
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 10-01-2023

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Wijkvernieuwing De Wijert - herinrichting Reviusstraat e.o. (22 december 2022). 
Wijkvernieuwing-De-Wijert-herinrichting-Reviusstraat-e-o 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Marieke Eillert – bestuursadviseur (weth. Van Niejenhuis), 06-55406532, 
marieke.eillert@groningen.nl 

Sanne Smid – projectmanager wijkvernieuwing de Wijert, 06-31149590, sanne.smid@groningen.nl 

Arjen Terpstra – junior projectleider, 050-3676524, arjen.terpstra@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Sinds een aantal jaren werkt het college samen met verschillende partners in De Wijert aan 
wijkvernieuwing. Als onderdeel van de wijkvernieuwing wordt samengewerkt met De Huismeesters 
aan de herstructurering van het gebied tussen de Vondellaan, P.C. Hooftlaan, Spieghelstraat en 
Brederostraat. In het kader van deze ontwikkeling zijn er ontwerpen gerealiseerd voor de 
nieuwbouw van 285 sociale huurwoningen en de inrichting van binnenterreinen en openbaar gebied.
Hierover heeft het college u in november 2022 met een brief geïnformeerd. 

De Huismeesters wil in 2023 starten met de uitvoering van het project en de sloop van de eerste 
woningen. Aansluitend op de bouw richt de gemeente de openbare ruimte in de Reviusstraat, 
Camphuysenstraat en Spieghelstraat opnieuw in. In dit voorstel vraagt het college u 
uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor dit project.

Wijze van behandeling 
Conform

Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een 
kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden 
aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.

Reden voor de keuze voor conform c.q. meningsvormend (indien van
toepassing)
In december heeft nog een sessie plaatsgevonden over De Wijert.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: Wijkvernieuwing 

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Wonen-incl-ruimtelijke-ordening-binnenstad-en-stationsgebied/Wijkvernieuwing
mailto:arjen.terpstra@groningen.nl
mailto:sanne.smid@groningen.nl
mailto:marieke.eillert@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Wijkvernieuwing-De-Wijert-herinrichting-Reviusstraat-e-o
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Wijkvernieuwing-De-Wijert-herinrichting-Reviusstraat-e-o


Nadere informatie
https://www.wijert.nl/ 

https://www.wijert.nl/
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