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Eén van de vier doelen van de wijkvernieuwing in Selwerd is om bewoners te laten meedenken, meepraten en 
meedoen. Communicatie en participatie zijn daarom in alle projecten een belangrijk onderdeel. Het doel hiervan is niet 
alleen om draagvlak te creëren, maar ook om met bewoners in contact te komen en bewoners met elkaar in contact te 
brengen. Zo zorgen we ervoor dat we vragen, behoeften en problemen van bewoners leren kennen, ook waar het 
andere zaken dan het project zelf betreft. Daarnaast helpen we bewoners door middel van bijeenkomsten elkaar te 
leren kennen en proberen we het sociale fundament in de wijk te versterken. We gaan zo mogelijk naar bewoners toe 
in plaats van dat ze ons moeten opzoeken, en we zoeken vormen die aansluiten op hun wensen en hun 
communicatievoorkeur (mondeling, social media, voordeur). 

Het Coronavirus zorgde ervoor dat we vanaf de start van het ontwerpproces in Selwerd-West op een andere manier 
met bewoners zijn gaan communiceren. In dit communicatierapport leest u op welke wijze bewoners geïnformeerd en 
betrokken zijn geweest bij het opnieuw ontwerpen van de openbare ruimte. 

lNLEIDING
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Digitale bijeenkomst 10 maart 2021
Tijdens deze digitale bijeenkomst is met bewoners gesproken over het opnieuw inrichten van de straten, groene 
plekken, pleintjes en andere thema’s die bewoners belangrijk vinden. Circa 15 bewoners.

Digitale bijeenkomst 19 mei 2021
Tijdens deze digitale bijeenkomst is het voorlopig ontwerp voor het inrichten van de straten met bewoners besproken en 
is een update gegeven over de stand van zaken van het speel- en chillplekkenplan (groene plekken, pleintjes etc.). 
Circa 15 bewoners.

Langs de deuren februari – april 2021
In de periode tussen februari en april hebben we zoveel mogelijk bewoners proberen te spreken aan de voordeur over 
het wonen in de wijk en over het opnieuw inrichten van de straten. Circa 60 bewoners.

Stem van Groningen maart – heden 2021
Vanaf de eerste bewonersbijeenkomst op 10 maart hebben we het platform de Stem van Groningen ingezet zodat 
bewoners digitaal en schriftelijk ideeën aan ons konden doorgeven. Circa 50 bewoners.

Wijkkar mei – juni 2021
In mei en juni hebben we met een wijkkar in 2 straten gestaan om het voorlopig ontwerp van de straten met bewoners te 
bespreken en overige ideeën op te halen. Circa 30 bewoners.

Inloopbijeenkomst 29 september 2021
Op 29 september 2021 is het definitief ontwerp voor de wijk aan bewoners gepresenteerd in CBS De Wegwijzer. Circa 
40 bewoners.

OVERZICHT COMMUNICATIEMOMENTEN
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DIGITALE BIJEENKOMST 10 MAART 2021

Opmerkingen bewoners

• Behoud (en toevoegen) van bomen en groen! (kleur)

• Meer ontmoetingsplekken en betere speelplekken

• Scheefliggende tegels rondom bomen zijn een irritatiepunt

• Parkeren op veel plekken prima, op sommige plekken een probleem en irritatiepunt (duidelijkere parkeervakken)

• Positief over betaald parkeren: houdt mensen van buiten de wijk weg

• Er zijn kansen om tot mooiere wandelroutes in de straten komen

• Hard rijden moet belemmerd worden

• Afvalbakken toevoegen

Vanwege corona heeft de eerste bewonersbijeenkomst digitaal plaatsgevonden. Tijdens deze digitale bijeenkomst 

(vanuit het wijkrestaurant De Duindoorn) is met bewoners gesproken over het opnieuw inrichten van de straten, groene 

plekken, pleintjes en andere thema’s die bewoners belangrijk vinden. Circa 15 bewoners waren digitaal aanwezig. 

