat er nu zowel af-
gebroken als opnieuw ingericht wordt. En 
omdat we het gesprek over hoe we willen 
wonen en leven in Selwerd actief met elkaar 
voeren. We bouwen verder op het funda-
ment dat we de afgelopen 3 jaar hebben 
gelegd, waarvan het wijkbedrijf het meest 
zichtbare resultaat is. De komende tijd vin-
den er veel werkzaamheden plaats en gaan 
we meer resultaten zien. 

Eind 2021 verwachten we dat:
•  het eerste deel van de het hoofdwarmte-

leidingennet is aangelegd met de bijbe-
horende herinrichting van de Mispellaan, 
Berkenlaan (deels) en Beukenlaan; 

•  Nijestee start met de bouw van fase 1 (zie 
hieronder);

•  de werkzaamheden bij de flat van Lefier 
aan de Esdoornlaan en werkzaamheden 
aan de flat aan de Kornoeljestraat zijn 
afgerond;

•  de Huismeesters start met fase 1 van de 
sloop (Populierenlaan, Kornoeljestraat, 
Vlierstraat);

•  Patrimonium verder gaat met de renova-
tiewerkzaamheden;

•  het wandelpad langs de Paddepoelster-
weg is aangelegd; 

•  het Experiment Mispelplein is afgerond; 
•  de Sunny Selwerd Werkplaats 2.0 de eer-

ste plannen heeft opgeleverd.

Net als het afgelopen jaar heeft de co-
ronapandemie ook in 2021 forse invloed op 
het leven en werken in Selwerd. Met het 
programma van Sunny Selwerd houden 
we daar uiteraard rekening mee. We geven 
binnen de mogelijkheden zo creatief moge-
lijk invulling aan onze samenwerking met 
bewoners en partners, door bijvoorbeeld 
digitaal te werken en door aanpassingen in 
ons programma. Waar nodig zetten we ons 
met alle partners en bewoners in om het le-
ven in deze uitzonderlijke periode zo Sunny 
mogelijk te laten zijn!

Lijsterbeslaan Renovatiewerkzaamheden Patrimonium, 

foto © Maarten Brandts Buijs
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Samenhang met Regio Deal Groningen-Noord

Wijkvernieuwing 2021 Sunny Selwerd
Maatschappelijk 

meedoen

Prettig en veilig  

samenleven

Kansen voor  

Kinderen

Warmtenet en herinrichting x

Herinrichting Selwerd-Zuid x

Voorbereiding nieuwbouw door Nijestee x

Voorbereiding nieuwbouw door Huismeesters x

Klimaatadaptieve omgeving Vensterschool x

Wandel- en beleefpad Paddepoelsterweg x

Wijkenergieplan x

Speel- en chillplekkenplan x

Experiment Mispelplein x

Pilot Sunny Selwerd Woonkamer x

Onvergetelijke zomer en kerst x

Gecombineerde Leefstijl Interventies x

Zwaaisteen x

Naschools programma talentontwikkeling x

Kansrijke Start SPT (0-4 jaar) x

Together Huiswerk x

Integrale preventieve jeugdaanpak (12-18 jaar) x

Zorgstages in de wijk x

Samen Verder x

Hulp en ondersteuning bij opleiding (HO2) x

Social Return in Selwerd x

Energiecoaches x

Kansrijk West x

Ontwikkelen van een armoedeaanpak x

Doorontwikkeling Wijkbedrijf x

Werkplaats 2.0 x

Overzicht ingrepen
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Uitgelichte ingrepen

Herinrichting openbare ruimte en aanleg 
warmtenet
Een van de onderdelen van Sunny Selwerd 
is het toekomstbestendig maken van de 
openbare ruimte. De ruimtelijke leefomge-
ving in Selwerd scoort onder het stedelijk 
gemiddelde, en dit is goed zichtbaar aan de 
sleetsheid en het achterstallige onderhoud. 
Bewoners denken en praten mee over het 
opnieuw inrichten van openbare ruimte. 
Uitgangspunten van de herinrichting zijn de 
behoeften van bewoners voor hun leefom-
geving, maar ook de energietransitie, kli-
maatverandering, het veranderend autobe-
zit en –gebruik en de biodiversiteit. Om het 
gesprek met bewoners hierover te voeren 
zetten we bijvoorbeeld de ‘De Bouwdoos’ 
in. Hierin zijn de uitgangspunten vertaald 

per type ruimte in de wijk, zodat op een 
toegankelijke en beeldende manier over 
gesproken kan worden. 

We combineren zoveel mogelijk werkzaam-
heden, zodat bewoners zo weinig mogelijk 
overlast ervaren. Op korte termijn houdt 
dat in dat we de samenwerking zoeken met 
WarmteStad, omdat zij een warmtenet gaan 
aanleggen. Op langere termijn sluiten we ook 
aan op de sloop-nieuwbouwprojecten van de 
corporaties en andere initiatiefnemers. 

Het warmtenet speelt een belangrijke rol 
in het aardgasvrij maken van Selwerd. Het 
tracé voor de hoofdwarmteleiding is zo 
gekozen dat grote woningcomplexen van de 
woningcorporaties gemakkelijk een aanslui-
ting kunnen krijgen. 

start aanleg WarmteStad in Selwerd, september 2020 

foto © Hans Mulder



10

• Deel 1: in 2020 heeft WarmteStad het 
hoofdwarmtenet van Paddepoel doorge-
trokken naar De Larix. In 2021 staan de an-
dere straten van deel 1 in de planning, dat 
eindigt bij het ketelhuis van De Huismees-
ters en de flat van Lefier aan de Kornoel-
jestraat (de Cornus). Waar dat kan, vindt 
daarna herinrichting plaats. Het ontwerp 
hiervoor is/wordt samen met bewoners 
ontwikkeld. 

• Deel 2: Vanuit de Mispellaan leggen we 
in samenwerking met WarmteStad een 
warmteleiding naar Selwerd-Zuid. De 
voorbereidingen starten in het eerste 
kwartaal, en het begin van de uitvoering 
staat gepland aan het eind van het jaar. 
In 2021 maken we samen met bewoners 
een plan om de openbare ruimte opnieuw 
in te richten. Daarbij houden we rekening 
met de nieuwbouw van Nijestee fase 1.

• Deel 3: Vanuit de Mispellaan trekt Warm-
teStad een hoofdwarmteleiding door naar 
Selwerd-West. De leiding loopt tot aan de 
flat van Lefier aan de Duindoornstraat (de 
Dragant). De voorbereidingen starten in 
het eerste kwartaal, de uitvoering staat 
gepland in 2022. In 2021 maken we samen 
met bewoners een plan om de openbare 
ruimte opnieuw in te richten. De leiding 
loopt ook een klein stukje door de Elzen-
laan, maar deze straat wordt nog niet 
heringericht.

• Selwerd-Zuid: In november 2018 is in 
Selwerd-Zuid betaald parkeren ingevoerd. 
Dit heeft ervoor gezorgd dat er nu minder 
auto’s in dit deel van de wijk staan ge-
parkeerd. Hierdoor is er ruimte gekomen 
om de straten en het groen samen met 
bewoners anders en beter in te richten. 
Het definitieve ontwerp is zo goed als 
afgerond, de uitvoering kan naar verwach-
ting starten in het derde kwartaal. Bij de 
herinrichting houden we rekening met de 
energietransitie: WarmteStad legt gelijk-
tijdig een buurtwarmtenet aan, waarop 
de (voornamelijk particuliere) woningen 
in de toekomst makkelijk een aansluiting 
kunnen krijgen. Het plan is zo goed als af-
gerond. We verwachten in het najaar van 
2021 met de uitvoering te kunnen starten.

Nieuwbouw woningcorporaties
Nijestee heeft een groot aantal woningen in 
bezit rondom het winkelcentrum Selwerd. 
Een deel van deze woningen voldoet niet 
meer, en wordt gesloopt om ruimte te ma-
ken voor nieuwbouw. Alle woningen krij-
gen een aansluiting op het warmtenet. Het 
sloop- en bouwproces verloopt in 2 fasen.
• In fase 1 sloopt Nijestee 61 sociale huur-

woningen aan de oostzijde van het winkel-
centrum: in de Eikenlaan, Berkenlaan en 
Mispellaan. Deze worden vervangen door 
94 nieuwe woningen, waarvan 70 sociale 
huurwoningen en 24 vrijesectorwoningen 
(middenhuur). Bewoners waren betrokken 
bij het ontwerp. Ook is er 400 m² gereser-
veerd op de begane grond aan de Eiken-
laan voor een maatschappelijke bestem-
ming, bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk. 
De bouw start naar verwachting in het 
derde kwartaal 2021. Aansluitend op de 
nieuwbouw wordt ook de omliggende 
openbare ruimte opnieuw ingericht. 

Schets van herinrichting Mispellaan, gemeente Groningen
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• In fase 2 sloopt Nijestee 249 woningen 
aan de westzijde van het winkelcentrum 
Selwerd, te weten in de Elzenlaan, Haze-
laarstraat, Gelderse Roosstraat, Mispel-
laan en Eikenlaan. Deze worden vervan-
gen door nieuwbouw. Het is nu nog niet 
bekend welke bebouwing hiervoor terug-
komt, dit wordt vanaf 2021 onderzocht. 
Het is de bedoeling dat er een groter 
aantal woningen wordt teruggebouwd en 
dat het woningaanbod diverser wordt, om 
meer doorstroommogelijkheden te bieden 
voor Selwerders. Dus ook woningen in 
de middenhuur, het hogere huursegment 
en koopwoningen. De bouw start naar 
verwachting in 2024. Aansluitend op de 
nieuwbouw worden ook de omliggende 
straten (met uitzondering van de Mispel-
laan) opnieuw ingericht.

In het noordoostelijke deel van Selwerd 
werkt corporatie De Huismeesters aan wo-
ningvernieuwing. In het gebied rondom de 
Iepenlaan -de Bottelroosstraat, Berkenlaan, 
Lijsterbeslaan, Kornoeljestraat, Populieren-
laan en Vlierstraat- worden 95 woningen 
gefaseerd gesloopt en vervangen door 127 
nieuwbouwwoningen. De nieuwbouw be-
staat uit sociale huurwoningen (98 grond-
gebonden woningen en 43 appartementen). 
Ook worden er 152 appartementen in de 
vrije sector (koop of middenhuur) toege-

voegd. De verwachting is dat de uitvoering 
start in 2022. Aansluitend op de nieuwbouw 
worden ook de omliggende straten opnieuw 
ingericht.

Al sinds 2016 is Patrimonium in Selwerd be-
zig met nieuwbouw, renovatie en verduurza-
ming van haar vastgoed. Op het terrein van 
het voormalige Huize Patrimonium, in het 
nieuw aangelegde Park De Es is De Beuken-
horst gebouwd, met 60 sociale huurappar-
tementen voor senioren. Dit gebouw wordt 
aangesloten op het warmtenet. Daarnaast 
worden bijna alle woningen van Patrimoni-
um gerenoveerd en verduurzaamd. Patrimo-
nium is een pilot gestart met als doel om de 
grondgebonden woningen aan te sluiten op 
het warmtenet.

Lefier verbouwt tussen 2018 en 2021 de 
drie markante flats langs de Noordelijke 
Ringweg (voorheen bekend als Selwerd I, 
II en III). De flats bestonden uit zelfstandige 
kamers zonder eigen toilet, badkamer en 
keuken. De gevels worden naar voren ge-
plaatst, waardoor de kamers groter worden 
en een eigen badkamer en toilet krijgen. De 
keuken blijft gezamenlijk. Daarnaast worden 
de flats verduurzaamd en van het gas ge-
haald. De flats worden met tijdelijke ketels 
verwarmd tot het warmtenet is aangelegd. 
De eerste gerenoveerde flat, de Dragant aan 
de Duindoornstraat, is de eerste bestaande 
aardbevingsbestendige gasloze hoogbouw-
flat in Groningen. Daarnaast is in deze flat 
een nieuwe algemene ontmoetingsruimte 
gerealiseerd met daarin het Wijkrestaurant 
De Duindoorn, dat wordt geëxploiteerd door 
het Wijkbedrijf Selwerd. Het gebied tussen 
Park Selwerd en de flat is door de gemeen-
te in samenwerking met Lefier parkachtig 
ingericht.

Schets nieuwbouw Nijestee
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Fundament
We besteden veel aandacht aan het leg-
gen van verbinding in Selwerd, zowel op 
persoonlijk niveau als tussen organisaties. 
Dit noemen we werken aan het fundament 
van Selwerd. We hebben dit fundament 
de afgelopen jaren gelegd met het wijkbe-
drijf als basis. Het wijkbedrijf Selwerd gaan 
we doorontwikkelen en kan ook in andere 
wijken een potentieel antwoord geven voor 
wijkinitiatieven, betrokkenheid en mogelijk-
heden, als een plek waar voor de wijk rele-
vante initiatieven kunnen ontstaan.

In 2021 werken we verder aan het fundament: 
• De pilot Sunny Selwerd Woonkamer. In 

Selwerd-Oost richten bewoners en pro-
fessionals een woning in als woonkamer. 
Dit huis is een gezamenlijke warme plek 
van waaruit we de leefbaarheid gaan ver-
beteren. De Sunny Selwerd-partners zijn 
er zichtbaar aanwezig. De realisatie start 
in het tweede kwartaal.

• Experiment inrichting Mispellaan. In de 
Mispellaan tussen het winkelcentrum en 
de Berkenflat onderzoeken we in de loop 
van 2021 samen met bewoners en buur-
torganisaties hoe dit centrale gebied in de 
wijk het beste kan worden ingericht. 

• De Onvergetelijke zomer en kerst. Veel ge-
zinnen in Selwerd kunnen niet met vakan-
tie. In het project Onvergetelijke zomer- en 
kerstvakantie organiseren vrijwilligers en 
organisaties in de wijk samen een divers, 
leuk en leerzaam programma voor kinde-
ren in Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk. 

• Gecombineerde Leefstijl Interventies 
(GLI). Gecombineerde Leefstijl Interven-
ties zijn programma’s gericht op een ge-
zonde leefstijl, die worden vergoed door 
zorgverzekeraars. In het eerste kwartaal 
zetten we samen met de huisartsen en 
andere partners een breder programma 
op met verschillende trajecten voor bewo-
ners. 

• Zwaaisteen. We willen eenzaamheid 
bestrijden én zichtbaar maken dat bewo-
ners zich inzetten voor de wijk. Zwaaiste-
nen gaan daarbij helpen. Dit zijn speciale 
stoeptegels die wijkbewoners en wijkin-
stellingen kunnen aanvragen om voor het 
huis van een bewoner te leggen. Bijvoor-
beeld bij iemand zich inzet voor de wijk 
of bij iemand waarvan we weten dat die 
behoefte heeft aan contact. De zwaai-
steen stimuleert om even voor het raam 
te zwaaien en contact te maken.

