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1.1 Aanleiding 
Het gaat overwegend goed met de stad 
Groningen. Groningen is een aantrekkelijke 
stad, waar mensen prettig, gezond en 
veilig wonen, werken, recreëren en 
verblijven. Helaas is dit niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Hoewel de cijfers laten 
zien dat de stad het onder de (pre-corona) 
gunstige economische omstandigheden 
van de laatste jaren goed heeft gedaan, 
wordt ook duidelijk dat niet alle wijken hier 
evenveel van konden profiteren. Tussen de 
wijken met relatief veel draagkracht en de 
meer kwetsbare wijken in Groningen blijft er 
een kloof bestaan, en bovendien is die kloof 
de laatste jaren groter geworden. 

Een belangrijk deel van deze meer 
kwetsbare gebieden liggen aan de 
noordkant van de stad, acht buurten 
en wijken met circa 60.000 inwoners. 
Om te voorkomen dat Vinkhuizen, 
Paddepoel, Selwerd, Tuinwijk, Indische 
buurt, De Hoogte, Professorenbuurt en 
de Oosterparkwijk verder wegzakken is 
een grotere inzet op een integrale aanpak 
hard nodig. Dit gaat de draagkracht van 
de gemeente Groningen en haar partners 
te boven. Met de Regio Deal Groningen-
Noord geeft de rijksoverheid een impuls van 
15 miljoen euro voor een samenhangend 
programma voor de langjarige ontwikkeling 
in deze buurten en wijken. 

Voor u ligt hiervoor het 
uitvoeringsprogramma. In dit programma 
staat beschreven hoe we de komende 
jaren met de impuls vanuit de Regio Deal 
Groningen-Noord, samen met bewoners 
en onze andere partners, aan de slag gaan 
om de sociaaleconomische positie van deze 
wijken en buurten te versterken. We vinden 
daarbij het wiel niet opnieuw uit, maar 

verstevigen en verbreden de aanpak van de 
Groninger Wijkvernieuwing. 

Met wijkvernieuwing bedoelen we in 
Groningen meer dan 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 voor de langjarige wijkontwikkeling van 
belang zijn samenkomen. 

Op die manier richten we ons samen 
met onze partners en bewoners op 
een ongedeelde en inclusieve stad. 
Daarin spelen burgers een actieve 
rol, om samen vorm te geven aan de 
duurzame ontwikkeling van hun wijken. 
In de wijken die al onder de noemer 
wijkvernieuwingswijk vallen, blijft de 
koers onveranderd. Wel kan de aanpak in 
deze wijken (Selwerd en Indische Buurt/
De Hoogte) met de Regio Deal groter 
worden of sneller worden uitgevoerd. Met 
de Regio Deal worden nu ook Vinkhuizen, 
Paddepoel, Tuinwijk, Professorenbuurt 
en de Oosterparkwijk onderdeel van de 
wijkvernieuwingsaanpak.

Het mooie - en misschien wel typisch 
Groningse - van de Groninger 
Wijkvernieuwing is dat we in Groningen 
twee dingen goed beseffen. Ten eerste: dat 
‘de’ wijk niet bestaat. Ten tweede: dat de 
beste vernieuwingen 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 

1. Inleiding
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de wijk en met alle partners vernieuwingen 
tot stand brengen is een mooi proces, en 
ook een grote uitdaging. Want.. nee! Het is 
niet altijd makkelijk om met zoveel hoofden 
en zinnen tot concrete 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.

1.2 Doel en reikwijdte  
Met de Regio Deal Groningen-Noord willen 
het rijk en de gemeente de brede welvaart 
en algemene leefbaarheid in Groningen-
Noord over 10 jaar dichter bij het stedelijk 
gemiddelde brengen. Hoewel dit voor de 
verschillende wijken, buurten en soms ook 
straten een net iets andere aanpak vraagt, 
is dit een gebiedsoverstijgende opgave. De 
Regio Deal bevat een impuls van 30 miljoen 
euro verdeeld over 2021 en 2022, met een 
uitlooptijd tot 2024. Het rijk en de gemeente 
dragen beide 15 miljoen bij. De effecten 
van deze investering zijn gericht op de 
langjarige ontwikkeling en versteviging van 
Groningen-Noord, en worden daarom ook 
op die manier gemonitord en geëvalueerd.

Algemeen uitvoeringsprogramma 
Groninger Wijkvernieuwing 
De acht wijken en buurten aan de noordkant 
van de stad zijn niet de enige wijken waar 
grote opgaven liggen. Ook zijn het niet de 
enige wijken waar we binnen de Groninger 
Wijkvernieuwing aan slag gaan, of al aan 
de slag zijn. De uitvoeringsprogramma’s 
voor de al lopende wijkvernieuwing voor 
Sunny Selwerd, Indische Buurt, de Hoogte, 
de Wijert en Beijum worden geactualiseerd. 
Vanuit het Nationaal Programma Groningen 
komen daarnaast investeringen voor de 
lopende wijkvernieuwing in Beijum, en 
hierbij wordt ook Lewenborg onderdeel van 
de wijkaanpak. 

Om tussen al die wijken en projecten 
de samenhang goed te bewaken 
maken we naast dit programma ook 
een uitvoeringsplan voor de gehele 
Groninger Wijkvernieuwing. Hier maakt dit 
uitvoeringsplan onderdeel van uit. In het 
overzicht hierboven ziet u in welke wijken 
we aan de slag zijn en gaan, en vanuit 
welke impulsen de wijkvernieuwingsaanpak 
financieel wordt gevoed. 

Overzicht Groninger Wijkvernieuwing
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2.1 Analyse
In veel opzichten is Groningen-Noord de 
spiegel van de noord- en oostzijde van de 
regio. Het gebied omvat verschillende ty-
pen stadswijken, maar is vergelijkbaar in de 
gebieden waar problematiek zich voordoet: 
armoede, gezondheid, opleiding, werkeloos-
heid, veiligheid, ondermijning, zelfredzaam-
heid en woonkwaliteit. Dit is terug te zien in 
de Basismonitor van de gemeente Gronin-
gen en in uitkomsten van onder meer de en-
quête leefbaarheid van Onderzoek Informa-
tie en Statistiek Groningen. De achterstand 
uit zich in een lage score voor algemene 
leefbaarheid en veiligheid. 

Van de bewoners voelt 23% zich wel eens 
onveilig in de buurt (tegenover 15% ste-
delijk), 24% is laagopgeleid (tegenover 
18% stedelijk) en het percentage minima 
bedraagt 29% (18% stedelijk). Uit analy-
ses over onder meer kwetsbare branches, 
adresfraude, thuisprostitutie en drugspan-
den blijkt dat in Groningen-Noord onder-
mijning plaatsvindt. Bewoners van Gronin-
gen-Noord leven daarnaast zelfs gemiddeld 
7 jaar korter, en leven 19 jaar langer in onge-
zondheid dan gemiddeld.

2. Analyse en opgave
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Verschillen tussen gebieden
Binnen Groningen-Noord is er een onder-
scheid aan te brengen tussen de verschil-
lende wijken. In de periode 1960-1970 wer-
den vanwege de woningnood in rap tempo 
drie nieuwe wijken aan de noordzijde van 
de stad gebouwd: Selwerd, Paddepoel en 
Vinkhuizen. Deze wijken kenmerken zich 
door onder andere stempels, veel corpora-
tieve woningbouw, functionele wijkwinkel-
centra en een ruime opzet met ruimte voor 
auto’s en groen. Deze wijken kenden dan 
ook een relatieve bloeiperiode in de eerste 
twintig, dertig jaar. Inmiddels staan deze 
wijken aan het begin van een derde ronde 
wijkvernieuwing, na ingrepen in de jaren ’90 
en het begin van deze eeuw. 

De Oosterparkwijk en De Hoogte, later ge-
volgd door de Indische Buurt, zijn al ont-
wikkeld in de jaren ’20 van de vorige eeuw, 
toen er behoefte ontstond aan ruimere en 
betere woningen voor arbeiders. Kenmer-
kend voor deze wijken is de kleinschaligheid 

en het individuele karakter. Deze verschil-
len in ontstaansgeschiedenis zorgen er-
voor dat de wijken in Groningen-Noord mo-
menteel in andere ontwikkelfasen zitten, en 
ook voor deels andere opgaven staan. Bin-
nen de Regio Deal hebben de partijen hier 
oog voor. 

Ook op basis van de cijfers van O&S Gro-
ningen worden deze verschillen duidelijk, 
tussen de wijken onderling maar ook ten 
opzichte van het stedelijk gemiddelde. On-
derstaande grafieken geven bijvoorbeeld 
de ontwikkeling weer van hoe inwoners de 
eigen buurt als prettig ervaren, ten opzich-
te van het gemeentelijk beeld. Zo valt te 
zien dat de Indische buurt de laatste jaren 
behoorlijk is opgeklommen, maar dat met 
name hoe prettig inwoners in Selwerd, Pad-
depoel, Vinkhuizen en de Hoogte hun buurt 
ervaren duidelijk achterblijft bij het stedelijk 
gemiddelde.
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Urgentie inzet ongedeelde stad
De stad Groningen heeft veel aantrekkingskracht op mensen uit het ommeland, en ver daar-
buiten, om er te komen wonen en werken. En te studeren: als kennisstad trekt Groningen 
een grote groep studenten naar de stad, en in Groningen-Noord vinden veel van hen (tijde-
lijke) huisvesting. De stad kan deze groei niet bijhouden. Dit heeft een toenemende ongelijk-
heid in de wijken als gevolg, en een trek vanuit bijvoorbeeld de wijken in Groningen-Noord, 
naar ’nieuwe’ wijken aan de westzijde van de stad (de Held, Gravenburg). 