Onderstaand zijn de opmerkingen van bewoners weergegeven.
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DIGITALE BIJEENKOMST 19 MEI 2021

Opmerkingen bewoners

• De hoge parkeerdruk in met name de Duindoornstraat, Maluslaan en Bottelroosstraat is een aandachtspunt

• De bewoners willen hun tuinen op grond van de gemeente in de Duindoornstraat graag behouden

• Behoud (en toevoegen) van bomen en groen in alle straten is mooi! Het ontwerp van de straten ziet er verder op de 

meeste punten goed uit

• Overlast van studenten beperken evenals beperken van woningen die aan studenten worden verhuurd

Tijdens de tweede digitale bijeenkomst op 19 mei is het voorlopig ontwerp voor het inrichten van de straten met 

bewoners besproken en is een update gegeven over de stand van zaken van het speel- en chillplekkenplan* (groene 

plekken, pleintjes etc.). Circa 15 bewoners waren digitaal aanwezig. Onderstaand zijn de opmerkingen van bewoners 

weergegeven.

*Veel overige opmerkingen betroffen het speel- en chillplekkenplan en de Stem van Groningen. Voor informatie zie: 

Werkplaats2.0 aan de slag met ‘Speel- en chill-plekkenplan’ - Sunny Selwerd
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LANGS DE DEUREN FEBRUARI - APRIL 2021

Algemeen beeld

• Veel bewoners wonen al geruime tijd in Selwerd-West, vaak meer dan 20 jaar. West is veelal ook een gedeelte 

van Selwerd met veel ouderen

• Het groen in de buurt (of dichtbij het groen) wordt als prettig ervaren

• Het is volgens bewoners een rustige buurt met op bepaalde plekken goed onderling contact. Bewoners die lang 

in de wijk wonen noemen óók dat de wijk sterk veranderd. Mensen hebben minder contact met elkaar dan 

voorheen

• De komst van studenten en nieuwkomers zorgt ook voor verandering. Er zijn minder mensen die lang in de wijk 

wonen. Voornamelijk omwonende van studentencomplexen zien dit als een verslechtering

• De bewoners van de koopwoningen/hofjes zijn vaak erg tevreden met hun buurt, maar merken wel verschil met 

de rest van Selwerd

Om een beeld te krijgen van hoe bewoners het wonen in Selwerd-West ervaren en welke ideeën ze hebben voor de wijk 

zijn we in de periode februari - april 2021 langs de deuren gegaan. Extra reden om dit te doen was dat vanwege corona 

het enkel inzetten van digitale middelen het contact met een deel van de wijkbewoners beperkt. Op deze manier hebben 

we zo’n 60 bewoners kort en soms uitgebreid kunnen spreken.
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LANGS DE DEUREN FEBRUARI - APRIL 2021 (vervolg)

Veelbesproken onderwerpen

Parkeerplekken

Bewoners hebben zorgen over de het gebrek aan voldoende parkeerplekken. Het wordt namelijk steeds drukker met 

parkeren. Daarnaast zijn er bij sommige bewoners zorgen over de komst van betaald parkeren. Hier verschillen de 

meningen over. Positief over betaald parkeren: houdt mensen van buiten de wijk weg. 

Op verschillende plekken in de wijk wordt de weg als (te) smal ervaren door de aan weerszijde geparkeerde auto’s. 

Als gevolg hiervan wordt op smalle plekken op het trottoir geparkeerd. Een oplossing zou kunnen zijn: een 

verkeerscirculatieplan of duidelijke parkeervakken. 

Toegankelijkheid

De tegels van de stoepen liggen op verschillende plekken scheef. Dit geeft voornamelijk bewoners op leeftijd een 

onveilig gevoel. De stoepen zijn op sommige plekken smal.

Groen op straat

Bewoners wensen meer groen in de straten. Als nadeel van groen wordt ook genoemd de scheefliggende stoeptegels 

als gevolg van boomwortels. Bewoners zijn positief over bomen in de straat en de bloesem in de lente. 