Werkplaats 2.0
Met de bewonersorganisatie Wijkplatform 
Selwerd (onderdeel van Sunny Selwerd) 
en de functie buurtregisseur ligt de ba-
sis-infrastructuur er voor participatie. Het 
Wijkplatform is de ontmoetingsplaats van 
bewoners, instanties en de gemeente. De 
buurtregisseur opereert als schakel tussen 
systeemwereld (professionals, instanties) 
en leefwereld (bewoners). Hij faciliteert en 
bewaakt bewonersinitiatieven. De buurtre-

Vrijwilligers rijden in buurttaxi Selwerd om wijkgenoten 

te helpen op plaats van bestemming te komen
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gisseur en het Wijkplatform samen bewa-
ken namens de wijk de participatiedoelstel-
lingen van de projecten.  Om participatie op 
een hoger niveau te krijgen, zetten we nu 
een volgende stap met de ontwikkeling van 
de Sunny Selwerd Werkplaats 2.0.

Werkplaats 2.0 is een experimentele samen-
werkingsmethode waarmee we werkende 
weg sociale cohesie, betrokkenheid en 
eigenaarschap in Selwerd gaan versterken. 
Hier ontwikkelen bewoners en professio-
nals in een open ontwerpproces plannen en 
initiatieven, op basis van gelijkwaardigheid 
en gezamenlijke verantwoordelijkheid. In 
tegenstelling tot het verleden bepalen ze sa-
men hoe wordt samengewerkt. Een leeg vel 
is altijd het startpunt van een nieuwe werk-
groep. Iedereen is welkom en geen thema 
of onderwerp is te gek. 

De Werkplaats 2.0 daagt bewoners uit om 
dát te agenderen wat zij belangrijk vinden, 
en dat geldt ook voor de systeemwereld. In 
2021 gaan we met de werkplaatsmethode 
aan de slag. We starten met onderwerpen 
die zowel de bewoners als de gemeente 
belangrijk vinden, waaronder een speel- en 
chillplekkenplan.

Werkwijze

Een slim programma
Door programma’s te ontwikkelen vanuit 
een integraal perspectief, snijdt het mes in 
Selwerd aan twee kanten. Veel verbeterings-
projecten in de ruimtelijke leefomgeving 
(groen, verkeer, veiligheid, lucht, geluid) 
hebben immers een positief effect op ge-
zondheid. Door de projecten zo in te richten 
dat bewoners uit de wijk meedoen met het 
tot stand brengen, dienen we sociaal-maat-
schappelijke doelen zoals participatie, een 
gezonde leefstijl en/of toekomstperspectief. 

Dit uitvoeringsprogramma is dus een com-
binatie van projecten die zich richten op: de 
openbare ruimte, woningbouw, energie, sa-
menleven, meedoen, gezondheid, veiligheid 
en kansen voor kinderen.

Intensief samenwerken met bewoners en 
partners
We besteden veel aandacht aan het leggen 
van verbinding in Selwerd, zowel op per-
soonlijk niveau als tussen organisaties: door 
te zoeken naar gezamenlijke belangen sme-
den we maatschappelijke coalities rondom 
de opgaven in de wijk. Daarin werken bij-
voorbeeld bewoners samen met formele 
partijen zoals corporaties, WIJ en gemeente, 
en informele partners zoals het Wijkbedrijf, 
Humanitas en de buurtcentra. 

Er zijn namelijk tientallen partijen betrokken 
bij Sunny Selwerd! In de Werkplaats bren-
gen bewoners én betrokken professionals 
vraagstukken uit de wijk ter sprake en wer-
ken ze samen aan goede oplossingen, op 
basis van gelijkwaardigheid. Voor bewoners 
die ook op een praktische manier willen 
meedoen, biedt het Wijkbedrijf een goede 
omgeving en voldoende mogelijkheden.

Lerende manier van werken
Selwerd is een unieke wijk, maar we zien 
dat in andere wijken en steden ook verge-
lijkbare opgaven spelen. Daarom zoeken we 
continu naar kennis en ervaring van buiten. 
Soms vinden we die dichtbij en kunnen we 
leren van andere wijken binnen Groningen. 
Daarom maken we deel uit van de Wijka-
cademie die de gemeente Groningen start 
voor wijkontwikkeling in de noordelijke 
wijken. Maar we richten onze blik ook op 
andere steden en deskundigen.
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Communicatie 
Zoals u hebt kunnen lezen gebeurt er in het 
ruimtelijke en sociale domein ontzettend 
veel in Selwerd. Bewoners moeten goed 
geïnformeerd worden en er is draagvlak no-
dig voor alle plannen. Maar dat niet alleen. 
Een belangrijk doel van Sunny Selwerd is 
óók dat bewoners de geboden kansen zien 
en pakken om hun persoonlijke situatie te 
verbeteren: meedoen in de samenleving, 
actief worden, gezond leven, uit de schulden 
en de armoede komen en noem maar op. 
Communicatie heeft op deze verschillende 
terreinen een belangrijke ondersteunende 
rol. Goede communicatie verbindt de sys-
teemwereld van instanties en professionals 
met de leefwereld van bewoners, en omge-
keerd.

De werkgroep Communicatie ondersteunt 
de projecten die onder de verantwoordelijk-
heid vallen van de projectleiders Wijkver-
nieuwing Selwerd. Daarnaast stimuleren en 
faciliteren we een goede uitwisseling van 
relevante informatie tussen de Sunny Sel-
werd-partners. Laagdrempelig communice-
ren is ons doel. Relatief veel bewoners zijn 
anderstalig en/of laaggeletterd. Informatie 
visueel maken en/of tekst inspreken, een-
voudig taalgebruik, en goed onderscheid 
tussen de hoofd- en bijzaken zijn onze prin-
cipes voor de bewonerscommunicatie.

Bewoners en partners in de wijkvernieu-
wing houden we op de hoogte van de ont-
wikkelingen via sunnyselwerd.nl en via onze 
Facebookpagina, via de maandelijkse digita-
le nieuwsbrief en via de eigen pagina in de 
goed gelezen wijkkrant Nummer één die 10 
keer per jaar verschijnt. Deze middelen heb-
ben ook een activerende functie en dragen 
bij aan de sociale cohesie, samenhang en 
eigenaarschap. 

Braderie en infomarkt gehouden in september 2020  

foto © Hans Mulder.
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Indische Buurt/De Hoogte

Aanpak lopende wijkvernieuwing: Mooie Wijken
Het uitgangspunt van de wijkvernieuwing in de Indische Buurt en De Hoogte is het met 
elkaar bouwen aan mooie wijken, en vooral met de nieuwe generatie. Want is dat niet waar 
we ons allemaal graag voor in willen spannen? De nieuwe generatie staat symbool voor 
de toekomst. We laten bewoners en met name kinderen dromen, en samenwerken aan de 
totstandkoming van deze dromen voor een mooie en leefbare wijk. Aan de hand van de 
nieuwe generatie wordt jong en oud, kansarm en kansrijk integraal meegenomen naar een 
toekomst waarin eigen regie, perspectief en meedoen centraal staan. Niet alleen voor hún 
toekomst, maar een toekomst voor ons allemaal. Wij zien de wijkvernieuwing als volgt:

Aan de hand van het kind dat nu wordt ge-
boren, wandelen alle Stadjers een gezonde, 
duurzame, kansrijke en ongedeelde Stad 
tegemoet! 

Hierin komen de visies van zowel het sociale 
als ruimtelijke domein samen: 

•  Gezond: gericht op gezond ouder worden 
(Healthy Ageing), beweegvriendelijkheid, 
spelen en levensloopbestendig wonen. 

•  Duurzaam: gericht op toekomstbestendig 
bouwen, energie en groen.

•  Kansrijk: gericht op het bestrijden van 
armoede en sociale problemen, veiligheid, 
eigen kracht, eigen regie en werk.

•  Ongedeeld: oftewel de inclusieve stad, 
gericht op gemeenschapszin, ontmoeten, 
keuze in woonplek voor kansrijk én kans-
arm om eenzijdige buurten te voorkomen 
en met aandacht voor kwetsbare groepen. 

Kortom, een plek waar iedereen telt en ie-
ders talent tot bloei kan komen. Een wijk die 
kleur krijgt door haar bewoners en onderne-
mers die zelf het heft in handen nemen, en 
waarin bewonersinitiatieven geactiveerd en 
ondersteund worden. 

Ambities en doelen 2030
Het is onze ambitie dat alle kinderen in  
de Indische Buurt en de Hoogte in 2030  
opgroeien in:

•  een gezonde, groene en uitdagende 
woonomgeving;

•  een wijk waar armoede tot onder het  
Gronings gemiddelde is teruggebracht;

•  waar kinderen zonder achterstand beginnen 
op een van de super scholen in de wijk.

Wanneer we erin slagen om bovenstaande 
doelen te bereiken worden álle bewoners 
hier beter van!  

Inmiddels zijn we gestart en hebben we de 
stip op de horizon in 2030 geplaatst. We re-
aliseren ons ook dat generationele armoede 
niet zomaar in 10 jaar is opgelost. Naast de 
projecten die we hiervoor opzetten werken 
we aan de daarvoor essentiële continuïteit, 
door bewoners en organisaties in de wijk in 
alle opgaven en in al ons handelen mee te 
nemen. Daarnaast brengen we de opgaven 
onder in reeds bestaande programma’s  
zodat zij ook op lange termijn geborgd zijn.
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Stand van zaken
Het wijkvernieuwingsprogramma Mooie 
Wijken heeft een focus op sociale wijkont-
wikkeling. Daarbij zijn twee projecten die 
de basis vormen, het project Kinderdromen 
durven doen en U & de buurt. Deze projec-
ten geven input aan de programmering van 
de wijkvernieuwing. Hiermee sluiten we aan 
bij de ideeën, wensen en vraagstukken van 
zowel kinderen als volwassenen.  

Het project Kinder Dromen Durven Doen 
heeft vanwege de covid-maatregelen op de 
scholen helaas weinig fysieke uitvoering 
kunnen geven aan activiteiten. Maar het 
project heeft wel gezorgd voor een brede 
en energieke samenwerking in de wijk. Dit 
heeft ertoe geleid dat -juist in corona-tijd- 
op een verrassende en unieke manier toch 
contact, activiteiten en programma’s voor 
kinderen mogelijk zijn gemaakt. In het voor-
jaar hebben kinderen van de basisschool, 
huis aan huis, een tasje met leuke inhoud 
gekregen. En onder de noemer Onverge-
telijke Zomer is in de schoolvakanties een 
uitnodigend en laagdrempelig programma 
op diverse locaties in de wijk georganiseerd. 
De duurzame samenwerking, het kernteam 
Kinderdromen durven doen, heeft een 

centrale rol bij de uitwerking van de actielijn 
kansen voor kinderen. In dit kernteam zie je 
ook de samenwerking tussen organisaties 
en het gebiedsteam. De partners hebben de 
leidraad kindvriendelijk werken ontwikkeld.

Met het project U & de Buurt maken bewo-
ners in de straat contact met elkaar en gaan 
in gesprek. Een groep wijkbewoners vormt 
een team (lopers) die deze gesprekken 

voeren, gaan straat voor straat, deur voor 
deur de wijk in. Jaarlijks maken ze contact 
met ongeveer 600 mensen. De uitkomst 
van deze gesprekken worden met de straat 
besproken én er worden direct acties ge-
organiseerd. Dit varieert van een gezellige 
activiteit in de straat, tot bijvoorbeeld de 
aanpak van verkeerssituatie, het opknappen 
van een parkje, het anders inrichten van een 
groenvoorziening, of bewoners toeleiden 
naar activiteiten en organisaties in de wijk. 
In een aantal gevallen worden bredere sig-
nalen, onderwerpen en thema’s opgepakt 
door het gebiedsteam en vormen deze input 
voor de wijkagenda.

Ook willen we alle basisfuncties voor kinde-
ren versterken in onze wijken. Voor de beide 
speeltuinen (DIB en BSV) hebben we de 

Bedumerweg - gesprek met bewoners over klimaatadaptatie
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ambitie om een thuiskamer voor alle kinde-
ren te zijn omgezet in een extra opdracht 
voor de Speeltuincentrale. Een medewerker 
is gericht aan de slag gegaan met het ver-
nieuwen en ontwikkelen van de twee speel-
tuinen. Dit gebeurt samen met de kinderen, 
besturen, vrijwilligers en partners in de 
wijk. De buitenruimte is heringericht, samen 
met kinderen is de binnenruimte gepimpt, 
er heeft bestuurlijke vernieuwing plaatsge-
vonden en er is een nieuw en breder activi-
teitenaanbod. Op die manier versterken we 
een gezonde en uitdagende omgeving voor 
kinderen.

De scholen in de wijk staan voor grote 
uitdagingen. Er is ingezet op verkenning, 
kennismaking en samenwerking tussen de 
scholen, en op een betere samenwerking 
met het WIJ team. Ook is er ingezet op een 
aanvullend en aansluitend programma voor 
kinderen in de vakanties. Hiermee is een 
eerste basis gelegd. We geven hieraan een 
vervolg door extra in te zetten op de samen-
werking en het ontwikkelen van een visie 
op de functie van een school in de wijk. Ook 
hebben we ingezet op het ontwikkelen van 
de verlengde schooldag, en een zorgvuldig 
proces voor vervangende huisvesting voor 
de Kleine Wereld in de wijk. Op deze manier 

geven we de kwaliteit van het basisonder-
wijs in en rond het Molukkenplantsoen de 
komende jaren een duurzame impuls.

Tussen het Molukkenplantsoen en de 
West-Indische kade wordt in 2021 begonnen 
met het vervangen van de riolering en het 
afkoppelen van het regenwater. Voor ons 
een kans om met bewoners het gesprek aan 
te gaan over duurzaamheid en klimaatadap-
tatie. Er is samen met bewoners en de ge-
meente nagedacht over hoe de omgeving er 
na de ingreep uit kan zien. Mogelijke oplos-
singen zijn verwerkt in een ‘stalenkaart’, een 
visualisatie van de mogelijkheden in foto’s 
of tekeningen.  In de Hoogte is gestart met 
het Sportcentrum Noord. Onder één dak 
werken verschillende sport en beweegaan-
bieders met elkaar samen. Voor kinderen 
en bewoners in de wijk is er op deze manier 
een aantrekkelijke plek in de buurt ontstaan, 
waar ze elkaar kunnen ontmoeten en kun-
nen bewegen.