De prijs van het wonen en leven wordt hoger en verdringing dreigt zowel in bestaande 
als in nieuwe wijken. Daardoor worden deze wijken veel minder toegankelijk voor mensen 
met een smalle beurs, en dit gaat gelijk op met een concentratie van kansarme inwoners. 
Deze processen gaan sluipenderwijs en dragen bij aan een tweedeling tussen arm en rijk. 
Tussen mensen met kansen en mensen met minder kansen op werk, een betaalbaar huis 
naar keuze en een goede gezondheid. Ook vormen deze processen een voedingsbodem 
voor ondermijning. Daarmee dreigt de stad zich op termijn op te delen in kansrijke en kans-
arme wijken, zonder dat iemand daarop uit is. 
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2.2 Opgave
Met de Regio Deal Groningen-Noord willen 
het rijk, de gemeente en haar partners de 
brede welvaart en algemene leefbaarheid in 
Groningen-Noord over 10 jaar dichter bij het 
stedelijk gemiddelde brengen. Juist in deze 
ingewikkelde (corona-)tijd vinden zowel het 
rijk als de gemeente het van belang om aan 
brede welvaart te blijven werken, en daarbij 
oog te hebben voor regionale verschillen. 
De inzet van het rijk samen met de gemeen-
te is ook van belang om de opbrengst van 
de inzet binnen de Regio Deal om te zetten 
in duurzame resultaten op de langere ter-
mijn (tot 2030). Uit de ervaring met wijkver-
nieuwing blijkt dat hiervoor langjarig com-
mitment voor een aanpak noodzakelijk is. 
Dit wordt onderstreept in de uitkomsten van 
recente onderzoeken.

Daarnaast blijkt uit de basismonitor van de 
gemeente Groningen nadrukkelijk dat vooral 
op de thema’s rondkomen, opgroeien, ge-
zondheid, meedoen, samenleven en veilig-
heid Groningen-Noord achterblijft bij het 
stedelijk gemiddelde. Dit beeld wordt verder 
versterkt vanuit verschillende beleidsgebie-
den als armoede, jeugd en wonen, en vanuit 
partijen uit de wijken zelf (zoals onderwijs-
instellingen). Deze thema’s vormen de basis 
voor de gekozen aanpak. Op basis daarvan 
zijn binnen de Regio Deal vier actielijnen 
geformuleerd waarlangs de aanpak plaats-
vindt. 

Mede gevoed door investeringen in het 
gebiedsgericht werken bestaat er binnen 
de gemeente een goed beeld van wat suc-
cesvol is in een wijk. Van wat werkt, en wat 
niet. Met behulp van een impactanalyse is 
daarnaast gekeken naar wat we met ver-
schillende ingrepen zouden kunnen berei-

ken. Hieruit zijn die ingrepen geselecteerd 
waarvan we het grootste effect verwachten. 
De impactanalyse laat zien dat van deze 
projecten en acties een positieve impact te 
verwacht valt, en de baten ook echt vooral 
bij de thema’s landen die we als opgave 
hebben gesteld. Zoals kansengelijkheid voor 
kinderen, en de mate waarin inwoners het 
samenleven in hun wijk als prettig ervaren. 

Versnelling in verbinding
Wanneer inwoners belemmeringen onder-
vinden in hun eigen redzaamheid kan dit 
door verschillende oorzaken komen, zoals 
de aanwezigheid van lichamelijke en/of 
geestelijke beperkingen. Maar bijvoorbeeld 
ook door het hebben van een beperkt so-
ciaal netwerk, of doordat zij moeilijk rond 
kunnen komen. Om in Groningen-Noord de 
gestelde doelen te behalen zijn daarom 
thema-overstijgende ingrepen nodig, waar 
nu nog te vaak langs de losse lijnen van the-
ma’s als onderwijs, veiligheid en ondermij-
ning, armoede en participatie, gezondheid, 
wonen, leefomgeving, klimaatadaptatie en 
verduurzaming wordt gewerkt. 

Afstemming en gedeelde kennis tussen het 
waarom, wat en hoe ontbreekt nog vaak, 
waardoor de noodzakelijke integraliteit in 
de wijkaanpak onder druk blijft staan. De 
ervaring van de wijkvernieuwing in Gronin-
gen leert dat die versnelling in verbinding 
ligt: de verbinding van sectorale thema’s, or-
ganisatorische verbinding en de verbinding 
van de inzet op verschillende schaalniveaus 
(straat, buurt, wijk, stad). 
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Groeiende kloof stoppen
Groningen spant zich in om de groeien-
de kloof tussen de noordzijde van de stad 
met de rest van de stad te stoppen. Gro-
ningen wil een gemeente zijn die verbindt 
en sociale tegenstellingen verkleint, zoals 
ook is vastgelegd in het Coalitieakkoord 
‘Gezond, groen, gelukkig Groningen’ (2019-
2022). Daarom wordt al fors geïnvesteerd in 
nieuwe vitale woonmilieus in de stad, voor-
al in oost- en westelijke richting (Suikerunie-
terrein en Eemskanaalzone/Stadshavens als 
grote ontwikkellocaties uit de Woondeal, 
die gemeente en Rijk in 2019 hebben geslo-
ten). In deze wijken worden bijvoorbeeld so-
ciale huur en middenhuur toegevoegd, wat 
kan helpen de druk op de noordelijke stads-
wijken te verminderen. 

Investeringen partners
De Regio Deal met het rijk is niet de enige 
impuls waar we op kunnen rekenen voor de 
acht wijken die de deal omvat. Zo investeren 
woningcorporaties Nijestee, Lefier, de Hui-
smeesters en Patrimonium, en particuliere 
ontwikkelaars tientallen miljoenen in het 
verbeteren van de woningvoorraad en het 
toevoegen van nieuwe woningen. In Padde-
poel investeren private partijen miljoenen in 
de ontwikkeling van het winkelcentrum, en 
doordat Warmtestad € 70 miljoen in het aan 
te leggen Warmtenet investeert ontstaat 
daar ruimte om van koppelkansen goed 
gebruik te maken. 

De Regio Deal Noord gaat op die manier 
gelijk op met de inzet van onze andere 
partners en staat hiermee in samenhang. 
Samen met maatschappelijke partners als 
woningcorporaties maar ook onderwijsin-
stellingen werken we, met behoud van ie-
ders eigen verantwoordelijkheid, samen aan 
de belangrijkste gebiedsgerichte thema’s.  
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3.1 Uitgangspunten 
Niet alle projecten komen in aanmerking 
voor ondersteuning vanuit de Regio Deal. 
Voor een aanpak die Groningen-Noord écht 
verder helpt moeten projecten binnen de 
Regio Deal binnen de actielijnen aantoon-
baar bijdragen 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. 

Door stevig in te zetten op de doelgroep 
kinderen, willen het rijk en de gemeente 
een negatieve spiraal doorbreken om (hard-
nekkige) intergenerationele problematiek te 
voorkomen. Ook is de doelgroep kinderen 
goed af te bakenen en hierdoor herkenbaar 
en tastbaar, niet alleen voor inwoners maar 
ook voor de partners waar we mee samen-
werken. 

Deze tastbaarheid wordt verder versterkt 
door specifieke straten, buurten of gebieden 
af te bakenen voor de inzet van de Regio 
Deal. Zo wordt de aanpak steeds passend 
gemaakt voor het juiste schaalniveau om 
effectief uitgevoerd te kunnen worden. 
Daarnaast is integraliteit een belangrijk 
criterium. Dit houdt in dat bij alle actielijnen 
samenwerking tussen minimaal twee of 
meer (sectorale) thema’s een vereiste is om 
de doelstellingen te behalen. 

Bovendien is het van belang dat de ingre-
pen binnen de Regio Deal kansrijk zijn en 
verbindend met de lopende initiatieven 
ter plekke. 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 ople-
verde, hebben bewoners vaak weinig ver-
trouwen in instellingen en overheden. 

Hardnekkige problemen of juist de kansrijke 
ideeën die hieruit voortkomen zijn herken-
baar en worden door inwoners ervaren als 
een gedeeld probleem. Inzet op zowel kans-
rijke als verbindende projecten en acties is 
een belangrijke voorwaarde om het vertrou-
wen van de inwoners in Groningen-Noord 
terug te kunnen winnen.

3.2 Actielijnen en ingrepen
De aanpak verloopt langs vier actielijnen, 
waarvan drie inhoudelijk en één organisa-
torisch gericht zijn op ontwikkeling. Van de 
ingrepen waar we de grootste effecten van 
verwachten is een samenhangend en om-
vangrijk pakket opgesteld (zie bijlage over-
zicht ingrepen en bestedingsplan) dat vanuit 
de Regio Deal wordt gevoed. Naast deze 
actielijnen worden hier een aantal kenmer-
kende interventies verder uitgelicht.  

