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Aan :  
  
Van :  
  
Datum :  
  
Onderwerp :  
  
  
 
 
De herontwikkeling van het openbaar gebied van de Nije Buurt doen we samen met de bewoners van 
de Nije Buurt. De afgelopen jaren heeft de projectgroep van de gemeente Groningen op diverse 
manieren met bewoners geparticipeerd in in de planvorming van de herontwikkeling.  
 
Voorlopig ontwerp 
In de totstandkoming van het definitieve plan is een voorlopig ontwerp geschetst. Het voorlopig 
ontwerp is ontwikkeld via 1) input van de dorpsvisie die in 2019 is geschreven door het dorp, 2) input 
van adviseurs van de gemeente Groningen en 3) resultaten uit een enquête die we in mei 2021 hebben 
gehouden onder de bewoners van de Nije Buurt om de wensen te inventariseren ten aanzien van het 
openbaar gebied. Veel bewoners hebben deze enquête ingevuld. Daarnaast voeren we informele 
gesprekken met bewoners, tijdens ons inlooppunt of tijdens een Bieproatmarkt (informatiemarkt die de 
gemeente jaarlijks organiseert samen met dorpsbewoners).  
Het voorlopig ontwerp is in februari 2021 gepresenteerd aan de bewoners via een online 
informatieavond (vanwege Corona). Tijdens deze informatieavond konden bewoners vragen stellen 
die tijdens de uitzending zijn beantwoord en/of schriftelijk zijn beantwoord door adviseurs van de 
gemeente. Daarnaast konden bewoners de tekeningen inzien in de Lessenaar (voormalig 
kantoorgebouw Gemeente Groningen in Ten Post) en over sommige zaken hun mening en reactie 
geven. Deze vragen, meningen en reacties zijn zover mogelijk meegenomen in de definitieve 
planvorming van de herontwikkeling.  
 
Betrekken van partijen uit de wijk 
Gedurende het traject voeren we overleg met diverse partijen uit de wijk om ze te betrekken bij de 
planvorming. Zo zijn we in gesprek met CBS de Wieken (basisschool), de Hoeksteen (kerk), de 
ijsbaanvereniging en de jeu de boules-vereniging om hun wensen en behoeften mee te nemen in de 
planvorming. Daarnaast zijn we in gesprek met Nationaal Coördinator Groningen en met Wierden en 
Borgen over onder andere de planning van de uitvoering. Verder is er in Ten Post de Dorpstafel waar 
een afvaardiging uit het dorp, Dorpsbelangen, de Gemeente Groningen en de Nationaal Coördinator 
Groningen aan deelneemt.  
 
Communicatie 
Om de bewoners te blijven informeren over de herontwikkeling van de Nije Buurt communiceren we 
op verschillende manieren. Zo schrijven we nieuwsbrieven over de versterkingsopgave en 
dorpsvernieuwing, versturen we brieven wanneer er wegwerkzaamheden zijn of andere wijzigingen in 
het openbaar gebied worden doorgevoerd. hebben we informatieavonden en bijpraatbijeenkomsten 
(Bieproatmarkt) georganiseerd en plaatsen we nieuws over de herontwikkeling op de website van 
Versterken en Vernieuwen. Ook waren individuele gesprekken met bewoners een belangrijk 
communicatiemiddel voor de gemeente Groningen. Bewoners kunnen telefonisch vragen stellen of 
kunnen binnenlopen bij ons kantoor. Eerst was dit in de Lessenaar (voormalige school in de Nije 
Buurt) en sinds april 2022 in Ten Boer. Wekelijks hebben we sinds april 2022 een inloopspreekuur in 
Ten Post.  
 
Openbare speelplekken 



 

 

In de aankomende periode zullen we samen met de buurtbewoners aan de slag gaan met de invulling 
van de openbare speelplekken en parkjes in de Nije Buurt. De plekken waar de speelplekken en 
parkjes moeten komen staan vast, maar de invulling van deze plekken nog niet.  
 
Definitieve plan 
Na het raadsbesluit willen we het definitieve plan aan de bewoners van de Nije Buurt presenteren en 
zullen we de plannen gefaseerd in uitvoering brengen. Dit proces zullen we op verschillende manieren 
communiceren met het dorp. 
 
 
 
 