In de Hoogte kampen veel bewoners met 
schulden, bewoners hebben een laag inko-
men, en groeien veel kinderen op in armoe-
de. Een situatie die ervoor heeft gezorgd dat 
een aantal inwoners de handen ineen heb-
ben geslagen. Onder het motto ‘De Hoogte 

Buitenfitness Molukkenplantsoen
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deurwaardersvrij’! is het project Schulden-
vrije wijk in de Hoogte gestart. Bij het pro-
ject zijn verschillende partners betrokken. 
Er is gekozen om te beginnen met een pilot 
met tien gezinnen met schulden. Op dit mo-
ment zijn de intakegesprekken gestart, na 
een jaar van voorbereidingen. U & de buurt 
is ingezet om dit project onder de aandacht 
te brengen van gezinnen met schulden.

De vernieuwing van de woningvoorraad in 
de wijk ligt vol op stoom. Een voorbeeld 
daarvan is de grootschalige woningverbe-
tering van 180 woningen in de Selwerder-
wijken door de Huismeesters. De woningen 
hebben daarna gemiddeld energielabel A. 
Er is een investering van bijna 8 miljoen 
euro mee gemoeid. De woningen worden 
geïsoleerd en krijgen hoog rendement be-
glazing. Het collectieve systeem gaat uit de 
woning; bewoners krijgen individuele ver-
warming. Zo wordt de energielast lager den 
de woonkwaliteit hoger. Dit gaat gepaard 
met groot onderhoud in de woning en de 
portieken. Een ander voorbeeld is de nieuw-
bouw van Lefier aan de Antillenstraat, waar 
momenteel 136 gasloze sociale huurappar-
tementen worden gerealiseerd op een pro-
minente plek aan het eind van de Korreweg 
bij de brug. Het ontwerp van het project is 
opvallend en kenmerkend. Het is van ver 
zichtbaar bij binnenkomst van de stad van-
uit de Noordzijde van de stad en een wel-
kome uitbreiding van de schaarse woning-
markt. Daarnaast werken we samen met de 
corporaties aan verdere uitwerking van het 
woningbouwprogramma in de wijken en 
gaan we kijken welke kansen dit biedt voor 
de Indische Buurt en De Hoogte.

Wat gaat er in 2021 gebeuren?
Aan de wijkvernieuwing Mooie Wijken ge-
ven we in 2021 een mooi vervolg door een 
programmatische verbinding aan te gaan 

met de actielijnen van de Regio Deal. Deze 
zijn gebaseerd op scherpe en diepgaande 
analyses, en de inhoud sluit aan bij de am-
bities, vragen en behoeftes vanuit de wijk. 
Het gaat hierbij om de herinrichting van 
de openbare ruimte, het terugdringen van 
armoede, creëren van werk en het vergroten 
van de kansen voor kinderen. 

Eind 2021 verwachten we dat:
•  we zijn gestart met het vervangen van de 

riolering en dat de omgeving, naar idee 
van de bewoners, klimaatadaptief is inge-
richt;

•  we samen met bewoners en organisaties 
rond het Floresplein een concreet plan 
hebben dat we in 2022 in uitvoering kun-
nen nemen;

•  de Huismeesters verder gaan met de re-
novatie/verduurzaming van de woningen 
in de Selwerderwijken;

•  we met Lefier en de Huismeesters ge-
sprekken opstarten over de woon- en 
leefomgeving;

•  de wijkbedrijven draaien en dat bewoners 
hun weg ernaar weten te vinden;

•  U en de Buurt weer hele mooie gesprek-
ken heeft gevoerd en verbindingen gelegd 
met en tussen bewoners;

•  er uitvoeringsplannen liggen voor het 
Spoorgroen en de Bedumerweg;

•  het bewonersinitiatief ‘schuldenvrij de 
Hoogte’ zijn eerste succes heeft geboekt;

•  we een goede plek hebben gevonden 
voor de vervangende nieuwbouw van de 
Kleine Wereld;

•  dat het Molukkenplantsoen weer toegan-
kelijk gemaakt wordt zodat alle kinderen 
en ouders zich weer welkom voelen;

•  de leidraad ‘kindvriendelijk werken’ een 
feit is;

•  de kinderen weer een onvergetelijke zo-
mer hebben gehad.
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Samenhang met Regio Deal Groningen-Noord

Wijkvernieuwing 2021

Mooie Wijken Indische Buurt/De Hoogte

Maatschappelijk 

meedoen

Prettig en veilig  

samenleven

Kansen voor  

Kinderen

Bedumerweg en aansluitingen op Noorderplantsoen x

Herinrichting spoorgroen x

Verbinding van de wijken met de stad x

Heroriëntatie Selwerderwijken x

Bedumerstraat en (verkeers)veiligheid x

Ondersteuning duurzaamheidsinitiatieven (oa ‘Groene Korrewegwijk”) x

Ondersteuning initiatieven bewoners x

Activiteiten rond het Pand, cohesie, gezondheid

Het Weiland onderzoek/ heroriëntatie x

Heroriëntatie, Soerabajastraat eo en Ceramhofje x

Planontwikkeling  Oosterhamriklaan /ontmoeting bevorderen x

Herinrichting Delipein x

Klimaatadaptatie irt vervangen riolering en betaald parkeren x

Floresplein als kloppend hart van de wijk x

D3 dromen | durven |doen (kinderen tussen 6 en 14 jaar) x

Cultuur x

Goeie Buurt x

U en de Buurt III x

Buurtconciërge x

Cortinghhuis / BSV de Hoogte x

Wijkprojecten, Edanz, Groenhuis x

Opzetten kindteam x

Speeltuin DIB, versterken bestuur en verbinden met de wijk x

Voor- en naschoolse activiteiten x

Leidraad kindvriendelijk werken x

Inzet Sportcentrum Noord x

De Hoogte schuldenvrij x

Herstelacademie x

Overzicht ingrepen
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Uitgelichte ingrepen

U & De Buurt
De aanpak U & de buurt bestaat nu drie 
jaar. U & de buurt is een aanpak waarbij 
bewoners met bewoners in gesprek gaan. 
Uitkomst van deze gesprekken vormt input 
voor concrete vervolgacties, projecten en 
plannen. U & de buurt zorgt voor het ver-
groten van onderling contact en betrokken-
heid bij de straat en werkt ondersteunend, 
enthousiasmerend en activerend. Er is oog 
en aandacht voor mogelijkheden, kansen, 
talenten en dromen van mensen. 

Na het eerste jaar hebben we U & de buurt 
geëvalueerd door middel van dialoogtafels 
met bewoners, een dialoogtafel met net-
werkpartners, en gesprekken met de lopers. 
Uit deze dialoogtafels en gesprekken zijn de 
werkende bestandsdelen en bouwstenen 
voor de toekomst naar voren gekomen. Op 
basis hiervan is het programma van ontwik-
keling gemaakt en het uitvoeringsplan 2019-
2020. Vervolgens zijn we het tweede jaar 
ingegaan, waar het coronavirus helaas voor 
vertraging heeft gezorgd. Op dit moment 
is U & de buurt bezig met het uitvoeren 
van het uitvoeringsprogramma van 2021. In 
2021staan, in ieder geval, de Bankastraat, 
Soendastraat, en het vervolg van de Bedu-
merweg op het programma. Naast de goeie 
gesprekken tussen bewoners en bewoners 
nemen wij de uitkomsten hiervan ook mee 
in de planvorming voor de Bedumerweg.

Aanpak Armoede:  
De Hoogte Schuldenvrije Wijk
Veel huishoudens in De Hoogte leven in 
armoede. Ongeveer 200 kinderen in de wijk 
groeien op in armoede. Op basis van dit 
gegeven en vanuit de overtuiging dat een 
andere baanbrekende aanpak nodig is, heeft 
een groep betrokken wijkbewoners, onder-

nemers, ambtenaren en maatschappelijke 
organisaties denk- en doe kracht ingezet. Dit 
leidt tot het initiatief van een “De Hoogte 
schuldenvrije wijk”. 

De ambitie hiervan is om 100 gezinnen uit 
de schulden te halen, en te houden. Hier-
mee wil het project een bijdrage leveren aan 
het doorbreken van de intergenerationele 
armoedeproblematiek en zetten we in op 
duurzame verbetering van de inkomensposi-
tie van mensen door individuele begeleiding 
en de inzet van ervaringsdeskundigheid. 

De herinrichting van het spoorgroen  
(tussen station Noord en de Hoogte)
Ruimtelijk en sociaal gaan samen op! We 
willen een sterkere wijk, en dit doen we 
door samen te werken aan het verbeteren 
van de sociale en ruimtelijke leefomgeving. 
Bewoners leren elkaar en de wijkorganisa-
ties hierdoor kennen en voelen zich direct 
betrokken bij de kwaliteit van hun woonom-
geving. De groene spoorzone moet uitnodi-
gen om naar buiten te gaan, te bewegen en 
te ontmoeten.

Het doel van dit project is te zorgen dat de 
groene spoorzone een park wordt; een park 
dat een bijdrage is aan de sociale samen-
hang en gezondheid (voeding, bewegen 
en mentaal) van de bewoners van de wijk. 
Op een aantrekkelijke groenstrook kunnen 
kinderen, jeugd, hun ouders, verzorgers en 
opa’s en oma’s elkaar namelijk ontmoeten, 
samen bewegen en laagdrempelig kennis 
maken met gezond opgroeien.

De eerste inventarisatie heeft inmiddels 
plaatsgevonden. In 2021 gaan we de plan-
nen samen met aanwonenden, Edanz en de 
Huismeesters verder uitwerken. De uitvoe-
ring zal fasegewijs zijn. Het is geen doel op 
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zich, maar we onderzoeken ook of de bewo-
ners en Edanz een rol kunnen krijgen in de 
uitvoering en in het onderhoud. Een ver-
beterd spoorgroen draagt bij aan alle vier 
de pijlers van de wijkvernieuwing: gezond, 
duurzaam, kansrijk én ongedeeld. Hierbij is 
de ruimtelijke omgeving niet een doel op 
zich, maar gaat het om de weg er naartoe. 
Deze faciliteert en stimuleert ontmoeting, 
buitenspelen én gezondheid.

De Bedumerweg
We werken aan één Bedumerweg waar 
leefkwaliteit voorop staat en die groen en 
verbindend is. Een openbare ruimte die 
bewoners samenbrengt, uitnodigt om naar 
buiten te gaan en waar verkeer een plek 
heeft maar niet dominant is. De Bedumer-
weg manifesteert zich op dit moment voor-
al al een verkeersruimte. In het centrale deel 
van de Bedumerweg tellen we maar liefst 
zes rijbanen. Daarmee is de Bedumerweg 
een fysieke maar ook een mentale barriè-
re tussen de twee aanliggende wijken de 
Hoogte en de Indische Buurt. 

De oversteekbaarheid laat te wensen over, 
er is een negatief effect op de gezondheid 
voor bewoners en er is een hoog risico op 
wateroverlast bij extreme neerslag. Ook 
leidt het vele asfalt tot extra opwarming en 
hittestress op de plekken waar de schaduw 
van bomen ontbreekt, en maken de bewo-
ners uit de Hoogte door de mentale barrière 
weinig gebruik van de algemene voorzienin-
gen in de Indische Buurt. 

Samen met bewoners, wijkorganisaties en 
gemeente willen we onderzoeken hoe we 
van deze verkeersader een ruimte kunnen 
maken waar, naast een plek voor verkeer, 
het groen overhand krijgt en waar de aan-
sluiting met het Noorderplantsoen wordt 
gezocht.

Floresplein als kloppend hart van de wijk
Rondom de Floresvijver ligt het centrale 
hart van de Indische Buurt. Hier doen men-
sen hun boodschappen, hebben ze contact 
met belangrijke instanties, gaan ze naar 
school en spelen ze in de speeltuin. Het 

Bedumerweg - ophalen ideeen januari 2020



centrale hart van de Indische Buurt zou met 
al deze faciliteiten een plek voor ontmoeting 
tussen bewoners moeten zijn. We willen dit 
centrale hart van de Indische Buurt verster-
ken. Daarom gaan we de Floresstraat aan-
pakken en het gebied rondom de Floresvij-
ver verblijfsvriendelijker inrichten, waardoor 
het uitnodigt om te spelen, ontdekken en 
ontmoeten. 

In 2024 wordt de riolering op het Flores-
plein vervangen. Dat moment gebruiken 
we om de grotere verkeerstechnische en 
ruimtelijke aanpassingen te doen. We be-
ginnen met kleine maatregelen, zoals het 
oplossen van het fietsprobleem en duide-
lijke bewegwijzering van de school naar de 
speeltuin, rondom de AH en het Floreshuis. 
Deze maatregelen gebruiken we om het ge-
sprek met de buurt aan te gaan. 

We haken aan bij de energie van bewoners 
en ondernemers uit het gebied. Zij hebben 
het beste gevoel wat er nodig is. Het is voor 
ons vooral de taak om de juiste vragen te 
stellen zodat bewoners vervolgens met 
ideeën te komen. 

De kinderen en jeugd uit de buurt zijn be-
langrijke gebruikers van de omgeving. We 
gaan met hen (en hun ouders) in gesprek 

over de toekomst van het gebied. We stellen 
ze de vraag hoe dit gebied kan bijdragen 
aan fijn opgroeien in de wijk, en wat er no-
dig is om dat voor elkaar te krijgen. Hierbij 
is het belangrijk verbinding te leggen tussen 
educatie, spelen en veilig opgroeien. We on-
derzoeken of/hoe ondernemers en instanties 
kunnen samenwerken zodat er meer ver-
binding ontstaat en kijken of het mogelijk 
is daarin met ruimtelijke aanpassingen te 
ondersteunen.  

Wijkbedrijven: Versterken van de wijken
Er zijn verschillende initiatieven in de wijken 
die maatschappelijk meedoen vergroten. 
Deze willen we ontwikkelen tot wijk- partici-
patiebedrijven waar ontmoeting, activering 
en participatie in brede zin mogelijk is. Op 
die manier stimuleren we sociaal-economi-
sche bedrijvigheid.

Het Groenhuis is een initiatief dat is ont-
staan op basis van de vraag van vooral 
mannen in de wijken die op zoek zijn naar 
een praktische en technische participa-
tiebaan of werkplek. Het Groenhuis is 
gevestigd in een voormalige werkruimte 
van woningcorporatie Lefier. Behalve een 
technische werkplaats biedt deze ruimte 
ook plaats aan een kringloopwinkel. Het 
wijkbedrijf wordt ontwikkeld door WerkPro, 
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Onvergetelijke zomer - parade 2020

foto © Mariska de Groot.
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die een brede participatievisie in de praktijk 
wil brengen en diverse doelgroepen een 
plek biedt. De buurtconciërge gebruikt het 
Groenhuis als uitvalsbasis en zorgt daarmee 
voor een korte lijn tussen bewoners en het 
wijkbedrijf. Naast het Groenhuis, zijn we op 
dit moment bezig met het ontwikkelen van 
nog drie wijkbedrijven: Floreshuis, Noor-
dersportcentrum en Edanz. Ieder wijkbedrijf 
heeft zijn eigen cultuur en expertise, en 
waar mogelijk wordt de samenwerking tus-
sen de werkbedrijven gezocht. 