1. Maatschappelijk meedoen 
Stimuleren van maatschappelijke activiteit 
en arbeidsparticipatie. Het bevorderen 
van talentontwikkeling, inkomen en het te-
gengaan van marginalisatie en eenzaam-
heid. Een woonomgeving die uitnodigt tot 
ontmoeting.

Doel van Maatschappelijk Meedoen is om te 
zorgen dat zoveel mogelijk mensen in staat 
gesteld /gestimuleerd worden om maat-
schappelijk én economisch te participeren. 
Daar zijn de interventies ook voor bedoeld. 
Niemand staat aan de kant. Soms interveni-
eren we door blokkades weg te nemen (bv 
schuldenvrij maken), soms door stappen te 

3. Aanpak
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zetten om maatschappelijk weer te partici-
peren (ruimte voor ontmoeting uitbouwen 
of waar nodig te creëren, bv michi noekies), 
veelal gaan we stap verder en stimuleren 
we mee te doen in werkprocessen (betaald 
of onbetaald) als opmaat voor vast werk en 
inkomen (bv wijkbedrijven, kansrijk Noord).
Van de interventies willen we ook weten wat 
het bijdraagt aan maatschappelijk meedoen. 
Daarom investeren we ook in het meten van 
de resultaten van de interventies en meten 
we ook de outcome op basis van de te vo-
ren afgesproken indicatoren, zoals weerge-
geven in de Regio Deal.

We vinden het van groot belang dat alle 
inwoners zo lang mogelijk - naar eigen aard 
en vermogen - actief kunnen (blijven) deel-
hebben aan het maatschappelijk verkeer. 
Ook als gezondheidsbeperkingen of andere 
belemmeringen dit moeilijker maken. Hier 
gaat ‘meedoen’ niet alleen over de formele 
kant van participatie, zoals het hebben van 
(betaald) werk of het volgen van onderwijs. 
Ook richt het zich de informele kant, zoals 
deelname aan het verenigingsleven, actief 
zijn in de eigen buurt of het doen van vrij-
willigerswerk.

Werk in de wijk/ontwikkelbedrijf
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 wijkbedrijf 
stimuleert ondernemerschap en social re-
turn in ieder geval vanuit de
wijkvernieuwingsprojecten en gaan een 
koppeling aan met gebiedsgerichte inzet 
vanuit onze afdelingen werk en participa-
tie. Actieve bewoners 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 Wijkbe-
drijf Selwerd. 

Met de Regiodeal 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 
Regiodeal.

Sunny Selwerd Festival bij het Wijkbedrijf in Selwerd
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Bevorderen persoonlijk contact in  
de leefomgeving
Door persoonlijke ontmoetingen te stimu-
leren, willen we anonimiteit tegengaan. We 
bouwen voort op succesvolle projecten van 
bewonerscoöperatie Goeie Buurt als ‘U en 
de buurt’. We zorgen voor laagdrempeli-
ge ontmoetingen en creëren kansen voor 
ontmoeting met ouderen en gaan eenzaam-
heid tegen. We richten ons op ‘betaalbare 
toegankelijkheid’. We willen zoveel mogelijk 
aansluiten op initiatieven vanuit de wijken 
daarom reserveren we voor 2022 en 2023 
een budget om in te spelen op kansen en 
lokale initiatieven.

Toegankelijke directe woonomgeving
We willen bijdragen aan beter toegankelijke 
publieke ruimtes in de Noordelijke wijken. 
Daarmee stimuleren we ontmoetingen en 
nabijheid, en vergroten we de betrokken-
heid bij de dagelijkse leefomgeving. We 
creëren daarvoor informele ontmoetings-
plekken in openbare (pleinen, parken) of 
semi-openbare (bv Michi Noeki’s) ruimtes. 
We ontwikkelen die ruimtes met bewoners 
en stadmakers (placemaking, co-creatie bv 
bij Coöperatie Westpark, Caspomo, Aanpak 
winkelcentrum gebied Vinkhuizen, Linnae-
usplein, Floresplein). Zo stimuleren we 
maatschappelijk meedoen. Door middel van 
placetesting proberen we mogelijke blij-
vende interventies uit (bv inrichting Mispel-
laan). We willen zoveel mogelijk aansluiten 
op initiatieven vanuit de wijken, en daarom 
reserveren we voor 2022 en 2023 een bud-
get om in te spelen op kansen en lokale 
initiatieven.
 

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 aantrekke-
lijke en veilige leefomgeving.

We vinden het van groot belang dat men-
sen ‘prettig en veilig’ met elkaar samen 
kunnen leven. Een inclusieve samenleving 
vraagt om buurten, wijken en dorpen waar 
mensen elkaar kennen, zich opgenomen en 
geaccepteerd voelen, en op een prettige 
manier met elkaar omgaan. Een voorwaar-
de hierin is ook dat buurten en wijken een 
zekere robuuste, evenwichtige sociale struc-
tuur kennen (een sociale basis) van waaruit 
mensen maatschappelijk actief kunnen zijn, 
en hierbij iets voor elkaar kunnen en willen 
betekenen. 

In de actielijn Prettig en Veilig Samenleven 
gaat het om het vergroten van het bewust-
zijn van de ontwrichtende effecten van 
criminaliteit en ondermijning. Juist huis-
houdens die het financieel zwaar hebben 
vormen een kwetsbare doelgroep, waar 
criminelen dankbaar gebruik van maken. 
Er wordt ingezet op repressie én preventie: 
het eerder signaleren van criminaliteit en 
ondermijning en voorkomen daarvan, maar 
ook op het stimuleren van positieve ontwik-
kelingen.

Stratenaanpak/Hot Spot/Netwerkaanpak
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, 



13

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.

Integrale benadering gezin en context
We richten ons op activiteiten die nieuwe 
aanwas in het criminele circuit probeert 
tegen te gaan.
Met concrete activiteiten sporen we jonge-
ren en gezinnen aan om het goede pad te 
kiezen en hen een handelingsperspectief te 
geven. We richten ons op zowel 12- als 12+ 
groepen met activiteiten die zorgen dat jon-
geren hun school afronden en vervolgens 
meer zicht hebben op een baan.

Aanpak aanstormend talent
We willen voorkomen dat criminele net-
werken zich versterken via problematische 

jeugdgroepen en tegenhouden dat jongen 
worden ingezet bij ondermijnende criminali-
teit. We identificeren de jonge aanwas (pre-
ventie en vroegsignalering): Deze jongeren 
bieden we en alternatief en gelegenheid om 
te kiezen voor een andere toekomst.

Sociaal veilige ruimtes
Tenslotte is er binnen deze actielijn aan-
dacht voor sociaal veilige ruimtes, waardoor 
aanwezige ruimte beter wordt benut en 
uitdaagt tot ontmoeting en bewegen/spelen 
(Molukkenplantsoen,hofjes).
3. Kansen voor kinderen.  

Combineren van beter onderwijs en 
onderwijshuisvesting, gezond en veilig 
opgroeien, sport en bewegen en talen-
tontwikkeling. 

We vinden het van groot belang dat kin-
deren en jongeren zo veel mogelijk ‘gelijke 
kansen’ hebben om op een positieve ma-
nier op te groeien en zich hierbij ook de 
benodigde vaardigheden in het leven eigen 
kunnen maken, om zich te kunnen vormen 
tot perspectiefrijke en verantwoordelijke 
volwassenen die meedoen aan de samen-
leving. Cruciaal hierin is dat kinderen en 
jongeren kunnen opgroeien binnen een 
pedagogisch gezonde, stimulerende en 
veilige omgeving, van waaruit zij de ruimte 
zien om de eigen talenten te ontdekken en 
(verder) te ontwikkelen, en zich als mens te 
ontplooien en gewaardeerd te voelen. We 
ontwikkelen een geïntegreerde aanpak voor 
Groningen Noord: onderwijshuisvesting, 
het pedagogische klimaat, wijze van onder-
wijs, vrije tijd, en wonen in een uitdagende, 
gezonde omgeving.

Kinderen in Vinkhuizen
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Schoollocaties
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 
Bekkerschool (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.

Kindvriendelijke openbare ruimte
We gaan voor kindvriendelijke openbare 
ruimtes die verkeers-en sociaal veilig zijn 
en waar genoeg mogelijkheden zijn om te 
spelen, bewegen en te verplaatsen. Daarom 
pakken we waar mogelijk schoolomgevin-
gen (Karrepad, IKC Borgmanschool, Ven-
sterschool Paddepoel/Selwerd/Tuinwijk) en 
samen met kinderen speeltuinen aan.

Verlengde Schooldag
Extra leer-en ontwikkeltijd om zo de kinde-
ren in de noordelijke stadswijken dezelfde 
kansen te bieden als in de rest van de ge-
meente. Zo’n verlengde schooldag gaan we 
in overleg met de scholen op vier locaties 
invoeren. Hierbij sluiten we aan bij de be-
hoefte en uitdagingen van de leerlingen.