Afval

Bewoners willen graag meer prullenbakken in de wijk om het afval te verminderen. Ook wordt genoemd dat er op ‘loze’ 

plekken zoals bij garageboxen veel afval ligt. 

Veiligheid

Er wordt hard met auto’s door de wijk gereden. Dit zorgt voor een onveilig gevoel. In het bijzonder wordt het belang 

van de maatregelen genoemd die destijds zijn uitgevoerd om de Esdoornlaan (schoolroute) veiliger te maken. 

Warmtenet 

Veel bewoners zijn benieuwd wat het hen oplevert en of het verplicht is. Soms is er sprake van wantrouwen vanwege  

negatieve verhalen over het warmtenet, betreffende de werking en de prijs. Andere bewoners zijn juist geïnteresseerd 

in wanneer zij ook kunnen aansluiten op het warmtenet.

Speel- en chillplekkenplan

Plek voor oudere jeugd

Er is overlast van oudere kinderen die gebruikmaken van speeltuinen. Dat geeft op bepaalde plekken een onveilig 

gevoel bij jongere kinderen. Dit zou kunnen worden opgelost met een chillplek voor jeugd. Er is ook overlast van jeugd 

dat op brommers over pleintjes/speeltuintjes rijdt. Deze hangjeugd komt niet alleen uit Selwerd, maar ook buiten 

Selwerd. 

Vernieuwde toestellen 

Speeltoestellen worden als verouderd en ‘saai’ ervaren. 

Ontmoetingsplekken

Bewoners willen graag meer bankjes om ontmoetingsplekken te creëren. 
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STEM VAN GRONINGEN MAART 2021 - HEDEN

Om bewoners van Selwerd-West digitaal de gelegenheid te geven om ideeën in te dienen hebben we gebruikgemaakt 

van het platform Stem van Groningen. Zie: Selwerd-West (groningen.nl)

Bewoners konden vanaf 10 maart hun ideeën delen om hun leefomgeving, mooier, leuker, veiliger, duurzamer of 

socialer te maken. Er zijn 14 ideeën door bewoners aangeleverd. Bewoners die digitaal minder vaardig waren konden 

ideeën ook mondeling of schriftelijk aan ons doorgeven. In de zomerperiode is per idee (online, bij de wijkkar en met 

boekjes deur-aan-deur) steun verzameld. De ideeën waar voldoende steun voor is, zijn waar mogelijk meegenomen in 

de nieuwe ontwerpen van de straten of in het speel- en chillplekkenplan. 

Platform Stem van Groningen

Boekje steun bewonersideeën
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WIJKKAR MEI - JULI 2021

Naast de digitale bijeenkomsten en de voordeurgesprekken hebben we bewoners de gelegenheid gegeven om in de 

wijk op een corona-veilige manier een toelichting te krijgen op de voorlopige ontwerpen van de straten en in gesprek 

te gaan over andere thema’s. In de periode mei en juni hebben we daarom met een wijkkar in 2 straten gestaan. Extra 

reden om dit te doen was dat vanwege corona het enkel inzetten van digitale middelen het contact met een deel van 

de wijkbewoners beperkt. Op deze manier hebben we ongeveer 30 bewoners gesproken.
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INLOOPBIJEENKOMST 29 SEPTEMBER 2021
Op 29 September was het sinds lange tijd weer mogelijk om een bewonersbijeenkomst in de wijk te organiseren. De 

bijeenkomst vond plaats in CBS De Wegwijzer. In totaal waren er ongeveer 40 bewoners uit Selwerd-West.   

De volgende onderwerpen stonden op de agenda:

• Het definitieve ontwerp van de Duindoornstraat, Maluslaan, een stukje van de Elzenlaan, de Esdoornlaan en de 

Bottelroosstraat

• De aanleg van het warmtenet

• Informatie over Buurtwarmte

• Informatie over de plannen bij de locatie van Algemeen Belang 

• Ideeën van bewoners voor de wijk (Werkplaats 2.0)

Voor een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst lees: Nieuwsbrief-terugkoppeling-bewonersbijeenkomst.pdf 

(sunnyselwerd.nl)
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