Werkwijze
Binnen een geslaagde werkwijze is de wijk 
de motor van de wijkvernieuwing. De in-
grediënten hiervoor zijn de samenwerking 
van het netwerk Mooie Wijken, de uitvoe-
ring door basisorganisaties in de wijk, en 
duo opdrachtgeverschap om samen de wijk 
te ontwikkelen. Duo opdrachtgeverschap 
houdt in dat projectopdrachten in duo’s 
worden opgesteld: door één van de Mooie 
Wijken-partners en iemand uit het gebieds-
team. Hiermee creëren we continuiteit. 

Daarbij ligt het voor de hand dat we aanslui-
ten bij wat er al is en versterken wat goed 
werkt. hebben geen ‘nieuwe’ organisatie 
opgericht maar we sluiten aan bij het ge-
biedsteam Oude Wijken. In het gebiedsteam 
zitten alle disciplines en werkvelden vanuit 
de gemeente die nodig zijn om de juiste 
besluiten en afwegingen te kunnen maken. 
Ook zitten twee medewerkers van WIJ in 
het gebiedsteam. En het gebiedsteam werkt 
samen met alle relevante partners in de wijk. 

Door het grote te zien het kleine te doen, de 
leidraad kindvriendelijk werken te hanteren, 
het perspectief van kinderen mee te nemen, 
eigenaarschap in de wijk neer te leggen, en 
energie en oplossingen vanuit de wijk ge-

bruiken te gebruiken willen we zorgen voor 
een brede en diepe verankering van het 
wijkvernieuwingsplan.

Een grote groep bewoners, organisaties en 
ondernemers heeft een manifest opgesteld 
waarmee ze zich actief aanbieden als sa-
menwerkingspartner binnen de wijkvernieu-
wing. Hun ambities sluiten naadloos aan bij 
de uitgangspunten van de lokaal gestuurde 
wijkvernieuwing. Met Het Manifest voor 
mooie wijken willen deze organisaties de 
stem en inbreng van de wijkbewoners beter 
organiseren, wanneer het gaat over onder-
werpen die hen raken. 

We zijn pragmatisch, daadkrachtig en con-
creet. Ideeën en dromen voor de wijken 
halen we op met kinderen en met bewo-
ners. Dit doen we met twee projecten: het 
project Kinderdromen durven doen en het 
project U & de Buurt. Deze beide projecten 
zien we als aanjager voor ideeën en voor de 
programmering. De dromen en de ideeën 
moeten niet blijven hangen, maar concreet 
worden en tot iets tastbaars leiden. 

Communicatie 

Mooie wijken
De term wijkvernieuwing is geen uitnodi-
gende naam en daarom wordt de communi-
catie uit de wijken ‘De Hoogte’ en ‘Indische 
Buurt’ onder Mooie Wijken ondergebracht. 
Dit draagt ook bij aan het doel om aan te 
sluiten bij bestaande initiatieven. Mooie 
Wijken wordt gedragen door een aantal 
bewoners, werkers, maatschappelijke or-
ganisaties en ondernemers uit de wijken. 
Belangrijk in Mooie Wijken is dat veel initia-
tieven voor en door kinderen zijn. 
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Het afgelopen jaar zijn we de verschillen 
gaan erkennen in plaats van ontkennen en 
is gebleken dat het investeren in het ver-
trouwen zorgt voor verbinding. Verbinding 
tussen de verschillende wijkorganisaties, 
bewoners en projecten. Ook is er meer bin-
ding tussen beide wijken: De Hoogte en de 
Indische Buurt (Korrewegwijk). De commu-
nicatie wordt opgepakt voor, door en met 
bewoners. 

De ambitie voor 2021 is om dit verder uit 
te breiden en de communicatie beter af te 
stemmen en aan te laten sluiten bij de wijk. 
Samenwerking met bewoners is hierbij 
onmisbaar om (stedelijke) vernieuwingen te 
verwezenlijken. 
 
Afgelopen jaar heeft Mooie Wijken naast 
vertrouwen en verbinding ook gewerkt aan 
de zichtbaarheid. Wat betreft de communica-
tiemiddelen hebben we geprobeerd zo veel 
mogelijk aan te sluiten bij bestaande kanalen 

zoals Hoplr, Nextdoor, buurtkranten, de be-
staande buurtmail en andere communicatie-
kanalen van verschillende organisaties. 

Om nieuws, activiteiten/projecten in de 
wijk en informatie over de wijkvernieuwing 
nog beter te positioneren is er een website, 
Facebook- en Instagramaccount Mooie Wij-
ken gemaakt. Passend bij kinderen centraal 
zetten, het doel en de manier van werken 
van Mooie Wijken ontstond het idee voor 
een kinderkrant. Een plek waar dromen 
van kinderen zichtbaar worden en waar ze 
betrokken worden bij het maakproces. Zo 
vergroten we de betrokkenheid van kinde-
ren bij hun wijk en bij elkaar. 

We proberen in Mooie Wijken consistent, 
tijdig, transparant en frequent te commu-
niceren om aan het vertrouwen te blijven 
werken. Niet elk initiatief is hetzelfde. De 
aanpak, ook in de communicatie, vraagt 
maatwerk.

U en de buurt

foto © Mariska de Groot.
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De Wijert

Aanpak lopende wijkvernieuwing: Wijkdeal de Wijert
In De Wijert hebben bewoners, ondernemers, scholen, woningcorporaties, WIJ, Gemeente 
en diverse andere organisaties met elkaar afgesproken om samen te werken aan een vitale 
en leefbare wijk. Zo zorgen we ervoor dat iedereen tot zijn recht komt en op een gelijkwaar-
dige manier kan deelnemen aan de samenleving. We noemen dit Wijkdeal De Wijert. 
 
De Wijert is ook één van de vier oorspron-
kelijke wijkvernieuwingswijken in de stad 
Groningen. De Gemeente en de woningcor-
poraties Nijestee, Lefier, De Huismeesters 
en Patrimonium hebben gezamenlijk hun 
ambities en opgaven geformuleerd voor 
kwaliteitsverbetering van de leefomge-
ving in De Wijert, en concrete maatregelen 
benoemd die daar invulling aan geven. De 
Wijkvernieuwing en de Wijkdeal gaan hand 
in hand in De Wijert. Afgesproken is dat alle 
processen, maatregelen en communicatie 
in de wijk onder de noemer Wijkdeal De 
Wijert plaatsvindt. 

In De Wijert zetten we in op een scala aan 
sociale en ruimtelijke maatregelen om de 
leefbaarheid en het welbevinden in wijk te 
verbeteren. Het gaat hier om een integrale 
aanpak waarbij sociale en ruimtelijke maat-
regelen een directe relatie hebben met de 
sociale opgaven in de wijk: gezondheid, 
sociale samenhang en verbinding, ‘healthy 
ageing’, kansen voor kinderen, armoedebe-
strijding en het tegengaan van de opstape-
ling aan sociale problematiek.

Ambities en doelen 2030
De Wijert is in 2030 een aangename, rustige 
en veilige plek om te wonen. Waar mensen 
kunnen blijven wonen, ook wanneer men 
ouder wordt. De Wijert is dan een duur-
zame en aantrekkelijke wijk voor jonge, 
oude en nieuwe bewoners. En het is een 

gevarieerde wijk waar verschillende men-
sen meedoen en samen leven.  De sociale 
samenhang in de wijk is versterkt doordat 
bewoners actief betrokken zijn. De vicieuze 
armoedecirkel is doorbroken doordat we 
met elkaar een samenhangend pakket aan 
sociale en ruimtelijke maatregelen hebben 
opgezet en uitgevoerd. 

Ook is De Wijert in 2030 een wijk waar 
kinderen gezond, veilig en kansrijk kunnen 
opgroeien en waar het aandeel kansarme 
kinderen niet boven het stedelijk gemiddel-
de uitkomt. Daarom is een professioneel 
netwerk opgezet dat samen met ouders en 
kinderen werkt aan de realisatie van een 
veilige, gezonde en uitdagende omgeving 
voor kinderen. 

De Wijert biedt in 2030 duurzame en pas-
sende huisvesting. Er wordt geïnvesteerd in 
energiebesparende en duurzaamheidsmaat-
regelen, zodat bewoners hier comfortabel 
en betaalbaar kunnen wonen. En er is een 
gevarieerd en kwalitatief goed woningaan-
bod met onder meer levensloopbestendige 
woningen. De Wijert is en blijft een groene 
wijk met aantrekkelijke verblijfsgebieden, 
mede door een verdere versterking van de 
gebruiksmogelijkheden en bereikbaarheid 
van collectieve binnentuinen, rondom scho-
len en op andere locaties. 
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En ook is De Wijert in 2030 een wijk die 
goed bereikbaar is voor alle vormen van 
verkeer, en waar de voorzieningen goed 
toegankelijk zijn voor alle wijkbewoners. Het 
goed functionerende winkelcentrum is daar-
bij van wezenlijk belang. Vanuit De Wijert 
zijn de omliggende wijken, het groen en de 
binnenstad van Groningen snel bereikbaar 
via goede ontsluitingswegen. Mogelijke 
barrières als gevolg van een toename van 
verkeersbewegingen en parkeerdruk zijn 
aangepakt en geslecht, zodat de leefbaar-
heid hierdoor niet onder druk komt te staan.

Stand van zaken
Wijkdeal De Wijert heeft gezorgd voor 
een breed gedragen en sterk wijknetwerk. 
Daardoor hebben we samen inmiddels veel 
kunnen realiseren en is het aantal initiatie-
ven fors uitgebreid. Zo zijn er participatieba-
nen gecreëerd, zijn steeds meer bewoners 
actief in en voor de wijk, is De Huismeesters 
gestart met grootschalige herontwikkeling 
(sloop, nieuwbouw en woningverbetering), 
is de Slimotheek geopend en is de openba-
re ruimte op diverse plekken vergroend en 
aangepakt. Alle info hierover is te vinden op 
www.wijkdealdewijert.nl.

Wat gaat er in 2021 gebeuren?
Eind 2021 verwachten we dat:
• er onder de noemer Gezond & Gelukkig 

De Wijert tal van zaken zijn gerealiseerd 
en in gang zijn gezet (zie ook uitgelicht 1). 
Het betreft onder meer:
o een goed werkend ‘buddy-systeem’, 

waarbij bewoners samen met professi-
onals andere bewoners ondersteuning 
bieden;  

o uitbouw van het Fruitcafé tot een goed 
lopen bewonersbedrijf;

o realisatie van een circulariteitshub (o.a. 
textiel-kledingbeurs);

o een door alle partijen gedragen integra-
le visie op het gebruik van en samenwer-
king tussen accommodaties in de wijk;

o afspraken met betrokken organisaties 
over welke mogelijkheden we in De 
Wijert kunnen aanbieden t.a.v. diverse 
woonvormen, opvang van kwetsbare 
groepen en doorstroming van senioren 
binnen de wijk. 

• bewoners en professionals actief betrok-
ken zijn bij het realiseren van duurzaam-
heidsmaatregelen in het kader van Aard-
gasvrij-klaar De Wijert (zie ook uitgelicht 2);

• woningcorporatie De Huismeesters is 
gestart met de sloop van woningen in de 
Spieghelstraat t.b.v. nieuwbouw;

• de planvorming voor herinrichting van de 
openbare ruimte en binnenhoven na de 
realisatie van nieuwbouw door De Huis-
meesters gereed is (zie ook uitgelicht 3);

• de woningverbetering van De Huismees-
ters en Patrimonium is afgerond;

• planvorming voor herontwikkelingsopga-
ven in andere delen van de wijk is afge-
rond;

• de herinrichting van de Van Lenneplaan 
(omgeving De Wiardt) is gerealiseerd; 

• de planvorming voor herinrichting van de 
Van Lenneplaan (omgeving plein en win-
kelstrip) gereed is;

• er diverse verkeerskundige maatregelen 
zijn gerealiseerd en de planvorming voor 
het realiseren van verkeersmaatregelen 
in het noordoostelijke deel van De Wijert 
i.r.t. de herontwikkeling van de Jullens-
straat e.o. is afgerond;

• we een goed lopend buurtvervoersys-
teem (‘de buurtvlinder’) hebben dat ge-
rund wordt door bewoners;

• er tal van kleinschalige activiteiten en 
initiatieven in en vanuit de wijk zijn gerea-
liseerd, die zijn gericht op ontmoeting en 
versterking van de sociale cohesie.
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Uitgelichte ingrepen

Gezond & Gelukkig De Wijert 
Gezond & Gelukkig De Wijert kent vier am-
bities (oftewel sociale ontwikkelingsopga-
ven). Deze ambities zijn vastgesteld tijdens 
diverse bijeenkomsten met de Wijkdealpart-
ners. Verschillende werkgroepen werken 
aan deelopgaven die één of meer van deze 
ambities ondersteunen. Het samenwerken 
aan de ambities is een dynamisch proces, 
dat we in Wijkdealverband monitoren en 
begeleiden.

De vier ambities zijn:
1. Realiseren van een inclusieve, beteke-

nisvolle samenleving in de wijk door het 
sociale netwerk en de eigen regie van 
bewoners te versterken, hun talenten te 
benutten en kwetsbare inwoners actief te 
betrekken.

2. Iedereen in De Wijert die dat wil, heeft 
zicht op vrijwilligerswerk of betaalde 
arbeid. Niemand zit tegen zijn zin thuis 
wegens armoede of andere beperkingen.

3. De ruimtelijke inrichting en sociale infra-
structuur van de wijk versterken het wel-
bevinden van de inwoners en de leefbaar-
heid in de wijk.

4. De jeugd van De Wijert groeit veilig en 
gezond op en wordt gestimuleerd zijn of 
haar talenten te ontwikkelen en zijn of 
haar ‘stem‘ in te zetten ten behoeve van 
zichzelf, de ander of de leefomgeving. 
Ook kinderen in armoede doen volop 
mee.

Meedoen & Samenzijn - De Wijert Voedt.
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Werkgroepen                                 
Raakt aan ambitie 

1 | 2| 3| 4

Opgave 2021

De Wijert Positief Gezond

1 | 2 | 3 | 4

Vanuit positieve gezondheid versterken we de sociale basis en de veerkracht in de wijk. Samen 

verbinden we positieve gezondheid aan initiatieven als bankjesroute, Lief-en-leedstraten enz.

Samen krachtig  

1 | 3

We werken aan een wijk waarin mensen op plezierige wijze oud kunnen worden. De nadruk ligt op het 

versterken van de eigen regie, technologie (Slimotheek) en versterking van het (digitale) netwerk van 

ouderen. 