Schuldenvrije gezinnen
We willen gezinnen waar kinderen opgroei-
en in armoede weer regie op hun eigen 
leven geven en perspectief geven. We rich-
ten ons hierbij zowel op gezinnen met pro-
blematische schulden (niet veroorzaakt door 
onderliggende problemen) als het voorko-
men van schulden bij gezinnen. Bewoners 
die meedoen kiezen bewust voor deze aan-
pak en zijn bereid zelf de regie te nemen op 
hun eigen leven.

4. Wijkontwikkeling versterken.  
Het opzetten van een Groninger  
wijkacademie

De wijkacademie vormt een impuls voor een 
nieuwe coalitie waarin bewoners, regiona-
le partners (o.a. corporaties en maatschap-
pelijke organisaties) en  wijkontwikkelaars 
samen leren, inspireren en werken aan nieu-
we vormen van interactie en  daarmee 
nieuwe vormen van stedelijke ontwikkeling.

We vinden het van groot belang om te 
investeren in een platform waar onze part-
ners in de wijk, die het dichtst bij inwoners 
staan, kennis en vaardigheden kunnen 
opdoen. Professionals die in het onderwijs, 
de sociale teams en zorg werkzaam zijn, 
maar ook bijvoorbeeld vaste krachten in een 
wijkbedrijf: zij zijn de ogen en oren van de 
maatschappelijke coalities die we aan het 

Huidige locatie Bisschop Bekkersschool in Paddepoel
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vormen zijn. Door in hun vaardigheden en 
netwerken te investeren kunnen zij effectie-
ver functioneren, en kunnen wij ook weer 
leren van hen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld 
gedrag dat wijst op ondermijning, armoede 
of psychische kwetsbaarheid in een vroeg 
stadium signaleren en vaardigheden aanle-
ren om hier effectiever mee om te gaan.

Groninger Wijkacademie
De nieuw op te richten Groninger Wijkaca-
demie zien we als platform waar wijkpro-
fessionals samen nadenken over de stad, 
en waar ook trainings- en ontwikkelpro-
gramma’s worden aangeboden. Dit zodat 
wijkontwikkelaars hun netwerken en hun 
vaardigheden verder kunnen versterken. 
Wijkontwikkelaars zijn mensen die verban-
den leggen, en mede regie voeren over 
bijvoorbeeld sociale cohesie, leefbaarheid, 
veiligheid, duurzaamheid, ruimtelijke kwa-
liteit en volkshuisvesting. Het is van groot 
belang dat zij ondersteund worden, zodat zij 
deze processen nog beter kunnen beheer-
sen. Deze Wijkacademie moet goed aanslui-
ten op de behoeften van professionals. Deze 
behoeften worden nu in kaart gebracht. 
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4. Organisatie en monitoring 

4.1 Monitoring en rapportage
Over de voortgang van de Regio Deal wordt 
jaarlijks gerapporteerd via de reguliere 
begrotingscyclus aan de gemeenteraad. 
Daarnaast wordt elk jaar een voortgangs-
rapportage opgesteld richting het Rijk. Na 
de looptijd van vier jaar volgt een eerste 
uitgebreide evaluatie van de Regio Deal en 
haar effecten. Het kan echter zeker tien jaar 
duren voor zichtbaar wordt hoe de inzet bin-
nen de Regio Deal zich vertaalt nar de ge-
wenste duurzame resultaten. De projecten 
en acties vanuit de Regiodeal zijn gericht op 
een langjarige ontwikkeling, en de effecten 
van deze investering worden daarom ook op 
een langjarige manier gemonitord en geëva-
lueerd.

In de Regio Deal zijn de volgende doelen in 
2030 gesteld, ten opzichte van het referen-
tiejaar 2020. We hebben het jaar 2030 ge-
kozen en niet de periode van de Regio Deal 
zelf (t/m 2024) omdat de effecten van onze 
inzet naar verwachting pas ook op langere 
termijn zichtbaar worden.

Algemeen
• Het percentage bewoners dat zegt in een 
prettige buurt te wonen stijgt naar tenmin-
ste 90%
• Het percentage bewoners dat zegt dat de 
woonomgeving erop vooruit is gegaan in de 
afgelopen jaren neemt toe tot minimaal 25% 
• Het aandeel bewoners dat zegt (zeer) 
tevreden te zijn over het eigen leven stijgt 
naar minimaal 80% 
• Het percentage bewoners dat zegt zich (in 
de afgelopen 2 weken) gelukkig te hebben 
gevoeld stijgt naar minimaal 75% 

Actielijn ‘Maatschappelijk meedoen’
• Het aandeel niet werkende werkzoekenden 
daalt minimaal tot 12% 
• Het aandeel van de huishoudens dat aan-
geeft moeite te hebben met rondkomen 
daalt minimaal tot 12% 
• De ervaren gezondheidsbelemmering bij 
dagelijkse werkzaamheden (bijv. school, werk, 
huishouden, sociale activiteiten) daalt tot  
minimaal het stedelijk gemiddelde van 29% 
• Het percentage bewoners dat zegt (zeer) 
tevreden te zijn over de manier waarop hij 
of zij meedoet in de Groningse samenleving 
stijgt tot tenminste 75% 
• Het percentage bewoners dat zegt zich in 
de afgelopen 12 maanden (wel eens) actief 
te hebben ingezet voor de eigen woonbuurt 
neemt toe tot minimaal 25% 

Actielijn ‘Prettig en veilig samenleven’
• Het percentage bewoners dat zegt zich 
(wel eens) onveilig te voelen in eigen buurt 
daalt onder de 20% 
• Het aandeel bewoners dat zegt dat buurt-
genoten op een prettige manier met elkaar 
omgaan stijgt naar minstens 75% 
• Het gemiddelde overlastcijfer daalt onder 
de 3,5 
• Het aandeel middenhuur/koop neemt toe 
naar boven de 50% 

Actielijn ‘Kansen voor kinderen’ 
• Het aandeel van kinderen opgroeiend in 
een minimagezin (een huishoudensinkomen 
tot 110%) neemt af naar minimaal 25% 
• Het percentage jongeren zonder (matig) 
verhoogd risico op psychosociale proble-
men neemt toe naar tenminste 80%
• Het aandeel onder jongvolwassenen 18-27 
jaar zonder startkwalificatie daalt naar mini-
maal 12% 
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Voor het monitoren van deze doelen 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 vier actie-
lijnen werken de partijen aan het dichterbij 
brengen van Groningen-Noord naar het 
stedelijk gemiddelde. Hiervoor zijn per actie-
lijn indicatoren en streefdoelen opgesteld. 
Op basis van het referentiejaar 2018 zijn de 
ambities, opgaven en doelen geformuleerd. 
In 2020 is een volgende meting gedaan, als 
aanvangsjaar voordat de Regio Deal geïm-
plementeerd wordt. De uitkomsten van de 
meting uit 2020 vormen het ijkpunt in vol-
gende voortgangsrapportages.

4.2. Organisatie
Het college van B&W is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de Regio Deal. De 
voorbereiding van besluitvorming verloopt 
via de reeds bestaande Stuurgroep Wijkver-
nieuwing. 
Minstens één keer per jaar komt het Rijk-Re-
gio-overleg bij elkaar. In dit overleg zijn 
zowel de gemeente Groningen als alle rele-
vantie rijksministeries vertegenwoordigd. 
Hier wordt de inzet van de verschillende 
partijen in de uitvoering van de Regio Deal 
Groningen-Noord gecoördineerd, worden 
de kaders geformuleerd waarbinnen de 
uitvoering van de Regio Deal plaatsvindt 
en werkafspraken voor de uitvoering vast-
gelegd. Daarnaast is er twee à drie keer per 
jaar een ‘doorbraakoverleg’ waar ook de be-
langrijke samenwerkingspartners aan deel-
nemen, zoals de corporaties, het onderwijs 
en het WIJ team. 
De ambtelijke werkzaamheden voor Regio 
Deal en wijkvernieuwing brengen wij onder 
in het nieuwe programmabureau Wijkver-
nieuwing en gebiedsgericht werken. In 2021 
werken wij aan het opzetten van dit pro-
grammabureau.
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5. Communicatie

Met de impuls vanuit de Regio Deal kunnen 
we niet alleen de Groninger wijkaanpak ver-
breden, intensiveren en versnellen: dit geldt 
ook voor de communicatie-aanpak. We 
blijven communiceren over de ‘Groninger 
wijkvernieuwing’ maar passen de communi-
catie-aanpak zo aan dat we recht doen aan 
wat de Regio Deal Groningen-Noord moge-
lijk maakt. De lopende communicatiestrate-
gie voor de wijkvernieuwing (juni 2020) is 
hierin leidend en bouwen we uit. 

Alle partijen dragen daarnaast dezelfde 
boodschap uit over de impuls die de Regio 
Deal geeft  aan een samenhangend pro-
gramma voor langjarige ontwikkeling van 
de noordelijke Groningse stadswijken. Aan 
de Groninger aanpak die mensen verbindt, 
en waarin we samen met bewoners en onze 
maatschappelijke partners werken aan het 
verkleinen van de sociaal-economische 
achterstand van deze wijken. De communi-
catiestrategie ondersteunt de partners en 
projecten in hun communicatie over de Gro-
ninger wijkvernieuwing en daarmee over de 
Regio Deal. 

