
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 30 november 2022

Betreft 
O Collegebrief

O Informerend
O Agendering 

O op eigen initiatief agendacommissie

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Verbreding wijkvernieuwing en presentatie uitvoeringsprogramma’s 2023 (collegebrief 23/11/22)
Verbreding-wijkvernieuwing-en-presentatie-uitvoeringsprogramma-s-2023 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Frank Brander (gebiedsmanager), 06-38544815, frank.brander@groningen.nl 
Hessel Luxen (bestuursadviseur weth. Eikenaar), 050 367 4261, hessel.luxen@groningen.nl 
Marieke Eillert (bestuursadviseur weth. Van Niejenhuis), 050  367 8718, marieke.eillert@groningen.nl) 

Korte samenvatting:
Sociale en fysieke wijkvernieuwing is een speerpunt uit het vigerende coalitieakkoord. Daarbij wordt 
met namen ingezoomd op de Noordelijke wijken.

We zetten de wijkvernieuwing in de Wijert, Beijum, Indische Buurt/ De Hoogte en Selwerd 
onverminderd voort. We verankeren de financiering voor de wijkvernieuwing op de lange 
termijn. Dat is nodig, want wijkvernieuwing vereist een lange adem. Tegelijkertijd schalen we 
de aanpak op naar een programma Noordelijke Wijken waarmee de wijkvernieuwing wordt 
verbreed naar Vinkhuizen, Paddepoel, de Oosterparkwijk en Lewenborg. Voor deze wijken 
stellen we meer geld beschikbaar op de korte termijn. Hiermee willen we een doorbraak 
realiseren voor de noordelijke wijken. Alle gemeentelijke beleidsprogramma’s, van de aanpak
van armoede en schulden tot onderwijs en werk, van wonen tot energietransitie en van 
veiligheid tot het gezondheidsbeleid zullen in het bijzonder aandacht besteden aan de 
noordelijke wijken. 

In dit kader is tijdens het Voorjaarsdebat de motie ‘Hoorzitting Noordelijke wijken’ aangenomen. In 
overleg is besloten deze motie gefaseerd uit te voeren: nu eerst een technische sessie waarin  de 
raad wordt bijgepraat over wat er op het gebied  van wijkvernieuwing al gebeurt; in het voorjaar een 
expertmeeting met inspiratie en confrontatie van buitenaf; en dan tegen de zomer één of meer 
hoorzittingen met inwoners uit betrokken wijken.
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Wijze van behandeling 
Beeldvormende sessies zijn bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het 
genoemde onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later 
stadium. Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening,
stellen vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de 
mening van burgers of andere betrokkenen.

Het globale programma (locatie volgt):

30 min Presentatie over de wijkvernieuwing 
- Urgentie
- Wat gebeurt er allemaal
- Organisatie (wijkvernieuwing, NPG, NPLV)
- En verder: kwartiermaken Vinkhuizen, Paddepoel, Oosterparkwijk, Financien, nieuwe 

aanvraag Regiodeal, 

1 Uur, in 3 blokken van 25 min
- 5 tafels:     1. Selwerd;     2. Wijert;    3. Beijum & Lewenborg;     4. Indische Buurt en de 

Hoogte;   5. Algemeen (financien, Nationale Programma’s, nieuwe wijken)
- Raadsleden gaan in 3 rondes langs de tafels om zich te informeren over wijkvernieuwing
- Met in ieder geval 2 personen per tafel: projectleider + collega
- Informatie: gedrukte versie uitvoeringsprogramma, kaart van de wijk 

15 min Afsluiting, conclusie, wrap-up
- Waar wil je meer over weten?

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier Wijkvernieuwing 

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Wonen-incl-ruimtelijke-ordening-binnenstad-en-stationsgebied/Wijkvernieuwing
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