Beter en Anders Wonen                    

1 | 3

We willen voldoende geschikt woningaanbod voor senioren en kwetsbare inwoners, we bevorderen 

doorstroming in de eigen buurt en werken mee aan woonexperimenten in de sociale sfeer als Kamers 

met Aandacht, Onder de Pannen en Samenwonen Jong & Oud.

Sterk Bewonersbedrijf                       

1 | 2

We breiden de diensten van het Fruitcafé uit om te komen tot een zelfstandig opererend en financieel 

onafhankelijk Bewonersbedrijf met een gevarieerd dienstenaanbod voor en door de wijk. Er zijn meer-

dere initiatieven die allemaal hun eigen groepje deelnemers hebben, bijvoorbeeld de kledingbeurs, 

maaltijd- en bakservice, De Wijert voedt, de sociale koelkast en het tuinteam.

Samenwerkende Onderne-

mers (SWO)

1 | 2 | 3

SWO biedt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om in De Wijert een werk-leer-

traject te volgen tot hovenier. Na het behalen van het diploma is er garantie op een baan bij één van de 

aangesloten hoveniersbedrijven. We willen dergelijke trajecten ook voor andere sectoren opzetten.  

Kansrijk Zuid      

1 | 2 | 4

We voeren de armoede-aanpak van Kansrijk Oost in op een manier die past bij de Wijkdeal. In deze 

aanpak gaat het om de ondersteuning door een ervaringsdeskundige buddy aan een cliënt i.s.m. WIJ. 

Doel is cliënten te ondersteunen bij het (terug)pakken van de eigen regie. 

Ridders van de Wiardt                        

3 | 4

We willen in De Wijert alle kansen verzilveren die de wijk zo prettig mogelijk maken om in te wonen. 

We houden daartoe een vinger aan de pols op het gebied van leefbaarheid en schakelen snel met 

elkaar als dat nodig of handig is. We gebruiken hiervoor de systematiek van OODA.

Accommodaties                             

1 | 2 |3 | 4

Samen met alle stakeholders ontwikkelen we een visie op accommodaties en informele ontmoeting-

splekken in de wijk. Doel is wijkaccommodaties optimaal te benutten en vraag en aanbod zo goed 

mogelijk te organiseren.

Kansen voor Kinderen MT                         

3 | 4

Als Managementteam faciliteren wij de samenwerking op uitvoeringsniveau tussen de partners in de 

wijk en zijn wij ambassadeur voor de wijksamenwerking ten behoeve van kinderen en hun ouders. We 

bepalen met elkaar waar onze prioriteiten liggen en hoe we onze inzet organiseren. 

Kansen voor Kinderen  

Praktijkteam                      

3 | 4

Als Praktijkteam werken we aan een afgestemd wijkaanbod (welzijn, sport, cultuur en zorg) en een 

goede samenwerking op de toeleiding. Daarnaast werken we aan de speerpunten die samen met het 

steunteam zijn , te weten: 1.Versterking burgerschap; 2. (positief) gezond; 3. Veilig op straat

Verbinden met kunst & 

cultuur   

1| 3 | 4 

Wij maken kunstdisciplines zoals theater, muziek, poëzie en art community toegankelijk  voor wijk-

bewoners. Door samen te werken wint kunst en cultuur aan kracht om bewoners met verschillende 

achtergronden te verbinden en hun talenten te gebruiken. 

Huis-aan-huis bezoeken

1 | 2 |3 | 4

In duo’s (bewoners en professional) gaan we in gesprek met bewoners. Doel is om in kaart te brengen 

waar behoeftes en kansen in de wijk liggen om mensen te activeren en zelf de regie te laten nemen.



Aardgasvrij-klaar De Wijert 
In Nederland hebben 19 wijken, waaronder 
De Wijert, van het Rijk een budget van 4 mil-
joen euro per wijk gekregen om samen met 
bewoners, ondernemers, woningcorporaties, 
de gemeente en andere betrokken organisa-
ties ervaring op te doen over hoe deze wijken 
kunnen worden voorbereid op een toekomst 
zonder aardgas. Dit maakt onderdeel uit van 
het landelijk Programma Aardgasvrije Wijken. 

In 2021 starten we in het gebied ten noorden 
van de Van Iddekingeweg, maar we vinden 
het belangrijk dat alle bewoners van De Wijert 
nu al meedenken, meepraten en meedoen. 
In De Wijert gaan we daarom met bewoners, 
woningcorporaties, vve’s, deskundigen en de 
gemeente op een gelijkwaardige manier sa-
menwerken. Iedereen brengt zijn eigen kennis 
en ervaring in.  Het project heeft een looptijd 
van in totaal 8 jaar. Zo hebben alle betrokken 
partijen voldoende tijd om samen zorgvuldi-
ge voorbereidingen te treffen, en wensen en 
belangen af te stemmen. 

Aardgasvrij-klaar maken betekent dat we er 
samen voor gaan zorgen dat de woningen in 

de wijk de komende jaren geschikt worden 
gemaakt om van het gas af te gaan. Dan kan 
straks de overstap op een andere energiebron 
relatief eenvoudig plaatsvinden. De uitgangs-
punten van het aardgasvrij-klaar maken zijn 
het bieden van meer comfort, prettiger wo-
nen en het gelijk blijven van de woonlasten 
(huur of hypotheek plus energiekosten).  

Bewoners hebben hierin ook zelf een actieve 
rol. Zo wordt een aantal gemotiveerde be-
woners ingezet als energiecoach, die andere 
bewoners informeren over de energietran-
sitie, energiebesparingsmogelijkheden en 
duurzaamheid. Een groter bewustzijn van de 
voordelen van energiebesparende maatrege-
len draagt bij aan eigenaarschap en daarmee 
ook aan de realisatie van de aanpassingen 
die nodig zijn.

Wanneer er in de wijk aanpassingen gaan 
plaatsvinden aan gebouwen dan zal er re-
kening worden gehouden met het verande-
rende klimaat. Er wordt zo een koppeling 
gemaakt met het toepassen van klimaat-
adaptatie. 
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Herontwikkeling De Huismeesters 
Vanaf 2021 gaat woningcorporatie De Huis-
meesters in het zuidelijke deel van De Wijert 
222 sociale huurwoningen slopen, en ver-
vangen door 285 nieuwe sociale huurwo-
ningen. De renovatie van 152 woningen is 
reeds gestart in 2020.  

De Wijert is in de jaren ’60 gerealiseerd op 
basis van het principe van de wijkgedachte. 
Uitgangspunt bij de herontwikkeling is dat 
er rekening wordt gehouden met de be-
staande stempelstructuur, de hiërarchie in 
hoogtes van de gebouwen, de architectoni-
sche en de stedenbouwkundige kwaliteiten 
en het bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed 
Groningen. De Huismeesters en de gemeen-
te onderzoeken samen hoe de bebouwde 
omgeving en de inrichting van de openbare 
ruimte en de binnenhoven hier het best tot 
hun recht kunnen komen. 

Uitgangspunt is een totaalontwerp voor dit 
deel van de wijk, met goede verbindingen 
tussen de binnenhoven via de straten en de 
verbindingszones. De binnenhoven worden 
zo ingericht dat deze uitnodigen tot gebruik 
en dienstdoen als plek van ontmoeting, voor 
met name jongere kinderen en volwasse-
nen. Voor de oudere jeugd zijn en worden 
ontmoetingsplekken ingericht op centrale 
plekken in de wijk. Het bestaande groen in 
de binnenhoven wordt geïnventariseerd, 
bomen blijven zoveel mogelijk behouden.

Er worden hiervoor 3 à 4 basisvarianten 
ontworpen voor dit totaalontwerp, en (nieu-
we) bewoners worden uitgenodigd mee te 
denken over de basisvarianten. 

Werkwijze
Wijkdeal De Wijert is een co-creatief proces 
waarin kennis van de wijk en wensen van 
alle stakeholders worden ingebracht, en de 
samenwerking wordt gezocht met andere 
bewoners, organisaties, instellingen en de 
gemeente. Binnen de Wijkdeal kunnen be-
woners en andere stakeholders meedenken, 
-ontwikkelen en -beslissen over de plan-
nen, de te besteden middelen en het beleid 
in de wijk. Op deze manier wordt door de 
stakeholders direct invloed uitgeoefend op 
maatregelen en ingrepen die immers impact 
hebben op het alledaags functioneren, en 
de toekomst van de eigen wijk. 

We werken in De Wijert samen op basis van 
vijf thema’s, die onderling sterk met elkaar 
verbonden zijn. Deze thema’s zijn:

1. Meedoen & Samenzijn 
2. Bouw & Duurzaamheid
3. Groen & Buitenzijn
4. Verkeer & Veiligheid
5. Kunst, Cultuur & Historie

Verkeer & Veiligheid - Kinderen met Hesje.
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Per thema zijn er twee procesbegeleiders 
(een bewoner en een professional), die fun-
geren als aanspreekpunt. De verschillende 
werkgroepen werken aan deelopgaven en 
ambities binnen deze thema’s.  Elke werk-
groep bestaat zowel uit wijkbewoners als 
vertegenwoordigers van de professionele 
Wijkdealpartners zoals woningcorporaties, 
Gon Zuid Vooruit, WIJ, MFC De Wijert, on-
derwijs, Humanitas, Lentis, ondernemers en 
de gemeente. De samenstelling van de deel-
nemers aan de werkgroep is afhankelijk van 
het thema en gemiddeld telt een werkgroep 
acht tot tien personen. 

Communicatie
Binnen De Wijkdeal zijn de lijnen kort en is 
er een goed werkende informatie- en com-
municatiestructuur, die wordt ondersteund 
door een communicatieadviseur. Deze heeft 
nauw contact met de communicatieadvi-
seurs van onder andere de woningcorpora-
ties, de gemeente en  andere organisaties 
die in de wijk actief zijn. 

De volgende communicatiemiddelen  
worden gebruikt:

• Het ‘Wijkdeal Café’ is een maandelijkse 
wijkbijeenkomst van bewoners, medewer-
kers van corporaties, gemeente, onderne-
mers, scholen, zorgorganisaties en andere 
geïnteresseerden. Hier worden onder 
andere nieuwe initiatieven ‘gepitcht’ en 
projectvoorstellen gedaan. 

• Sociale media die ten behoeve van de 
projecten en activiteiten in De Wijkdeal 
worden ingezet zijn Facebook, mail, Wijk-
deal Nieuwsflitsen en Wijkdeal Nieuws-
brieven. Ook heeft Wijkdeal De Wijert een 
eigen website. Daarnaast communiceert 
bewonersvereniging Platform De Wijert in 
nauwe afstemming met De Wijkdeal via 
haar eigen website over wijkgerelateerde 
zaken.

• Er worden regelmatig informatiemarkten 
en buurtbijeenkomsten georganiseerd 
met diverse thema’s.

• Er wordt gebruik gemaakt van de maande-
lijks verschijnende wijkkrant die huis aan 
huis in De Wijert wordt bezorgd. Daar-
naast wordt er regelmatig aandacht aan 
Wijkdeal De Wijert geschonken in lokale 
media zoals de Groninger Gezinsbode, 
Oog tv, het Dagblad van het Noorden en 
TV Noord.

Wijkdeal Algemeen - Buitencafé. Ouderen bij elkaar in corona-tijd
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Beijum 

Aanpak lopende wijkvernieuwing: Beijum Bruist
In Beijum wordt sinds 2017 gezamenlijk met bewoners en betrokken partijen gewerkt aan 
wijkvernieuwing. Uitgangspunt én uitdaging zijn om de ruimtelijke aanpak van de openbare 
ruimte, de woningen en het overig vastgoed te koppelen, en ondersteunend te laten zijn aan 
de sociale aanpak op het terrein van armoede en meedoen. Daarbij is het streven om meer 
samenhang en verbinding zowel binnen de aanpak als tussen de partijen te organiseren. 
Kort gezegd is het wenselijk dat alle investeringen in Beijum bijdragen aan het vergroten 
van de gezondheid en algeheel welbevinden van de Beijumers.

Onder de titel van “Beijum Bruist” zijn diverse bewonersinitiatieven gestart en wordt in 
werkgroepen gezamenlijk met bewoners, scholen, maatschappelijke organisaties en onder-
nemers gewerkt aan plannen. Samen met de partijen hebben we gezamenlijk geformuleerd 
wat we willen bereiken voor Beijum.

Ambities en doelen 2030 

	1

Gezamenlijk	geformuleerde	doelstelling	Beijum	Bruist:	“Een	prachtwijk	waarin	
iedereen	meetelt	en	meedoet.	Een	plek	waar	ieders	talent	tot	volle	bloei	komt	en	
waar	mensen	met	verschillende	culturen	en	achtergronden	elkaar	verrijken.	Een	
wijk	met	gelijke	kansen	op	ontplooiing	voor	ieder	kind	en	waar	niemand	arm	of	
eenzaam	is.	Een	wijk	waar	je	je	leven	lang	wilt	blijven	wonen	en	waar	voldoende	
voorzieningen	zijn	om	er	tot	op	hoge	leeftijd	een	zinvol	bestaan	te	kunnen	leiden.”

Doel

Thema’s
Gezonde	en	

kansrijke	
generatie

Iedereen	doet	
mee

Toekomst	met	
perspectief

Ouder	worden

Veilig,	gezonde	
en	

aantrekkelijke	
wijk

Duurzaam

Toelichting	uitvoeringsprogramma	Beijum	februari	2021
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De doelstellingen vertalen zich in de vol-
gende 6 centrale thema’s, die net als de 
doelstelling gezamenlijk met bewoners en 
andere partners zijn opgesteld. 

1. Iedereen doet mee: samen maken we 
Beijum bruisend
Uitgangspunt is een wijk waar mensen 
prettig samenleven en waar iedereen mee 
kan doen. Sociale voorzieningen zoals bij-
voorbeeld buurthuizen en scholen kunnen 
daar aan bijdragen. Bewoners kunnen elkaar 
ontmoeten en ze kunnen zij hier hun ideeën 
en initiatieven delen. We investeren in het 
versterken van de sociale basis en het ver-
minderen eenzaamheid. 

2. Gezonde en kansrijke generatie:  
opgroeien in kindvriendelijk Beijum
We willen investeren in een gezonde en 
veilige leefomgeving, waar alle jeugdigen 
optimale kansen krijgen, mee kunnen doen 
en een stem hebben. We stellen het kind 
centraal bij alles wat we doen. We willen dat 
kinderen in Beijum gezond, veilig en kansrijk 
opgroeien. Dit doen we door versterken van 
netwerk en een gebundelde aanpak en inzet 
op talentontwikkeling.