We verbinden stakeholders aan projecten 
en partners, en aan de ambities van de 
Groninger wijkvernieuwing mede mogelijk  
gemaakt door Regio Deal Groningen-Noord. 
Bij projecten die mede mogelijk gemaakt 
zijn door de Regio Deal noemen we dit ex-
pliciet. We willen een gevoel van betrokken-
heid en trots creëren bij onze stakeholders 
op onze wijkaanpak. Dat doen we door zicht-
baar te maken wat we doen, wat we met 
elkaar bereiken en door elkaar te inspireren. 
Naast de inhoud is de integrale aanpak en 
de ruimte voor nieuwe vormen van inter-
actie binnen de Groninger wijkvernieuwing 
belangrijk voor de profilering ervan. 

We focussen de aandacht voor de Gronin-
ger wijkvernieuwing en daarmee ook voor 
de Regio Deal Groningen-Noord op enkele 
bepalende en innovatieve projecten die 
mede mogelijk zijn gemaakt door de Regio 
Deal en kenmerkend zijn voor de Groninger 
wijkvernieuwing. Per project hanteren we 
daarvoor een specifieke en passende com-
municatieaanpak. Denk bijvoorbeeld aan 
de oprichting van de Wijkacademies en de 
inzet voor schuldenvrije gezinnen.
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6. Financieel overzicht

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 
aanpak 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 te hebben verplicht. 
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 
gemeente draagt op actielijn-niveau 
cofinanciering bij, zoals hieronder 
aangegeven. Per concreet 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 
wijkvernieuwing, 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.
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Bijlage 1.  Overzicht ingrepen en  
   bestedingsplan

Ac#e	lijn	en	interven#e 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal
Oosterpar
kbuurt

Indische	
Buurt De	Hoogte ProfessorenbuurtSelwerd Vinkhuizen Paddepoel

VERDELING	INZET	RIJKSMIDDELEN 15	MILJOEN	BESCHIKBAAR	(INCL	BTW)

Maatschappelijk	meedoen 5	miljoen	beschikbaar

WERK	IN	DE	WIJK	/	ONTWIKKELBEDRIJF

Wijkwerkbedrijf	Groenhuis €	150,000.00 €	150,000.00 €	300,000.00 1

Wijkwerkbedrijf	Edanz €	150,000.00 €	150,000.00 €	300,000.00 1

Wijkwerkbedrijf	Floreshuis,	(incl.	verbouw	ingang) €	150,000.00 €	200,000.00 €	350,000.00 1

Wijkwerkbedrijf	Sportcentrum	Noord €	150,000.00 €	150,000.00 €	300,000.00 1

Proces	wijkwerkbedrijven	Korrewegwijk	/	De	Hoogte €	25,000.00 €	0.00 €	25,000.00 1

Plan	Parisa €	40,000.00 €	40,000.00 €	80,000.00 1 1 1

Netwerk	ZZPers	verstevigen €	20,000.00 €	0.00 €	20,000.00 1 1 1

Social	Return	op	wijkvernieuwing	en	
projectontwikkeling	(wijktalentmakelaar) €	35,000.00 €	0.00 €	35,000.00 1

Vertaling	Pilot	Oost	naar	Oude	Wijken,	(locaZehuur)	
frank? €	0.00 €	25,000.00 €	25,000.00 1 1 1

Toentje	integreren	in	Oosterhamrikzone €	300,000.00 €	0.00 €	300,000.00 1

TransformaZe	Siebe	Jan,	buitenruimte €	775,000.00 €	775,000.00 1

Programmamaker	Siebe	Jan €	50,000.00 €	50,000.00 €	100,000.00 1

CommunicaZe	Siebe	Jan €	40,000.00 €	50,000.00 €	90,000.00 1

wijksmederij	metaallaan €	100,000.00 €	150,000.00 €	250,000.00 1

bedrijfsleider		wijksmederij €	70,000.00 €	70,000.00 1

overbruggingshuur €	50,000.00 €	30,000.00 €	80,000.00 1

Extra	Claim	Wijkrestaurant €	70,000.00 €	70,000.00 1

Extra	Claim	Zelf(nieuw)bouw	wijkbedrijf €	10,000.00 €	10,000.00 €	10,000.00 €	30,000.00 1

SUBTOTAAL €	2,115,000.00 €	975,000.00 €	110,000.00 €	0.00 €	3,200,000.00

Rest -€	200,000.00

BEVORDEREN	PERSOONLIJK	CONTACT	IN	DE	
LEEFOMGEVING

Wijkinloophuis €	75,000.00 €	0.00 €	75,000.00 1 1

Schuldenvrije	wijk	De	Hoogte	Korreweg	Oosterpark €	300,000.00 €	300,000.00 €	600,000.00 1 1

Stratenaanpak	U	en	de	Buurt,	versterken	sociaal	
weefsel €	40,000.00 €	40,000.00 €	80,000.00 1 1 1

Wijkschool €	37,500.00 €	37,500.00 1

Social	return	in	Selwerd €	25,000.00 €	25,000.00 1

Kansrijk	west	 €	125,000.00 €	125,000.00 1
kanrijk	west €	20,000.00 €	150,000.00 €	150,000.00 €	320,000.00 1
Zorgmijders €	20,000.00 €	20,000.00 €	20,000.00 €	60,000.00 1
U	in	de	buurt	 €	20,000.00 €	20,000.00 €	40,000.00 1
Wijkdialoog €	20,000.00 €	20,000.00 €	40,000.00 1
wijkgilde €	20,000.00 €	20,000.00 €	20,000.00 €	60,000.00 1

	kansrijk	west €	20,000.00 €	20,000.00 €	150,000.00 €	190,000.00 1

De	wijk	de	wereld €	50,000.00 €	50,000.00 1

Cultuurcoach €	25,000.00 €	25,000.00 €	50,000.00 1

Vinkepact	2.0 €	10,000.00 pm pm €	10,000.00 1

SUBTOTAAL €	807,500.00 €	615,000.00 €	340,000.00 €	0.00 €	1,762,500.00
REST -€	562,500.00

TOEGANKELIJKE	DIRECTE	WOONOMGEVING

Floresplein	als	kloppend	hart	van	de	wijk €	70,000.00 €	250,000.00 €	320,000.00 1

Proces	Michi	Noeki's	(offerte	Volmer	&	p) €	50,000.00 €	0.00 €	50,000.00 1 1

Uitvoeringskosten	en	exploitaZe	2	Michi	Noeki's €	120,000.00 €	140,000.00 €	260,000.00 1 1

Vrijwilligerscoordinator	Michi	Noeki €	25,000.00 €	0.00 €	25,000.00 1 1

zilverdraden	tussen	michi	noeki's €	0.00 €	150,000.00 €	150,000.00 1 1

HerinrichZng	Linneausplein €	260,000.00 €	0.00 €	260,000.00 1

SUBTOTAAL €	525,000.00 €	540,000.00 €	0.00 €	0.00 €	1,065,000.00

REST €	135,000.00

TOTAAL	ACTIELIJN	MAATSCHAPPELIJK	MEEDOEN €	6,027,500.00

Rest -€	1,027,500.00

Pre`g	en	Veilig	Samenleven 4,2	miljoen	beschikbaar

Stratenaanpak	/	Hot	Spot	aanpak	

Wijkanalyse	veiligheid 0 €	10,000.00 €	10,000.00 €	10,000.00 €	30,000.00 1 1 1 1 1 1 1

Straten	in	Paddenpoel €	120,000.00 €	240,000.00 €	120,000.00 €	480,000.00 1

Straten	in	de	Hoogte €	120,000.00 €	240,000.00 €	120,000.00 €	480,000.00 1

Straten	in	Vinkhuizen €	240,000.00 €	240,000.00 €	480,000.00 1

Straten	in	Oosterparkwijk €	240,000.00 €	240,000.00 €	480,000.00 1

Wijk	5 €	120,000.00 €	240,000.00 €	120,000.00 €	480,000.00

Pilot	Straataanpak €	50,000.00 €	50,000.00 1

SUBTOTAAL €	2,480,000.00

REST -€	80,000.00

Integrale	benadering	gezin	en	context	

PrevenZe	en	vroegsignalering €	200,000.00 €	75,000.00 €	275,000.00 1 1 1

SUBTOTAAL €	275,000.00

REST €	725,000.00

Aanpak	aanstormend	talent

Pilot	harde	kern	 €	235,000.00 €	235,000.00 €	235,000.00 €	705,000.00 1

SUBTOTAAL €	705,000.00

Rest €	295,000.00

Publiek	Veilige	Ruimte

Experiment	inrichZng	mispellaan €	25,000.00 €	25,000.00 1

project	Caspomo €	180,000.00 €	180,000.00 1

stratenaanpak, €	65,000.00 pm €	65,000.00 1

herinrichZng	veilige	schoolomgeving €	300,000.00 €	300,000.00 1

Udigh	project	Zonnelaan €	40,000.00 €	40,000.00 1

Overbruggen €	70,000.00 €	70,000.00 €	140,000.00 1

parkeerplaats	vensterschool €	50,000.00 €	50,000.00 1

Living	lab €	50,000.00 €	50,000.00 pm €	100,000.00 1

Westpark	inrichZng €	100,000.00 €	100,000.00 1

Westpark	programmering €	40,000.00 €	40,000.00 1

aanpak(winkelcentrum)gebied €	50,000.00 €	50,000.00 1

Bedumerweg	en	aansluiZngen	op	Noorderplantsoen €	50,000.00 €	500,000.00 €	550,000.00 1 1

