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WIJKVERNIEUWING OP Z’N GRONINGS



‘Wijkvernieuwing 
is in Groningen 
bedacht’ 

•25 jaar geleden: 
vernieuwing Vinkhuizen 

•wijk-, of gebiedsgericht, 
en integraal werken 
nodig voor 
wijkvernieuwing

•langdurig aanwezig zijn: 
‘we gaan niet weg’



Wijkontwikkeling
•7 gebieden, 7 gebiedsteams

•gericht op lange termijn & samen 
met bewoners

•gebiedsteams belangrijk 
instrument

•team bestaat uit 
vertegenwoordiging uit alle 
directies (sociaal, fysiek, veiligheid, 
beheer, werk)



Hoe werken we in 
gebieden?
•gebiedsanalyse (wijkkompas)

•gebiedsagenda (per wijk)

•uitvoeringsplan (per wijk)

•monitoring (per wijk)



•onveiligheid

•laag opleidingsniveau en hogere structurele werkloosheid

•eenzaamheid

•(energie) armoede

•lagere gezondheid en ongezonde leefstijl

•weinig vertrouwen in overheid en instanties

•concentratie kwetsbare bewoners+ veel sociale problematiek

•eenzijdige woningvoorraad met veel goedkope sociale 
huurwoningen

Slechte score in de 
noordelijke wijken



Kompas van 
Groningen

Minimahuishoudens:
Percentage 
huishoudens met 
minimuminkomen



2018

Wijkvernieuwing:



2019

Nationaal
Programma
Groningen: 
Ten Boer, Beijum
en Lewenborg



2020

Regio Deal: 
Vinkhuizen, 
Paddepoel, 
Selwerd, Tuinwijk, 
Korrewegwijk, 
Oosterparkwijk



2022



Doelen NPLV
•We zorgen voor een integrale 
aanpak met regie en een solide 
juridische basis.
•We verbeteren slechte woningen 
en zorgen voor meer gemengde 
wijken
•We zorgen dat meer bewoners 
kunnen meedoen in de 
samenleving
•We investeren in preventie 
jeugdcriminaliteit en weerbaarheid



wijkvernieuwing

Corporaties

Politie

Gemeente

Maatschappelijke 
partners

Inwoners

Onderwijsinstellingen

Brede maatschappelijke coalitie



2022
COALITIEAKKOORD
2 mln (i) per jaar t/m 2026 (8 wijken)
5 mln (s) voor investeringen

REGIODEAL
15 mln incidenteel t/m 2024
(wijkvernieuwing = cofinanciering)

NPLV
? mln t/m 2042
> Aanvragen Preventie met gezag, 
Volkshuisvestingsfonds, Rijke schooldag, Regiodeal, 
etc.

NPG
20 mln voor wijkvernieuwing Beijum en Lewenborg
2020-2030
(projectaanvragen via NPG)

Financiering



Waarom doen we dit allemaal?

Omdat wij vinden dat het
voor de kansen die je hebt
en krijgt in het leven niet 
uit mag maken in welke wijk 
of welk dorp je opgroeit of woont



Doel

De kloof met het 
stedelijk gemiddelde 
dichten



•stimuleren maatschappelijke activiteit en 
arbeidsparticipatie

•bevorderen van talentontwikkeling

•bevorderen inkomen

•tegengaan van marginalisatie en 
eenzaamheid

•woonomgeving die uitnodigt tot ontmoeting

Maatschappelijk 
meedoen



Kansrijk Groningen & Caspomorpark



Prettig en veilig 
samenleven

•sociale cohesie & vitale gemeenschappen

•tegengaan ondermijning

•voldoende en goede woningen

•aantrekkelijke en veilige leefomgeving 



Stratenaanpak 
GoeieBuurt

Speel- en chillplekken
Selwerd

&



Kansen voor 
kinderen

•combineren beter onderwijs en 
onderwijshuisvesting

•gezond & veilig opgroeien

•sport & bewegen

•talentontwikkeling



IKC Borgman & Verlengde schooldag



•lerende aanpak ontwikkelen voor de 
wijkvernieuwing: De Wijkmakers

Wijkontwikkeling 
versterken



Wijkmakers



Wijkvernieuwing
op z’n Gronings
Aanwezig en zichtbaar in de wijk

Actielijnen: altijd een combinatie
van fysiek, sociaal, veilig

Per wijk 1 team



Programmabureau 
Wijkontwikkeling en 
Wijkvernieuwing

direct onder de 
concerndirectie

om wijkontwikkeling 
(gebiedsteams) en 

wijkvernieuwing beter 
te laten aansluiten

om stedelijk opgaven 
en opgaven in de wijken 

beter te verbinden

om gebiedsgerichte 
aanpak verder te 

brengen in de 
organisatie

coördinatie nationale
programma's



Vragen?
Tafels:

1 wijkvernieuwing Sunny Selwerd

2 wijkvernieuwing Wijkdeal De Wijert

3 wijkvernieuwing Beijum Bruist en Wijkvernieuwingsplan Lewenborg

4 Mooie Wijken: wijkvernieuwing De Hoogte en Indische buurt

5 uitbreiding wijkvernieuwing, financiering, Nationaal Programma Leefbaarheid & 
Veiligheid