3. Toekomst met perspectief
We willen het toekomstperspectief vergro-
ten  voor Beijumers die in armoede leven, 
meer mensen eigen regie in handen zien te 
krijgen, stress verminderen en meer huis-
houdens financieel gezond. Belangrijke 
uitgangspunten hierbij zijn de mens cen-
traal, maatwerk, laagdrempelige activiteiten 
en samenwerking tussen de verschillende 
organisaties.  

4. Ouder worden in Beijum;  
toekomstbestendige wijk
We willen dat bewoners op een gezonde 
manier oud worden  en langer zelfstandig 
kunnen blijven wonen in de wijk. Dat bete-
kent dat er voldoende woningen zijn, oude-
ren sociale steun en verbondenheid ervaren 
en passende en bereikbare voorzieningen 
zijn en ouderen zich veilig voelen in de wijk. 

5. Gezonde, veilige en aantrekkelijke  
leefomgeving/buurt
We willen de kwaliteit van de openbare ruim-
te verbeteren met aandacht voor groen, veili-
ge fiets- en wandelroutes, ontmoetingsplek-
ken en sport en spel en Waar nodig vinden 
stedenbouwkundige ingrepen plaats, vergro-
ten de aantrekkelijkheid van de winkelpleinen 
en we zetten de Heerdenaanpak door. 

6. Duurzaamheid
We willen dat Beijum in de toekomst aard-
gasvrij is. We gaan aan de slag met een 
wijkenergieplan waarin we gezamenlijk met 
bewoners en de woningcorporaties een 
pakket aan maatregelen  uitwerken voor een 
duurzaam aardgasvrij Beijum.  

De Torteltuin – soep eten tussen de middag

foto © Willy Koolstra
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Stand van zaken
De wijkvernieuwing in Beijum heeft ge-
zorgd voor het versterken van het netwerk, 
en de onderlinge samenwerking van de 
maatschappelijke organisaties bij de soci-
ale opgaves van de wijkvernieuwing. Met 
de pilot Kansrijk Oost is gewerkt aan een 
nieuwe aanpak van armoedepreventie en 
bestrijding die succesvol blijkt. Die gaan we 
doorzetten en intensiveren. 
Vanuit de Heerdenaanpak zijn de werkzaam-
heden voor de Galkemaheerd, Godeken-
heerd en Isebrandtsheerd uitgevoerd en er 
is gestart met de voorbereidingen voor de 
aanpak van een deel van de Grevingaheerd.

Patrimonium heeft een haalbaarheidsstudie 
naar de mogelijkheden voor woningbouw 
op de voormalige Doefmat-locatie uitge-
voerd. Na presentatie van de resultaten 
van de haalbaarheidsstudie bleek er veel 

weerstand vanuit omwonenden. Er is met 
hen, Patrimonium en de gemeente over-
leg gevoerd over alternatieve opties. Het 
scenario waarbij het plan licht wordt aan-
gepast (minder volumineus, vriendelijker 
uitstraling, enkele woningen minder dan 
het oorspronkelijke aantal van 37) wordt de 
komende maande verder uitgewerkt, waar-
bij ook goed gekeken wordt naar groen en 
zichtlijnen. Naar verwachting gaat het plan 
na de zomer in procedure.
De Huismeesters is dit jaar gestart met wo-
ningverbetering van 132 woningen aan de 
Wibenaheerd. Daarnaast werken we samen 
met de corporaties aan verdere uitwerking 
van het woningbouwprogramma in de 
wijken en gaan we kijken welke kansen dit 
biedt voor met name het oostelijk deel van 
wijk, waaronder ook de Wibenaheerd en 
omgeving.

Sterknetwerk, online bijeenkomst maart 2021.
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Wat gaan we in 2021 doen?

Samen 
maken we 

Beijum 
Bruisend

Gezonde 
 en 

kansrijke 
generatie

Toe-
komst 

met per-
spectief

Ouder 
worden in 

Beijum

Aantrek-
kelijke 

gezonde 
en veilige 

wijk

Duurzaam-
heid

Ondersteunen en faciliteren sociale en culturele bewon-

ersinitiatieven en uitvoeren cultureel programma
x x x

Sterk netwerk (zie toelichting) x x x x

Extra inzet wijkondersteuner/buurtopbouwwerker tbv 

ondersteunen bewonersparticipatie en wijkiniatieven
x x x

Versterken functie en samenwerking accomodaties x x x

Voortzetten Sportwijk Beijum x x x x

Uitvoering plan kindvriendelijk en Beijum met extra 

inzet jeugdwerk
x x

Verkenning Verlengde Schooldag x x

Uitvoeren pilot Campus Kluiverboom x x

Leerondersteuning Kluiverboom x x

Kansrijke Start: extra ondersteuning ouders met kinder-

en van 0 tot 2 jaar
x x

Kansrijk Oost doorontwikkelen met extra inzet buddy’s 

en opzet buddyacademie
x x

Wijkgilde x x

Verkenning Wijkbedrijf x x

Versterken regelingen en voorzieningenwijzer x x

Actieplan toekomstbestendig Beijum uitwerken (o.a. 

inventarisatie aanpasbaarheid woningen, innovatieve 

woonzorgconcepten)

x x x

Heerdenaanpak doorzetten in de Grevingaheerd en 

Hylkemaheerd
x x x x

Stedenbouwkundige visie uitwerken x x x x

Leidraad openbare ruimte opstellen x x x

Herontwikkeling Doefmat x x x x

Actieplan Openbare ruimte uitvoeren (zie toelichting) x x x x

Aanpak winkelpleinen Oost en West uitwerken x x x

Verkennen intergrale aanpak Beijum Oost x x x x x

Ondersteunen initiatieven duurzaamheid

Uitvoeren eerste verkenning wijkenergieplan x

Stimuleren besparingsmaatregelen energie door inzet 

energiecoaches
x

Wat gaat er in 2021 gebeuren?
In 2021 werken we op basis van de programmalijnen aan de volgende projecten:
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Uitgelichte ingrepen

Sterk netwerk
Onder de noemer van Sterk Netwerk Beijum 
organiseren we met het wijkplatform geza-
menlijke bijeenkomsten met maatschappe-
lijke organisaties in de wijk. Op deze manier 
worden verbindingen gelegd en de onder-
linge samenwerking versterkt. 

In het afgelopen jaar hebben we de Sociale 
Agenda Beijum Bruist 2020-2021 opgesteld. 
Vanuit de thema’s iedereen doet mee, ge-
zonde en kansrijke generatie, toekomst met 
perspectief  en ouder worden in Beijum 
hebben we een aantal subdoelen geformu-
leerd waar alle betrokken organisaties ook 
het komende jaar aan gaan werken.

In de eerste bijeenkomst van dit jaar hebben 
we met elkaar over eenzaamheid gesproken. 
Naast vele mooie inspirerende voorbeelden 
van babbelbaank’n tot bakkie aan de deur 
hebben verschillende deelnemers ook een 
training gevolgd om eenzaamheid beter 
bespreekbaar te maken. 

Kansrijk Oost
In 2019 zijn we gestart met de pilot Kansrijk 
Oost in Beijum en Lewenborg. Gericht op  
armoedepreventie en -bestrijding, op het 
verbeteren van de gezondheid en het welbe-
vinden en het verhogen van de participatie 
en/of uitstroom naar werk. Eigen regie, op 
maat en integraal werken staan binnen de 
pilot centraal. Op die manier sluit Kansrijk 
Oost aan bij de thema’s iedereen doet mee, 
en toekomst met perspectief.

Uniek bij deze aanpak is de rol van de bud-
dy’s. Dit zijn vrijwillige professionals met er-
varingsdeskundigheid in armoede die één of 
meerdere deelnemers begeleiden. Door het 

gebruik van doel-actie plannen worden klei-
ne, overzichtelijke, haalbare doelen gesteld, 
gebaseerd op de vraag ‘wat wil jij?’. Aan 
elke buddy wordt een vast contactpersoon 
bij WIJ, bij Werk & Inkomensdienstverlening 
en bij de Kredietbank gekoppeld. Zodoende 
heeft de buddy voor zijn deelnemer korte 
lijnen met professionele instanties. 

De pilot Kansrijk Oost in 2019-2020 in 
Beijum en Lewenborg is in 2020 geëvalu-
eerd. De resultaten zijn uitermate bemoe-
digend: twaalf van de twintig deelnemers 
hebben al werk gevonden of zijn een ver-
volgopleiding gestart. Vijf van de negen 
buddy’s hebben inmiddels een betaalde 
baan gevonden. Het project Kansrijk Oost 
heeft in oktober 2020 de Innovation Award 
van Mobility Mentoring© International/Em-
Path gewonnen. In 2021 gaan we door met 
Kansrijk Oost en willen we nog meer huis-
houdens begeleiden!

Kansrijke start Beijum
In Beijum hebben organisaties en erva-
ringsdeskundigen (moeders) gezamenlijk 
een plan gemaakt om jonge kinderen een 
goede start te geven in het leven. Ouders 
krijgen vaak te laat of zelfs niet de juiste 

Bijeenkomst Kansrijk Oost 2020
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ondersteuning aangeboden. Ook zoeken 
ouders zelf geen hulp waardoor problemen 
vaak te groot worden. Teveel kinderen uit 
de wijk Beijum starten (hierdoor) met een 
achterstand op het basisonderwijs. Binnen 
kansrijke start willen we dat in Beijum min-
der kinderen op het basisonderwijs met een 
achterstand beginnen. 

We signaleren op meerdere leefgebieden 
en bij signalering wordt direct hulp op maat 
aangeboden in het gezin. Om hierin het ver-
schil te maken zijn we vanaf de start betrok-
ken en blijven we 1000 dagen in contact met 
de zwangere of jonge ouder. Daar waar no-
dig koppelen we een ‘buddy’ aan het gezin. 
Hierdoor worden problemen in het gezin 
vroegtijdig gesignaleerd en kan er snel hulp 
op maat geboden worden. 

Ook versterken we de samenwerking in de 
keten op wijkniveau voor kinderen van 9 
maanden tot 4 jaar. Daarnaast passen we 
het collectieve aanbod aan op basis van de 
behoeften en wensen van de doelgroep, 
zoals een laagdrempelige ontmoetingsplek. 
We verbeteren de communicatie over het 
collectieve aanbod in de wijk voor zwange-
re en jonge ouders zodat dit beter bij hen 

aansluit. Waar nodig bieden we intensieve 
opvoedondersteuning aan (Stevig Ouder-
schap). 

Actieplan openbare ruimte
Eind 2020 hebben we samen met de be-
woners ons actieplan openbare ruimte 
geactualiseerd. Dit actieplan sluit aan bij 
de thema’s iedereen doet mee, gezonde en 
kansrijke generaties, ouder worden en een 
gezonde en veilige leefomgeving. We heb-
ben gezamenlijk voor het komende jaar de 
speerpunten weer vastgesteld en een aantal 
concrete projecten toegevoegd. De speer-
punten en projecten dragen bij aan een 
aantrekkelijke, gezonde, veilige wijk. 

Het actieplan verbindt daarmee de diverse 
thema’s uit de wijkvernieuwing aan de vol-

gende ingrepen voor de openbare ruimte:
• Realisatie buitenfitness en wandel/hard-

looproutes
• Samenwerken aan een schone buurt
• Verkeersveiligheid op een aantal plekken 

verbeteren
• Plaatsen van adoptie picknickbanken
• Vernieuwen speelplekken
• Kunst in de wijk

Vernieuwing speelplekken Beijum
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Werkwijze
Bij alles wat we doen in de wijk doen wij dat 
samen met bewoners, WIJ, scholen, onder-
nemers, maatschappelijke organisaties en 
woningbouwcorporaties. Vanuit de bewo-
ners zijn het wijkplatform en de Kerngroep 
Wijkvernieuwing centrale gesprekspartners. 
De kerngroep wijkvernieuwing bestaat uit 
een groep actieve bewoners deels afkom-
stig uit bestaande bewonersorganisaties. 
We werken samen met de actieve bewoners 
aan verbreding en versterking van deze be-
langrijke gesprekspartners. We zien dat we 
op concrete thema’s, zoals de buitenfitness, 
we meer bewoners bereiken die mee willen 
denken en praten.

Het was afgelopen jaar zoeken naar andere 
en digitale vormen van communicatie door-
dat we grotendeels geen fysieke overleggen 
konden organiseren. Dat ook online veel 
mogelijk is, blijkt uit de samenwerking met 
de Stem van Groningen bij de overleggen 
over de herontwikkeling van de Doefmat 
locatie. We willen de online overleggen en 
bijeenkomsten in 2021 en de samenwerking 
met de Stem van Groningen verder door-
ontwikkelen en voortzetten. 

We experimenteren met innovatieve werk-
wijzen, streven naar meer samenhang in 
beleid en projecten en naar de ontschotting 
van programma’s en budgetten.  Onder de 
noemer van Sterk Netwerk organiseren we 
met het wijkplatform gezamenlijke bijeen-
komsten met maatschappelijke groepen en 
organisaties in de wijk. Doel is om de sa-
menwerking te versterken, verbindingen te 
leggen en belangrijke thema’s zoals armoe-
de en eenzaamheid te bespreken. We zijn 
trots op deze beweging, die we samen in 
gang hebben gezet, en zetten deze werkwij-
ze in 2021 door.    

Communicatie

Helder en eenvoudig communiceren
Om alle ontwikkelingen en processen goed 
te laten verlopen, is communicatie van 
groot belang. Helder en eenvoudig commu-
niceren is daarbij ons doel. Bewoners en 
partners in de wijkvernieuwing houden we 
op de hoogte via onze eigen pagina in de 
wijkkrant, onze social media-kanalen, via de 
website, flyers, brieven en met fysieke en 
online bijeenkomsten. Deze middelen heb-
ben een informerende en activerende func-
tie. Zij dragen bij aan de sociale cohesie, 
aan samenhang en aan eigenaarschap. 

Om de bewoners nog beter te bereiken, zijn 
wij continu op zoek naar de inzet van nieu-
we middelen. Het meer en breder inzetten 
van digitale communicatie ten behoeve van 
participatie en activatie is voor 2021 een 
belangrijk doel. 

Gevelkunstwerk Doefmat.
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3. Verbreding Wijkvernieuwing

Zoals in het coalitieakkoord is aangegeven 
willen we de aanpak van de wijkvernieu-
wing verbreden naar andere wijken binnen 
onze gemeente die het nodig hebben, en 
waar kansen liggen om wijkvernieuwing, 
-ontwikkeling en energietransitie hand in 
hand te laten gaan. Deze wens wordt on-
dersteund vanuit de praktijk van de lopende 
wijkvernieuwing, waar in deze wijken risi-
co’s worden gesignaleerd, maar ook kansen 
voor positieve kruisbestuiving van ingrepen 
tussen de wijken in de aanpak naar voren 
komen.