HerorientaZe	Selwerderwijken €	35,000.00 €	35,000.00 €	70,000.00 1

Plangebied	Molukkenplantsoen	|	West	Indische	kade €	100,000.00 €	35,000.00 €	135,000.00 1

Hoies	en	binnentuinen	Oosterparkwijk €	70,000.00 €	0.00 €	70,000.00 1

SUBTOTAAL €	1,890,000.00

REST -€	1,890,000.00

TOTAAL	ACTIELIJN	PRETTIG	EN	VEILIG	SAMENLEVEN	 €	5,350,000.00

Rest -€	350,000.00

Kansen	voor	Kinderen	 4,4	miljoen	beschikbaar

HO2 €	10,000.00 €	10,000.00 1

Ontwikkeling	programma	NSA €	10,000.00 €	10,000.00 1

Integrale	prevenZeve	jeugdaanpak	(12-18	jaar) €	50,000.00 €	50,000.00 1

RealisaZe	3	nieuwe	schoollocaZes

NieuwbouwBisschop	bekkerschool €	500,000.00 €	500,000.00 1

Kansrijke	opvolging	(4-12	jaar) €	25,000.00 €	25,000.00 1

Talentontwikkeling	Jeugd	-	 €	15,000.00 €	15,000.00 1

GeneraZonele	armoede	aanpak	via	kind €	40,000.00 €	40,000.00 1

Kindvriendelijke	openbare	ruimte

HerinrichZng	veilige	schoolomgeving	Karrepad €	50,000.00 €	400,000.00 €	450,000.00

Speeltuin	DIB,	eigenaarschap	kinderen/jongeren €	25,000.00 €	0.00 €	25,000.00

BSV	de	Hoogte,	huiskamer	(incl.	Kraijceck		playground) €	50,000.00 €	0.00 €	50,000.00

Leidraad	inrichZng	voor	kindvriendlijke	wijken €	10,000.00 €	73,333.00 €	83,333.00

InrichZng	buitenruimte	IKC	Borgman €	500,000.00 €	0.00 €	500,000.00

Verlengde	Schooldag

Verlengde	schooldag	Karrepad/Klein	Wereld	samen?	 €	210,000.00 €	210,000.00 €	420,000.00 1

Vensterschool	3.0 €	50,000.00 €	50,000.00 €	100,000.00 1 1 1

IKC	Borgmanschool	/	verlengde	schooldag	OPW €	210,000.00 €	210,000.00 €	420,000.00 1

Kansen	voor	kinderen

Goeie	Buurtgezinnen €	50,000.00 €	50,000.00 €	100,000.00 1 1 1

Onvergetelijke	vakanZes	incl	kunst	en	cultuur €	50,000.00 €	50,000.00 €	100,000.00 1 1 1

Levensfase	-9	mnd	tot	4	jaar €	25,000.00 €	25,000.00 €	50,000.00 1 1 1

Levensfase	4	t/m	12	jaar	(talentontwikkeling) €	19,000.00 €	44,000.00 €	63,000.00 1 1 1

Levensfase	4	t/m	12	jaar,	Korreweg	|	de	Hoogte	|	
OPW	(kindteams) €	200,000.00 €	200,000.00 €	400,000.00 1

Gelijke	kansen	allianZe

Levensfase	12	t/m	18	jaar €	50,000.00 €	50,000.00 €	100,000.00 1 1 1

Levensfase	18	t/m	23	jaar €	50,000.00 €	50,000.00 €	100,000.00 1 1 1

TOTAAL	ACTIELIJN	KANSEN	VOOR	KINDEREN	 €	3,611,333.00

Rest €	788,667.00

Wijkacademie 0,9	miljoen	beschikbaar	

PM	
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Ac#e	lijn	en	interven#e 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal
Oosterpar
kbuurt

Indische	
Buurt De	Hoogte ProfessorenbuurtSelwerd Vinkhuizen Paddepoel

VERDELING	INZET	RIJKSMIDDELEN 15	MILJOEN	BESCHIKBAAR	(INCL	BTW)

Maatschappelijk	meedoen 5	miljoen	beschikbaar

WERK	IN	DE	WIJK	/	ONTWIKKELBEDRIJF

Wijkwerkbedrijf	Groenhuis €	150,000.00 €	150,000.00 €	300,000.00 1

Wijkwerkbedrijf	Edanz €	150,000.00 €	150,000.00 €	300,000.00 1

Wijkwerkbedrijf	Floreshuis,	(incl.	verbouw	ingang) €	150,000.00 €	200,000.00 €	350,000.00 1

Wijkwerkbedrijf	Sportcentrum	Noord €	150,000.00 €	150,000.00 €	300,000.00 1

Proces	wijkwerkbedrijven	Korrewegwijk	/	De	Hoogte €	25,000.00 €	0.00 €	25,000.00 1

Plan	Parisa €	40,000.00 €	40,000.00 €	80,000.00 1 1 1

Netwerk	ZZPers	verstevigen €	20,000.00 €	0.00 €	20,000.00 1 1 1

Social	Return	op	wijkvernieuwing	en	
projectontwikkeling	(wijktalentmakelaar) €	35,000.00 €	0.00 €	35,000.00 1

Vertaling	Pilot	Oost	naar	Oude	Wijken,	(locaZehuur)	
frank? €	0.00 €	25,000.00 €	25,000.00 1 1 1

Toentje	integreren	in	Oosterhamrikzone €	300,000.00 €	0.00 €	300,000.00 1

TransformaZe	Siebe	Jan,	buitenruimte €	775,000.00 €	775,000.00 1

Programmamaker	Siebe	Jan €	50,000.00 €	50,000.00 €	100,000.00 1

CommunicaZe	Siebe	Jan €	40,000.00 €	50,000.00 €	90,000.00 1

wijksmederij	metaallaan €	100,000.00 €	150,000.00 €	250,000.00 1

bedrijfsleider		wijksmederij €	70,000.00 €	70,000.00 1

overbruggingshuur €	50,000.00 €	30,000.00 €	80,000.00 1

Extra	Claim	Wijkrestaurant €	70,000.00 €	70,000.00 1

Extra	Claim	Zelf(nieuw)bouw	wijkbedrijf €	10,000.00 €	10,000.00 €	10,000.00 €	30,000.00 1

SUBTOTAAL €	2,115,000.00 €	975,000.00 €	110,000.00 €	0.00 €	3,200,000.00

Rest -€	200,000.00

BEVORDEREN	PERSOONLIJK	CONTACT	IN	DE	
LEEFOMGEVING

Wijkinloophuis €	75,000.00 €	0.00 €	75,000.00 1 1

Schuldenvrije	wijk	De	Hoogte	Korreweg	Oosterpark €	300,000.00 €	300,000.00 €	600,000.00 1 1

Stratenaanpak	U	en	de	Buurt,	versterken	sociaal	
weefsel €	40,000.00 €	40,000.00 €	80,000.00 1 1 1

Wijkschool €	37,500.00 €	37,500.00 1

Social	return	in	Selwerd €	25,000.00 €	25,000.00 1

Kansrijk	west	 €	125,000.00 €	125,000.00 1
kanrijk	west €	20,000.00 €	150,000.00 €	150,000.00 €	320,000.00 1
Zorgmijders €	20,000.00 €	20,000.00 €	20,000.00 €	60,000.00 1
U	in	de	buurt	 €	20,000.00 €	20,000.00 €	40,000.00 1
Wijkdialoog €	20,000.00 €	20,000.00 €	40,000.00 1
wijkgilde €	20,000.00 €	20,000.00 €	20,000.00 €	60,000.00 1

	kansrijk	west €	20,000.00 €	20,000.00 €	150,000.00 €	190,000.00 1

De	wijk	de	wereld €	50,000.00 €	50,000.00 1

Cultuurcoach €	25,000.00 €	25,000.00 €	50,000.00 1

Vinkepact	2.0 €	10,000.00 pm pm €	10,000.00 1

SUBTOTAAL €	807,500.00 €	615,000.00 €	340,000.00 €	0.00 €	1,762,500.00
REST -€	562,500.00

TOEGANKELIJKE	DIRECTE	WOONOMGEVING

Floresplein	als	kloppend	hart	van	de	wijk €	70,000.00 €	250,000.00 €	320,000.00 1

Proces	Michi	Noeki's	(offerte	Volmer	&	p) €	50,000.00 €	0.00 €	50,000.00 1 1

Uitvoeringskosten	en	exploitaZe	2	Michi	Noeki's €	120,000.00 €	140,000.00 €	260,000.00 1 1

