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Titel en datum van het stuk (+ link):
Uitvoeringsprogramma’s Groninger wijkvernieuwing en Regio Deal Groningen-Noord
Uitvoeringsprogramma-s-Groninger-wijkvernieuwing-en-Regio-Deal-Groningen-Noord

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Ronald Klaassen (050)367 8944 of via mail ronald.klaassen@groningen.nl

Korte samenvatting:
Met deze brief wordt u geïnformeerd, zoals afgesproken, over de voortgang van de Groninger
wijkvernieuwing in brede zin en in de specifieke wijken. Daartoe is het bijgaande
uitvoeringsprogramma 2021 opgesteld en het eerste uitvoeringsprogramma aan van de Regio Deal
Groningen-Noord. De inzet van de Groninger wijkvernieuwing is 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. Voor twee projecten, die illustratief zijn voor onze
aanpak, treft u gelijktijdig met deze raadsbrief concrete raadsvoorstellen aan. In Selwerd-Zuid gaan
we aan de slag met het toekomstbestendig en klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte.
Daartoe vragen we een uitvoeringskrediet aan. Ook voor het project Michi Noeki’s in de
Oosterparkwijk treft u een voorstel aan. Dit laatste project is een goed voorbeeld hoe we met Regio
Dealmiddelen een impuls kunnen geven aan een al langer bestaand idee.
De wijken waar de aanpak naar wordt verbreed zijn de wijken in het gebied van de Regio Deal
Groningen-Noord – van Vinkhuizen tot de Oosterparkwijk - (uitvoeringsprogramma Regio Deal,
2021). Daarnaast verbreden we de aanpak naar Lewenborg gevoed vanuit het NPG (Lokaal
Programmaplan, september 2020). In 2017 is de Groninger wijkvernieuwing in Selwerd, Beijum, De
Hoogte/Indische Buurt en de Wijert van start gegaan. Nu wordt de aanpak verbreed naar zes nieuwe
wijken binnen onze gemeente: Vinkhuizen, Paddepoel, Tuinwijk, Professorenbuurt, Oosterparkwijk
en Lewenborg.
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Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O

discussie, op basis van de voorliggende uitgebreide informatie is het wenselijk om de
stand van zaken van de verschillende wijkvernieuwingen te bespreken.

Voorgeschiedenis
Koersdocumenten-wijkvernieuwing
Uitvoeringsprogramma-s-wijkvernieuwing-260467-2019

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Meningsvormend
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de
verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een
definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de
meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en
geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn. De
voorzitter kan tot besluit van deze sessie, ten behoeve van agendering in de volgende
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.
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