Met de afspraken in het kader van de Re-
gio Deal en het NPG hebben we daar nu 
ook de mogelijkheden toe. De wijken waar 
de aanpak naar wordt verbreed zijn zoals 
beschreven de wijken in het gebied Gro-
ningen-Noord – van Vinkhuizen tot de Oos-
terparkwijk - (uitvoeringsprogramma Regio 
Deal 2021-2022, met uitloop naar 2023). 
Daarnaast verbreden we de aanpak naar 
Lewenborg gevoed vanuit het NPG (Lokaal 
Programmaplan, september 2020). 

In dit hoofdstuk wordt de vastgestelde aan-
pak in deze wijken kort toegelicht, de stand 
van zaken beschreven en een doorkijk gebo-
den naar wat er in 2021 gebeurt of nog gaat 
gebeuren. Voor wat betreft de Regio Deal 
wijken verwijzen we voor meer informatie 
naar het document Uitvoeringsprogramma 
Regio Deal 2021-2022

Alle wijkvernieuwingswijken: uitwerking 
woonvisie met de corporaties
In de woonvisie ‘Een thuis voor iedereen’ 
hebben we aangegeven hoe we willen wer-
ken aan een ongedeelde stad, en welke rol 
de samenstelling van de woningvoorraad 
daarin kan spelen. Duidelijk is dat zowel de 
vernieuwing als de verduurzaming van de 
woningvoorraad moet worden versneld. 

Samen met de woningbouwcorporaties 
werken we daarom de komende maanden 
de stedelijke aanpak verder uit in plannen 
voor de verschillende wijken die nu binnen 
de Groninger wijkvernieuwing vallen. Waar 
moet meer sociale huur komen? Waar zien 
we kansen voor middenhuur en andere 
doelgroepen? De resultaten hiervan zullen 
terugkomen in de verdere uitwerking van 
de uitvoeringsplannen op wijkniveau en het 
uitvoeringsprogramma Groninger wijkver-
nieuwing 2022. 

Lewenborg

Ook in Lewenborg zijn we conform de am-
bitie van het coalitieakkoord gestart met 
voorbereidingen voor de wijkvernieuwing. 
Zoals eerder beschreven is een eerste aan-
zet  gemaakt met het opstellen van een 
programma wijkvernieuwing Beijum en  
Lewenborg, als onderdeel van het lokale 
NPG programma.  

In het programma voor zowel Beijum als 
Lewenborg is aangesloten op de thema’s 
van het uitvoeringsprogramma wijkvernieu-
wing Beijum. Een groot deel van de sociale 
problematiek in de wijk Lewenborg is na-
melijk vergelijkbaar met de problematiek 
in Beijum. In Lewenborg zijn ook al diverse 
plannen opgezet om gezamenlijk aan de 
slag te gaan. 

Daarnaast wordt parallel hieraan al met 
betrokken partijen gewerkt aan de concrete 
uitwerking van een aantal projecten, zoals 
onder andere de verlengde Schooldag, de 
ontwikkeling van de Oude Bieb, de pilot 
Campus Kluiverboom en Kansrijke Start  
(zie ook hoofdstuk 2, Beijum).
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De volgende stap is gezamenlijk met be-
woners, corporaties, WIJ, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties een wijkvisie 
en uitvoeringsprogramma op te stellen, als 
kader voor de nog uit te werken projecten. 
We zijn inmiddels gestart met de eerste 
verkennende bijeenkomsten hiervoor en 
werken daarbij nauw samen met het  
bewonersplatform Lewenborg. 

We koersen op vaststelling van het uitvoe-
ringsprogramma door de raad in het najaar 
van 2021.

Vinkhuizen, Paddepoel, Tuinwijk,  
Professorenbuurt, en Oosterparkwijk

Aanpak
In de vorige hoofdstukken heeft u al kun-
nen lezen wat we gaan doen in Selwerd en 
Indische Buurt/De Hoogte, onderdeel van 
de Regio Deal. In dit hoofdstuk gaan wij in 
op de verbreding naar de andere wijken in 
Groningen-Noord.

Binnen de aanpak voor de hier besproken 
wijken moeten ingrepen aantoonbaar bijdra-
gen aan het verkleinen van de problematiek 
in de noordelijke wijken ten opzichte van 
het stedelijk gemiddelde. Ook moet de inzet 
een meerjarig en meetbaar effect hebben 
en tastbaar zijn. Een groot deel van Gronin-
gen-Noord is eerder onderdeel geweest van 
wijkvernieuwing of geïntensiveerde inzet. 
Omdat dit niet altijd voor bewoners zelf 
voelbare en waarneembare resultaten  
opleverde, hebben bewoners vaak weinig 
vertrouwen in instellingen en overheden. 

Inzet op zowel kansrijke als verbindende 
projecten en acties is een belangrijke voor-

waarde om het vertrouwen van de inwo-
ners in Groningen-Noord terug te kunnen 
winnen. Om deze reden is het ook extra van 
belang dat de wijkvernieuwingsaanpak aan-
sluit bij en voortbouwt op lopende initiatie-
ven ter plekke. 

De focus van de aanpak spitst zich toe op de 
wijken en op de thema’s waar deze het hard-
ste nodig is. De wijkvernieuwing verloopt 
langs vier actielijnen, waarvan drie inhou-
delijk en één organisatorisch gericht zijn op 
ontwikkeling:

1. Maatschappelijk meedoen. Stimule-
ren van maatschappelijke activiteit en 
arbeidsparticipatie. Het bevorderen 
van talentontwikkeling, inkomen en 
het tegengaan van marginalisatie en 
eenzaamheid. Een woonomgeving die 
uitnodigt tot ontmoeting.

2. Prettig en veilig samenleven. Intensief 
werken aan sociale cohesie en vitale 
gemeenschappen, het tegengaan van 
ondermijning, zorgen voor voldoen-
de en goede woningen en een aantrek-
kelijke en veilige leefomgeving.

3. Kansen voor kinderen. Combineren van 
beter onderwijs en onderwijshuisves-
ting, gezond en veilig opgroeien, sport 
en bewegen en talentontwikkeling.

4. Wijkontwikkeling versterken. Het opzet-
ten van een Groninger wijkacademie. 
De wijkacademie vormt een impuls 
voor een nieuwe coalitie waarin bewo-
ners, regionale partners (o.a. corpo-
raties en maatschappelijke organisa-
ties) en wijkontwikkelaars samen leren, 
inspireren en werken aan nieuwe vor-
men van interactie en daarmee nieuwe 
vormen van stedelijke ontwikkeling.
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Ambities en doelen 2030
Aan de hand van de vier actielijnen wordt 
gewerkt aan het dichterbij brengen van 
Groningen-Noord naar het stedelijk gemid-
delde. Hiervoor zijn per actielijn een breed 
scala aan indicatoren en streefdoelen op-
gesteld. Voor 2030 hebben het rijk en de 
gemeente de volgende algemene doelen en 
ambities afgesproken:

• Het percentage bewoners dat zegt in een 
prettige buurt te wonen stijgt naar ten-
minste 90% (in 2020 ligt dit tussen de 75-
99% tegen stedelijk gemiddeld 95%).

• Het percentage bewoners dat zegt dat de 
woonomgeving erop vooruit is gegaan 
in de afgelopen jaren neemt toe tot mi-
nimaal 25% (in 2020 tussen 11-37% t.o.v. 
22% stedelijk gemiddeld).

• Het aandeel bewoners dat zegt (zeer) 
tevreden te zijn over het eigen leven stijgt 
maar minimaal 80% (in 2020 tussen 77-
88% tegen stedelijk gemiddelde van 84%).

• Het percentage bewoners dat zegt zich 
(in de afgelopen twee weken) gelukkig 
te hebben gevoeld stijgt naar minimaal 
75% (in 2020 tussen 69-77% in Gronin-
gen-Noord ten opzichte van 76% stedelijk 
gemiddelde). 

Stand van zaken
In 2021 is, ondanks de uitdagingen die de 
corona-pandemie met zich meebrengt, ge-
start met (voorbereiding van) de verschillen-
de ingrepen in het uitvoeringsprogramma 
Groningen-Noord. 

Uitgelichte ingrepen

Werk in de wijk/ontwikkelbedrijf
Actielijn: maatschappelijk meedoen | Lo-
pende wijkvernieuwing: Indische Buurt, 
De Hoogte, Selwerd | Verbreding: Ooster-
parkwijk, Vinkhuizen

We zetten in op het versterken van werk in 
de wijk in Groningen-Noord. Dit gebeurt on-
der andere door het creëren van wijkbedrij-
ven. Dit gebeurt vanuit bestaande of nieuwe 
plekken in de wijken en past bij de belang-
rijkste opgaven in de wijken. Zo kan de ene 
plek zich meer richten op gezonde leefstijl 
en bewegen (Open club Sportcentrum 
Noord) en de andere plek zich op groen/
doen (Groenhuis) of een nieuwe plek zijn 
omdat een oude plek verdwijnt (wijksme-
derij) en vormt een andere plek het ontbre-
kende sociale hart in de wijk (transformatie 
Siebe Jan Boumaschool).

Een Wijkbedrijf is en bewonersbedrijf waar-
in bewoners zelf de regie nemen om de wijk 
beter en mooier te maken. Het Wijkbedrijf 
verbetert de wijk met projecten die door 
en met bewoners zijn opgezet. Een wijkbe-
drijf stimuleert ondernemerschap en social 
return in ieder geval vanuit de wijkvernieu-
wingsprojecten en gaan een koppeling aan 
met gebiedsgerichte inzet vanuit onze afde-
lingen werk en participatie. Actieve bewo-
ners zetten uiteenlopende activiteiten op en 
werken daarin samen met allerlei partijen. 
Het Wijkbedrijf richt zijn activiteiten in op de 
thema’s: ontmoeten/inspireren, doen, leren 
en werken. Goede ervaringen zijn opgedaan 
met het Wijkbedrijf Selwerd. 
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Met de Regio Deal worden nu wijkbedrij-
ven opgestart en/of verder uitgebouwd. 
Het wijkbedrijf Selwerd vormt hierbij geen 
blauwdruk maar een inspiratiebron. We 
willen hier optimaal leren van elkaar (markt-
meester) en hebben aandacht voor zowel 
evaluatie voor de effecten als voor de inbed-
ding in de organisatie na de looptijd van de 
Regio Deal.

Stratenaanpak/Hot Spot/Netwerkaanpak
Actielijn: prettig en veilig samenleven | 
Lopende wijkvernieuwing: De Hoogte, Sel-
werd | Verbreding: Paddepoel en uitbreiding 
andere wijken

Centraal binnen deze interventie staat het 
opsporen en aanpakken van ondermijnende 
activiteiten in de wijken. Dat gebeurt door 
het inrichten van lokale multidisciplinaire 
teams per wijk (onder regie van de Ge-
meente Groningen) interdisciplinair samen-
gesteld uit een passende mix van OOV, 
DMO, WIJ-Groningen, Politie, RIEC, OM en 
corporaties. Het team is zichtbaar en actief 
aanwezig in de buurt en voert regie over de 
samenhangende, passende mix van acties 
die ingezet worden. Het team heeft doorzet-
tingsmacht en kan snel acties inzetten. Het 
palet varieert van hulp en zorg, tot dwang 
en drang. We maken gebruik van de infor-
matie verkregen door de City Deal ‘Zicht op 
Ondermijning’. We beginnen hiermee in drie 
wijken (Paddepoel, De Hoogte en Selwerd) en 
breiden dit verder uit naar de andere wijken.

Verlengde Schooldag
Actielijn: kansen voor kinderen| Lopende 
wijkvernieuwing: Indische Buurt, De Hoogte 
| Verbreding: Oosterparkwijk

Binnen de verlengde schooldag is er extra 
leer-en ontwikkeltijd om zo de kinderen in 
de noordelijke stadswijken dezelfde kansen 
te bieden als in de rest van de gemeente. 
Zo’n verlengde schooldag gaan we in over-
leg met de scholen op vier locaties invoe-
ren. Hierbij sluiten we aan bij de behoefte 
en uitdagingen van de leerlingen.

Schoollocaties
Actielijn: kansen voor kinderen| Lopende 
wijkvernieuwing: Indische Buurt | Verbre-
ding: Oosterparkwijk en Paddepoel

We willen scholen die een goede afspie-
geling vormen van de wijk. In het Integraal 
huisvestingsplan voor het onderwijs zijn 
daarom een aantal schoollocaties aange-
wezen voor nieuwbouw. Dit betekent sa-
menvoeging van twee scholen (nieuwe IKC 
Borgmanschool Oosterpark) of nieuwbouw 
voor de Kleine Wereld (2 locaties Korre-
wegwijk en Oosterpark) en de Bisschop 
Bekkersschool (Paddepoel). Nieuwbouw en 
het versterken van het onderwijs laten we 
hand in hand gaan, waardoor kinderen met 
een bredere basis en gelijke kansen door-
stromen naar het voortgezet onderwijs. We 
doen dit in gezamenlijkheid met alle school-
besturen en wijkpartijen zodat de scholen 
elkaar kunnen versterken.

Huidige locatie Bisschop Bekkersschool in Paddepoel
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4. Communicatie en monitoring

Groninger wijkvernieuwing

“We willen een inclusieve stad zijn waar 
iedereen tot zijn recht komt en op een 
gelijkwaardige manier kan deelnemen 
aan de samenleving: in het onderwijs, op 
de arbeidsmarkt en op de woningmarkt. 
Het bouwen aan een ongedeelde stad 
met gemengde wijken is hiervoor een 
belangrijke randvoorwaarde.”

Een brede doelstelling als die van ‘De on-
gedeelde stad’ laat zich lastig managen en 
communiceren. Om deze doelstelling niet 
te laten vastlopen in een woud van goede 
bedoelingen, is gekozen voor een gerichte 
wijkaanpak.

De ambitie is het verbeteren van de vitaliteit 
en de draagkracht van de wijken en het sti-
muleren van de wendbaarheid en weerbaar-
heid van bewoners. Daarbij hebben we een 
gezamenlijke opgave om te verduurzamen 
en de openbare ruimte te adapteren aan het 
veranderende klimaat. We willen de armoe-
de-problematiek verlichten en het wonen 
aantrekkelijker maken voor kansrijke groe-
pen. Bewoners, corporaties, gemeente, WIJ-
teams, scholen, politie en andere partijen 
werken samen aan deze vernieuwingen en 
ontwikkelingen. Een sterke synergie tussen 
ruimtelijke ingrepen en de sociale program-
ma’s is daarbij cruciaal. We noemen deze 
wijkaanpak de Groninger wijkvernieuwing. 