Vrijwilligerscoordinator	Michi	Noeki €	25,000.00 €	0.00 €	25,000.00 1 1

zilverdraden	tussen	michi	noeki's €	0.00 €	150,000.00 €	150,000.00 1 1

HerinrichZng	Linneausplein €	260,000.00 €	0.00 €	260,000.00 1

SUBTOTAAL €	525,000.00 €	540,000.00 €	0.00 €	0.00 €	1,065,000.00

REST €	135,000.00

TOTAAL	ACTIELIJN	MAATSCHAPPELIJK	MEEDOEN €	6,027,500.00

Rest -€	1,027,500.00

Pre`g	en	Veilig	Samenleven 4,2	miljoen	beschikbaar

Stratenaanpak	/	Hot	Spot	aanpak	

Wijkanalyse	veiligheid 0 €	10,000.00 €	10,000.00 €	10,000.00 €	30,000.00 1 1 1 1 1 1 1

Straten	in	Paddenpoel €	120,000.00 €	240,000.00 €	120,000.00 €	480,000.00 1

Straten	in	de	Hoogte €	120,000.00 €	240,000.00 €	120,000.00 €	480,000.00 1

Straten	in	Vinkhuizen €	240,000.00 €	240,000.00 €	480,000.00 1

Straten	in	Oosterparkwijk €	240,000.00 €	240,000.00 €	480,000.00 1

Wijk	5 €	120,000.00 €	240,000.00 €	120,000.00 €	480,000.00

Pilot	Straataanpak €	50,000.00 €	50,000.00 1

SUBTOTAAL €	2,480,000.00

REST -€	80,000.00

Integrale	benadering	gezin	en	context	

PrevenZe	en	vroegsignalering €	200,000.00 €	75,000.00 €	275,000.00 1 1 1

SUBTOTAAL €	275,000.00

REST €	725,000.00

Aanpak	aanstormend	talent

Pilot	harde	kern	 €	235,000.00 €	235,000.00 €	235,000.00 €	705,000.00 1

SUBTOTAAL €	705,000.00

Rest €	295,000.00

Publiek	Veilige	Ruimte

Experiment	inrichZng	mispellaan €	25,000.00 €	25,000.00 1

project	Caspomo €	180,000.00 €	180,000.00 1

stratenaanpak, €	65,000.00 pm €	65,000.00 1

herinrichZng	veilige	schoolomgeving €	300,000.00 €	300,000.00 1

Udigh	project	Zonnelaan €	40,000.00 €	40,000.00 1

Overbruggen €	70,000.00 €	70,000.00 €	140,000.00 1

parkeerplaats	vensterschool €	50,000.00 €	50,000.00 1

Living	lab €	50,000.00 €	50,000.00 pm €	100,000.00 1

Westpark	inrichZng €	100,000.00 €	100,000.00 1

Westpark	programmering €	40,000.00 €	40,000.00 1

aanpak(winkelcentrum)gebied €	50,000.00 €	50,000.00 1

Bedumerweg	en	aansluiZngen	op	Noorderplantsoen €	50,000.00 €	500,000.00 €	550,000.00 1 1

HerorientaZe	Selwerderwijken €	35,000.00 €	35,000.00 €	70,000.00 1

Plangebied	Molukkenplantsoen	|	West	Indische	kade €	100,000.00 €	35,000.00 €	135,000.00 1

Hoies	en	binnentuinen	Oosterparkwijk €	70,000.00 €	0.00 €	70,000.00 1

SUBTOTAAL €	1,890,000.00

REST -€	1,890,000.00

TOTAAL	ACTIELIJN	PRETTIG	EN	VEILIG	SAMENLEVEN	 €	5,350,000.00

Rest -€	350,000.00

Kansen	voor	Kinderen	 4,4	miljoen	beschikbaar

HO2 €	10,000.00 €	10,000.00 1

Ontwikkeling	programma	NSA €	10,000.00 €	10,000.00 1

Integrale	prevenZeve	jeugdaanpak	(12-18	jaar) €	50,000.00 €	50,000.00 1

RealisaZe	3	nieuwe	schoollocaZes

NieuwbouwBisschop	bekkerschool €	500,000.00 €	500,000.00 1

Kansrijke	opvolging	(4-12	jaar) €	25,000.00 €	25,000.00 1

Talentontwikkeling	Jeugd	-	 €	15,000.00 €	15,000.00 1

GeneraZonele	armoede	aanpak	via	kind €	40,000.00 €	40,000.00 1

Kindvriendelijke	openbare	ruimte

HerinrichZng	veilige	schoolomgeving	Karrepad €	50,000.00 €	400,000.00 €	450,000.00

Speeltuin	DIB,	eigenaarschap	kinderen/jongeren €	25,000.00 €	0.00 €	25,000.00

BSV	de	Hoogte,	huiskamer	(incl.	Kraijceck		playground) €	50,000.00 €	0.00 €	50,000.00

Leidraad	inrichZng	voor	kindvriendlijke	wijken €	10,000.00 €	73,333.00 €	83,333.00

InrichZng	buitenruimte	IKC	Borgman €	500,000.00 €	0.00 €	500,000.00

Verlengde	Schooldag

Verlengde	schooldag	Karrepad/Klein	Wereld	samen?	 €	210,000.00 €	210,000.00 €	420,000.00 1

Vensterschool	3.0 €	50,000.00 €	50,000.00 €	100,000.00 1 1 1

IKC	Borgmanschool	/	verlengde	schooldag	OPW €	210,000.00 €	210,000.00 €	420,000.00 1

Kansen	voor	kinderen

Goeie	Buurtgezinnen €	50,000.00 €	50,000.00 €	100,000.00 1 1 1

Onvergetelijke	vakanZes	incl	kunst	en	cultuur €	50,000.00 €	50,000.00 €	100,000.00 1 1 1

Levensfase	-9	mnd	tot	4	jaar €	25,000.00 €	25,000.00 €	50,000.00 1 1 1

Levensfase	4	t/m	12	jaar	(talentontwikkeling) €	19,000.00 €	44,000.00 €	63,000.00 1 1 1

Levensfase	4	t/m	12	jaar,	Korreweg	|	de	Hoogte	|	
OPW	(kindteams) €	200,000.00 €	200,000.00 €	400,000.00 1

Gelijke	kansen	allianZe

Levensfase	12	t/m	18	jaar €	50,000.00 €	50,000.00 €	100,000.00 1 1 1

Levensfase	18	t/m	23	jaar €	50,000.00 €	50,000.00 €	100,000.00 1 1 1

TOTAAL	ACTIELIJN	KANSEN	VOOR	KINDEREN	 €	3,611,333.00

Rest €	788,667.00

Wijkacademie 0,9	miljoen	beschikbaar	

PM	
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Ac#e	lijn	en	interven#e 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal
Oosterpar
kbuurt

Indische	
Buurt De	Hoogte ProfessorenbuurtSelwerd Vinkhuizen Paddepoel

VERDELING	INZET	RIJKSMIDDELEN 15	MILJOEN	BESCHIKBAAR	(INCL	BTW)

Maatschappelijk	meedoen 5	miljoen	beschikbaar

WERK	IN	DE	WIJK	/	ONTWIKKELBEDRIJF

Wijkwerkbedrijf	Groenhuis €	150,000.00 €	150,000.00 €	300,000.00 1

Wijkwerkbedrijf	Edanz €	150,000.00 €	150,000.00 €	300,000.00 1

Wijkwerkbedrijf	Floreshuis,	(incl.	verbouw	ingang) €	150,000.00 €	200,000.00 €	350,000.00 1

Wijkwerkbedrijf	Sportcentrum	Noord €	150,000.00 €	150,000.00 €	300,000.00 1

Proces	wijkwerkbedrijven	Korrewegwijk	/	De	Hoogte €	25,000.00 €	0.00 €	25,000.00 1

Plan	Parisa €	40,000.00 €	40,000.00 €	80,000.00 1 1 1

Netwerk	ZZPers	verstevigen €	20,000.00 €	0.00 €	20,000.00 1 1 1

Social	Return	op	wijkvernieuwing	en	
projectontwikkeling	(wijktalentmakelaar) €	35,000.00 €	0.00 €	35,000.00 1

Vertaling	Pilot	Oost	naar	Oude	Wijken,	(locaZehuur)	
frank? €	0.00 €	25,000.00 €	25,000.00 1 1 1

Toentje	integreren	in	Oosterhamrikzone €	300,000.00 €	0.00 €	300,000.00 1

TransformaZe	Siebe	Jan,	buitenruimte €	775,000.00 €	775,000.00 1

Programmamaker	Siebe	Jan €	50,000.00 €	50,000.00 €	100,000.00 1

CommunicaZe	Siebe	Jan €	40,000.00 €	50,000.00 €	90,000.00 1

wijksmederij	metaallaan €	100,000.00 €	150,000.00 €	250,000.00 1

bedrijfsleider		wijksmederij €	70,000.00 €	70,000.00 1

overbruggingshuur €	50,000.00 €	30,000.00 €	80,000.00 1

Extra	Claim	Wijkrestaurant €	70,000.00 €	70,000.00 1

Extra	Claim	Zelf(nieuw)bouw	wijkbedrijf €	10,000.00 €	10,000.00 €	10,000.00 €	30,000.00 1