We zijn met deze aanpak in 2017 gestart in 
de wijken Beijum, Indische Buurt/De Hoog-
te, De Wijert en Selwerd. De aanpak kunnen 
we nu uitbreiden naar zes andere wijken 
- met een meer of minder sociaal-economi-
sche achterstand - mede mogelijk gemaakt 
door een forse financiële impuls vanuit 
het Nationaal Programma Groningen (Le-
wenborg), en vanuit de Regio Deal Gronin-
gen-Noord (Paddepoel, Vinkhuizen, Ooster-
parkwijk, Professorenbuurt en Tuinwijk). 

Met de impuls vanuit de Regio Deal kunnen 
we niet alleen de Groninger wijkvernieu-
wing verbreden, intensiveren en versnellen: 
dit geldt ook voor de communicatie-aanpak. 
We blijven communiceren over de ‘Gronin-
ger wijkvernieuwing’ maar passen de com-
municatie-aanpak zo aan dat we recht doen 
aan wat de Regio Deal Groningen-Noord en 
het Nationaal programma Groningen mo-
gelijk maken. De vastgestelde communica-
tiestrategie (juni 2020) voor de wijkvernieu-
wing is hierin leidend. We actualiseren deze 
en passen deze aan. 

De bestaande communicatievisie blijft actueel: 
“De communicatie Groninger wijkver-
nieuwing is voor, door en met bewoners 
en alle betrokken professionele partijen. 
Daardoor is het divers in toon en stijl maar 
sluiten we elkaar altijd in, koesteren we 
het informele en kleine, verbinden we en 
bevorderen we het onderlinge vertrouwen 
en elkaars veerkracht en daarmee die van 
de Groningse samenleving als geheel.”

Evenals de ambities die voort vloeien uit de visie: 
• Dichtbij en samen; komt tot uiting in 

communicatie via Sunny Selwerd, Beijum 
Bruist! Mooie Wijken en Wijkdeal De 
Wijert. Deze wijkgerichte aanpak van de 
communicatie breiden we uit naar andere 
wijken. Ook de strategische agenda met 
daarop de sleutelprojecten van de Gronin-
ger wijkvernieuwing zorgt intern, tussen 
stakeholders gemeentebreed, regionaal 
en landelijk, op inhoudelijk niveau voor 
focus en een gevoel van betrokkenheid en 
trots. We maken zichtbaar wat we doen, 
wat we met elkaar bereiken en door elkaar 
te inspireren. Naast de sleutelprojecten 
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is de integrale aanpak en de ruimte voor 
nieuwe vormen van interactie binnen de 
Groninger wijkvernieuwing belangrijk 
voor de profilering ervan. 

• Boodschap en handelen moeten over-
eenkomen; komt tot uiting in het project 
Groninger wijkvernieuwing in verhaal en 
beeld. Ook dit project dat via verhalen en 
beelden uit de wijk het DNA van een wijk 
in kaart brengt, kan in alle wijken en even-
tueel ook dorpen uitgerold worden. 

• Geen hokjes, maar één verhaal; Dit komt 
o.a. tot uiting in de wijkvernieuwingsvlog 
van Nicole & Pablo.

• We zorgen voor betrouwbare en begrijpe-
lijke informatie; In de wijken besteden we 
veel aandacht aan het delen van betrouw-
bare en begrijpelijke informatie o.a. door 
het voortdurend zoeken naar een balans 
tussen on- en offline communicatie en 
participatie. 

• Impact corona; We doen onderzoek naar 
hoe moeilijk bereikbare doelgroepen 
(vaak laaggeletterd en/of laagopgeleid en/
of laag inkomen) geactiveerd kunnen wor-
den. Door corona zijn deze doelgroepen 
nog moeilijker bereikbaar

Monitoring en rapportage
Voor het monitoren van de opbrengst van 
de Groninger wijkvernieuwing sluiten we 
aan bij bewezen instrumenten zoals de 
basismonitor en de wijkkompassen, waar 
jarenlange ervaring mee bestaat als basis 
voor beleid. Aan de hand van de per wijk 
opgestelde indicatoren en streefdoelen 
werken we aan het dichterbij brengen van 

deze wijken naar het stedelijk gemiddelde. 
Het kan echter zeker tien jaar duren voor 
zichtbaar wordt hoe de inzet binnen de wijk-
vernieuwing zich vertaalt nar de gewenste 
duurzame resultaten. De projecten en acties 
zijn gericht op een langjarige ontwikkeling. 
De effecten van de gezamenlijke ingrepen 
binnen de wijkvernieuwing worden daarom 
ook op een langjarige manier gemonitord 
en geëvalueerd. 

Uiteraard krijgt hierbij het tussentijds leren 
en bijstellen, daar waar nodig, ook nadruk-
kelijk de aandacht. Aanvullend onderzoek 
of verdiepende evaluatie op losse ingrepen  
kan daarbij ondersteunend zijn. Zo lopen 
er naast de reguliere gemeentelijke moni-
toringsmethoden in twee wijken specifieke 
onderzoeks- en evaluatietrajecten. 

In Selwerd zijn de projecten en ingrepen uit 
het uitvoeringsprogramma gestart op basis 
van een brede analyse. Maar om dieper in 
te kunnen gaan op de specifieke opgaven 
voor Selwerd, zoals gezondheid, monito-
ren we onze inspanningen daarnaast ook 
kwalitatief samen met onze kennispartners, 
waaronder de Hanzehogeschool en de Rijks-
universiteit Groningen. Met deze partners 
evalueren we onze inzet. In het voorjaar van 
2021 vinden daarvoor workshops met alle 
betrokkenen in Selwerd plaats.

In Beijum en Lewenborg wordt, in aanvul-
ling op de monitoring via het program-
mabureau en de gemeente, samen met 
de Aletta Jacobsschool of Public Health 
(AJSPH) een integrale aanpak opgesteld 
voor het monitoren en evalueren van de 
wijkvernieuwing in deze wijken. Deze aan-
pak is op basis van zowel kwantitatieve als 
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kwalitatieve gegevens. Hierbij zoeken wij de 
samenwerking met het programma verster-
ken en vernieuwen. 

Jaarlijks wordt in de voorjaarsbrief een 
korte rapportage over de voortgang in de 
wijken meegenomen. 

Organisatie

Het borgen van een duurzame wijkontwik-
keling is een opgave die de komende jaren 
veel vergt, ook van de gemeentelijke organi-
satie. De investeringen binnen de Groninger 
wijkvernieuwing overstijgen de gemeente-
lijke organisatie-sectoren. Tegelijk dient de 
werkwijze een voorbeeld te zijn voor een 
nieuwe, meer integrale benadering van 
gebiedsopgaves, continue gebiedsontwik-
keling en voor een doorontwikkeling van de 
Groninger wijkvernieuwing. Zowel bestuur-
lijk als ambtelijk wordt er daarom integraal 
gestuurd. De ambtelijke stuurgroep wijk-
vernieuwing omvat alle relevante directies, 
is ambassadeur, zorgt dat er ook wendbaar 
en snel geschakeld kan worden en helpt 
mensen in (nieuwe) posities te brengen. 
Daarnaast is door de Concerndirectie on-
langs besloten om een programmabureau 
Wijkvernieuwing en Gebiedsgericht Werken 
vorm te gaan geven. In 2021 werken we aan 
het opzetten van dit programmabureau.
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5. Organisatie en financieel overzicht

Financieel overzicht 

In onderstaand meerjarenbeeld is de stand 
van zaken op hoofdlijnen van de vier wijk-
vernieuwingswijken opgenomen. De wijk-
vernieuwing maakt onderdeel uit van het 
SIF en moet voldoen aan de het kader SIF 
(2018). Het is duidelijk dat doordat de wijk-
vernieuwing op stoom komt, de druk op de 
beschikbare middelen navenant toeneemt. 
Het meerjarenbeeld is niet sluitend, wan-
neer alles wordt uitgevoerd zoals begroot is 
er een tekort op de middelen. Het geprog-
nosticeerde tekort in 2020 heeft zich uitein-
delijk niet voorgedaan. Om het verwachte 
tekort in 2021 op te kunnen vangen worden 
middelen uit 2022 naar voren getrokken. Dit 
wordt verwerkt in de VGR1. Voor de periode 
na 2022 zijn momenteel geen incidentele 
middelen beschikbaar. Dit is een opgave 
voor de volgende collegeperiode.
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Meerjarenbeeld Wijkvernieuwing

Meerjarenbeeld	Wijkvernieuwing
Begro4ng

Incidenteel 2021 2022 2023 2024	e.v.

Restant	koersdocumenten 		 -			 		 -			 		 -			 		 -			
Coali:eakkoord 		 4,000,000	 		 4,000,000	 pm pm
Budget 		 4,000,000	 		 4,000,000	 pm pm

Algemeen 		 465,000	 pm pm pm

Beijum 		 1,190,000	 pm pm pm

Indische	buurt	-	de	Hoogte 		 1,365,000	 pm pm pm

De	Wijert 		 1,215,000	 pm pm pm

Selwerd 		 2,200,000	 pm pm pm

Totale	lasten 		 6,435,000	 pm pm pm

Saldo	Exploita4e	 -2,435,000	 pm pm pm

Structureel 2021 2022 2023 2023
Coali:eakkoord 		 700,000	 		 700,000	 		 700,000	 		 700,000	
Budget 		 700,000	 		 700,000	 		 700,000	 		 700,000	

Beijum 		 -			 		 20,000	 		 45,000	 		 55,000	

De	Wijert 		 -			 		 70,000	 		 210,000	 		 210,000	

Indische	buurt	-	de	Hoogte 		 -			 		 17,500	 		 40,000	 		 150,000	

Selwerd 		 37,000	 		 330,000	 		 560,000	 		 900,000	
Totale	lasten 		 37,000	 		 437,500	 		 855,000	 		 1,315,000	

Saldo	Uitvoering 663,000	 262,500	 -155,000	 -615,000	

 1
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Programmalijn Omschrijving Middelen Cofinanciering Opmerking

Kansrijke	start 1.500.000€						 290.000€										

Naschools	programma	/	verlengde	

schooldag
2.000.000€						 325.000€										

Broedplaats	talentontwikkeling	en	

opleidingen	op	maat
1.500.000€						 75.000€												 Gebiedsgeld	'20,	'21,	'22

Subtotaal 5.000.000€					 690.000€									

Coaching	en	Buddycadademie 1.400.000€						 390.000€										

Wijkbedrijf	en	Oude	Bieb	 1.600.000€						 320.000€										

Versterken	digitale-	en	

taalvaardigheden
1.000.000€						

Versterken	regelingen	en	

uitbreiden	voorzieningenwijzer
500.000€										

Versterken	samenwerking	3O's 500.000€										

Subtotaal 5.000.000€					 710.000€									
Wijkbudget 250.000€										 75.000€												 Gebiedsgeld	'20,	'21,	'22

Inzet	wijkondersteuner 500.000€										 150.000€										

Communicatie 100.000€										 30.000€												

Versterken	functies	accomodaties 150.000€										 40.000€												

Subtotaal 1.000.000€					 295.000€									
Transformatie	woningen 3.000.000€						 p.m. Bijdrage	corporaties

Nieuwe	woonzorgconcepten 200.000€										 120.000€										

Gemeente	budget	

wijkvernieuwing	Beijum	'20,	

'21,	'22

Subtotaal 3.200.000€					 120.000€									
Versterken	openbaar	groen	en	

ruimtelijke	structuur
4.000.000€						 1.525.000€						

Gemeente	budget	

wijkvernieuwing	Beijum

Woningen	toekomstbestendig	

Energietransitie
2.000.000€						 300.000€										

Gemeente	budget	

energieprogramma,	bijdrage	

corporaties.	Bijdrage	van	Rijk	

voor	energiecoaches

Aantrekkelijke	winkelpleinen 4.500.000€						 1.225.000€						

Gemeente	budget	

wijkvernieuwing	Beijum	'20,	

'21,	'22

Subtotaal 10.500.000€			 3.050.000€					
Totaal 	€			24.700.000	 	€					4.865.000	
Aanvraag	
vanuit	NPG

€24.700.000	-	€4.865.000	=	 	€			19.835.000	

5.	
Aantrekkelijke,	
gezonde	en	
veilige	wijk

3.	Versterken	
sociale	basis

4.	
Levensloopbest
endige	wijk

1.	Gezonde	en	
kansrijke	
generatie

Gemeente,	budget	positief	

opgroeien	en	wijkvernieuwing	

Beijum	'20,'21,'22

2.	Toekomst	
met	

perspectief

Gemeente	budget	

wijkvernieuwing	'20,	'21,	'22

Gemeente	budget	

wijkvernieuwing	'20,	'21,	'22

Nationaal Programma Groningen - Beijum en Lewenborg
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Regio Deal Groningen-Noord
Voor een gecoördineerde beleidsmatige 
inzet zijn binnen de Regio Deal afspraken 
gemaakt voor de gezamenlijke inzet van 
financiële middelen om ingrepen die het 
doel, de ambities, de resultaten en de aan-
pak te realiseren. De gelden vanuit de Regio 
Deal Groningen-Noord worden ingezet met 
een sterke focus op 2021 en 2022. Wij kiezen 
ervoor om in 2023 het gehele budget ver-
plicht te laten zijn, en 2024 is het uitloopjaar 
voor de projecten en andere activiteiten. 
Het rijk draagt verdeeld over 2021 en 2022 
15 miljoen euro bij, de gemeente Groningen 
draagt als cofinanciering hetzelfde bedrag 
bij. 

Voor de gemeentelijke cofinanciering zijn 
afspraken gemaakt met het rijk. De gemeen-
te draagt op actielijn-niveau cofinanciering 
bij, zoals hieronder aangegeven. Per con-
creet project kan de cofinanciering variëren, 
zolang het maar op actielijn-niveau optelt 
tot de bedragen in onderstaande tabel. De 
gemeentelijke cofinanciering wordt gedekt 
uit de middelen die de gemeente in de 
begroting heeft opgenomen voor de wijk-
vernieuwing, aangevuld met middelen die 
vanuit generiek beleid (zoals sociale- en 
gebiedsprogramma’s) worden toegerekend 
aan de specifieke actielijnen voor het gebied 
Groningen-Noord.

Investering Regio Deal Rijksbijdrage Gemeentelijke cofinanciering

Actielijn Maatschappelijk meedoen €   5,0 mln. €   4,3 mln.

Actielijn Prettig en veilig samenleven €   4,2 mln. €   3,7 mln.

Actielijn Kansen voor Kinderen €   4,4 mln. €   7,0 mln.

Actielijn Wijkontwikkeling versterken €   0,9 mln. €   0,0 mln.

Uitvoeringskosten (VAT) €   0,5 mln. €   0,0 mln.

Rijksbijdrage totaal maximaal € 15,0 mln. € 15,0 mln.