SUBTOTAAL €	2,115,000.00 €	975,000.00 €	110,000.00 €	0.00 €	3,200,000.00

Rest -€	200,000.00

BEVORDEREN	PERSOONLIJK	CONTACT	IN	DE	
LEEFOMGEVING

Wijkinloophuis €	75,000.00 €	0.00 €	75,000.00 1 1

Schuldenvrije	wijk	De	Hoogte	Korreweg	Oosterpark €	300,000.00 €	300,000.00 €	600,000.00 1 1

Stratenaanpak	U	en	de	Buurt,	versterken	sociaal	
weefsel €	40,000.00 €	40,000.00 €	80,000.00 1 1 1

Wijkschool €	37,500.00 €	37,500.00 1

Social	return	in	Selwerd €	25,000.00 €	25,000.00 1

Kansrijk	west	 €	125,000.00 €	125,000.00 1
kanrijk	west €	20,000.00 €	150,000.00 €	150,000.00 €	320,000.00 1
Zorgmijders €	20,000.00 €	20,000.00 €	20,000.00 €	60,000.00 1
U	in	de	buurt	 €	20,000.00 €	20,000.00 €	40,000.00 1
Wijkdialoog €	20,000.00 €	20,000.00 €	40,000.00 1
wijkgilde €	20,000.00 €	20,000.00 €	20,000.00 €	60,000.00 1

	kansrijk	west €	20,000.00 €	20,000.00 €	150,000.00 €	190,000.00 1

De	wijk	de	wereld €	50,000.00 €	50,000.00 1

Cultuurcoach €	25,000.00 €	25,000.00 €	50,000.00 1

Vinkepact	2.0 €	10,000.00 pm pm €	10,000.00 1

SUBTOTAAL €	807,500.00 €	615,000.00 €	340,000.00 €	0.00 €	1,762,500.00
REST -€	562,500.00

TOEGANKELIJKE	DIRECTE	WOONOMGEVING

Floresplein	als	kloppend	hart	van	de	wijk €	70,000.00 €	250,000.00 €	320,000.00 1

Proces	Michi	Noeki's	(offerte	Volmer	&	p) €	50,000.00 €	0.00 €	50,000.00 1 1

Uitvoeringskosten	en	exploitaZe	2	Michi	Noeki's €	120,000.00 €	140,000.00 €	260,000.00 1 1

Vrijwilligerscoordinator	Michi	Noeki €	25,000.00 €	0.00 €	25,000.00 1 1

zilverdraden	tussen	michi	noeki's €	0.00 €	150,000.00 €	150,000.00 1 1

HerinrichZng	Linneausplein €	260,000.00 €	0.00 €	260,000.00 1

SUBTOTAAL €	525,000.00 €	540,000.00 €	0.00 €	0.00 €	1,065,000.00

REST €	135,000.00

TOTAAL	ACTIELIJN	MAATSCHAPPELIJK	MEEDOEN €	6,027,500.00

Rest -€	1,027,500.00

Pre`g	en	Veilig	Samenleven 4,2	miljoen	beschikbaar

Stratenaanpak	/	Hot	Spot	aanpak	

Wijkanalyse	veiligheid 0 €	10,000.00 €	10,000.00 €	10,000.00 €	30,000.00 1 1 1 1 1 1 1

Straten	in	Paddenpoel €	120,000.00 €	240,000.00 €	120,000.00 €	480,000.00 1

Straten	in	de	Hoogte €	120,000.00 €	240,000.00 €	120,000.00 €	480,000.00 1

Straten	in	Vinkhuizen €	240,000.00 €	240,000.00 €	480,000.00 1

Straten	in	Oosterparkwijk €	240,000.00 €	240,000.00 €	480,000.00 1

Wijk	5 €	120,000.00 €	240,000.00 €	120,000.00 €	480,000.00

Pilot	Straataanpak €	50,000.00 €	50,000.00 1

SUBTOTAAL €	2,480,000.00

REST -€	80,000.00

Integrale	benadering	gezin	en	context	

PrevenZe	en	vroegsignalering €	200,000.00 €	75,000.00 €	275,000.00 1 1 1

SUBTOTAAL €	275,000.00

REST €	725,000.00

Aanpak	aanstormend	talent

Pilot	harde	kern	 €	235,000.00 €	235,000.00 €	235,000.00 €	705,000.00 1

SUBTOTAAL €	705,000.00

Rest €	295,000.00

Publiek	Veilige	Ruimte

Experiment	inrichZng	mispellaan €	25,000.00 €	25,000.00 1

project	Caspomo €	180,000.00 €	180,000.00 1

stratenaanpak, €	65,000.00 pm €	65,000.00 1

herinrichZng	veilige	schoolomgeving €	300,000.00 €	300,000.00 1

Udigh	project	Zonnelaan €	40,000.00 €	40,000.00 1

Overbruggen €	70,000.00 €	70,000.00 €	140,000.00 1

parkeerplaats	vensterschool €	50,000.00 €	50,000.00 1

Living	lab €	50,000.00 €	50,000.00 pm €	100,000.00 1

Westpark	inrichZng €	100,000.00 €	100,000.00 1

Westpark	programmering €	40,000.00 €	40,000.00 1

aanpak(winkelcentrum)gebied €	50,000.00 €	50,000.00 1

Bedumerweg	en	aansluiZngen	op	Noorderplantsoen €	50,000.00 €	500,000.00 €	550,000.00 1 1

HerorientaZe	Selwerderwijken €	35,000.00 €	35,000.00 €	70,000.00 1

Plangebied	Molukkenplantsoen	|	West	Indische	kade €	100,000.00 €	35,000.00 €	135,000.00 1

Hoies	en	binnentuinen	Oosterparkwijk €	70,000.00 €	0.00 €	70,000.00 1

SUBTOTAAL €	1,890,000.00

REST -€	1,890,000.00

TOTAAL	ACTIELIJN	PRETTIG	EN	VEILIG	SAMENLEVEN	 €	5,350,000.00

Rest -€	350,000.00

Kansen	voor	Kinderen	 4,4	miljoen	beschikbaar

HO2 €	10,000.00 €	10,000.00 1

Ontwikkeling	programma	NSA €	10,000.00 €	10,000.00 1

Integrale	prevenZeve	jeugdaanpak	(12-18	jaar) €	50,000.00 €	50,000.00 1

RealisaZe	3	nieuwe	schoollocaZes

NieuwbouwBisschop	bekkerschool €	500,000.00 €	500,000.00 1

Kansrijke	opvolging	(4-12	jaar) €	25,000.00 €	25,000.00 1

Talentontwikkeling	Jeugd	-	 €	15,000.00 €	15,000.00 1

GeneraZonele	armoede	aanpak	via	kind €	40,000.00 €	40,000.00 1

Kindvriendelijke	openbare	ruimte

HerinrichZng	veilige	schoolomgeving	Karrepad €	50,000.00 €	400,000.00 €	450,000.00

Speeltuin	DIB,	eigenaarschap	kinderen/jongeren €	25,000.00 €	0.00 €	25,000.00

BSV	de	Hoogte,	huiskamer	(incl.	Kraijceck		playground) €	50,000.00 €	0.00 €	50,000.00

Leidraad	inrichZng	voor	kindvriendlijke	wijken €	10,000.00 €	73,333.00 €	83,333.00

InrichZng	buitenruimte	IKC	Borgman €	500,000.00 €	0.00 €	500,000.00

Verlengde	Schooldag

Verlengde	schooldag	Karrepad/Klein	Wereld	samen?	 €	210,000.00 €	210,000.00 €	420,000.00 1

Vensterschool	3.0 €	50,000.00 €	50,000.00 €	100,000.00 1 1 1

IKC	Borgmanschool	/	verlengde	schooldag	OPW €	210,000.00 €	210,000.00 €	420,000.00 1

Kansen	voor	kinderen

Goeie	Buurtgezinnen €	50,000.00 €	50,000.00 €	100,000.00 1 1 1

Onvergetelijke	vakanZes	incl	kunst	en	cultuur €	50,000.00 €	50,000.00 €	100,000.00 1 1 1

Levensfase	-9	mnd	tot	4	jaar €	25,000.00 €	25,000.00 €	50,000.00 1 1 1

Levensfase	4	t/m	12	jaar	(talentontwikkeling) €	19,000.00 €	44,000.00 €	63,000.00 1 1 1

Levensfase	4	t/m	12	jaar,	Korreweg	|	de	Hoogte	|	
OPW	(kindteams) €	200,000.00 €	200,000.00 €	400,000.00 1

Gelijke	kansen	allianZe

Levensfase	12	t/m	18	jaar €	50,000.00 €	50,000.00 €	100,000.00 1 1 1

Levensfase	18	t/m	23	jaar €	50,000.00 €	50,000.00 €	100,000.00 1 1 1

TOTAAL	ACTIELIJN	KANSEN	VOOR	KINDEREN	 €	3,611,333.00

Rest €	788,667.00

Wijkacademie 0,9	miljoen	beschikbaar	

PM	




