
Nu leren van ervaringen
In het afgelopen jaar konden bewoners in de verschillende wijken van de 
stad via het ‘wijkwethoudersbudget’, ofwel wijkbudget, voor het eerst zelf 
bepalen waar gemeentelijk geld aan uitgegeven moest worden. Deze nieu-
we manier van beleid maken zijn we begonnen vanuit de gedachte dat men-
sen in de wijk uiteindelijk zelf het beste weten waar het meest behoefte aan 
is. 

Uiteraard is het budget niet onbeperkt en blijft het noodzakelijk om te kie-
zen. In stadsdeel West, waarvan ik wijkwethouder ben, is daarvoor de jaar-
lijkse wijktop in het leven geroepen. Op die top inventariseert de wijk zelf 
de wensen, maar stelt ook de prioriteiten. 

Heel anders dan in het verleden dus. Toen werden wijkverlanglijstjes bij de 
gemeente neergelegd, en die bepaalde. 

Gebiedsgericht werken betekent niet ‘dat hebben we nou eenmaal besloten 
en zo gaat het’. We willen juist wendbaar zijn en dat kan met het wijkbud-
get. We bespreken met elkaar de voor- en nadelen van de aanpak en richten 
vooral de blik op de toekomst om te kijken hoe we samen verder gaan. 

PAUL DE ROOK, 
WIJKWETHOUDER STADSDEEL WEST
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NEEM MIJ MEE!

GEBRUIK MIJ!

DEEL JOUW IDEE! ... ... & REALISEER JOUW DROOM!

STAP 1
Je hebt een idee
Je hebt een idee voor je straat, buurt of 
voor de hele wijk. Dat kan van alles zijn: 
een speeltuin, een veilige oversteek-
plaats, samen koken, iets doen tegen de 
eenzaamheid… 

STAP 2
Wie willen dit nog meer
Als je anderen vindt die dit fantastisch 
vinden of met hetzelfde plan rondlopen, 
kan jouw idee zomaar vleugels krijgen. 
Samen met de wijk maak je een wijktop.

STAP 3 & 4
Naar de gemeente voor een 
quickscan en weer terug 
naar de wijk
De gemeente slaat aan het rekenen. Kan 
het en wat kost het? Past het misschien 
in doelstellingen voor de wijk of de stad? 
Zijn er misschien ook andere financie-
ringsmogelijkheden? Daarna komt het 
aan op prioriteiten stellen. En dat doe je 
zelf.

STAP 5
De Doorzetter
Groen licht! Nu heb je flink wat PK nodig 
om het project van de grond te krijgen, als 
het even kan uit je eigen wijk. Dat vraagt 
om doorzetters die niet van ophouden 
weten.

STAP 6 & 7
Samen bepalen, 
samen doen
Nu kan het echte werk beginnen.

STAP 8
De energie behouden
Het idee is gerealiseerd, maar wie gaat er 
verder voor zorgen en hoe?

ZO WERKT HET !

MEER WETEN? 
Bestel het wijkschrift bij het gebiedsteam via Saskia Meijeringh:
saskia.meijeringh@groningen.nl

Of vind hem hier digitaal: 
west050.nl

http://www.west050.nl
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Dit werkblad is met plezier en zorg samengesteld in opdracht 
van en in samenwerking met gebiedsteam West van de 
Gemeente Groningen. Alles in deze uitgave mag gedeeld 
en verbeterd worden. Publicatie is vrij met vermelding van 
herkomst en naam van de makers.

Ontwerp en illustraties Studio MARCHA! 
Teksten Helma Erkelens
Productie De Marge | Groningen

Pionier met ons mee

Wijkontwikkeling, buurtverbetering, sociale 
samenhang , groen in de wijk, leefbaarheid 
van de straat, een plein of een huizenblok… 
steeds vaker zien we dat bewoners met 
eigen ideeën of initiatieven komen en (een 
deel van) de uitvoering en het beheer op zich 
nemen. In onze stad krijgen wijkbewoners 
daarvoor de ruimte, maar het is nog wennen. 
Voor de bewoners, voor de ambtenaren, voor 
raadsleden en het college. We zitten nog 
middenin de experimenteerfase.
 
In dit werkschrift laten we zien hoe bewoners 
van Paddepoel, Selwerd, Tuinwijk, Vinkhuizen, 
Reitdiep, Hoogkerk, Gravenburg, De Held en 
Buitenhof – in gemeentetaal stadsdeel West 
– zélf bepaalden wat er aan extra’s in hun 
wijk moest gebeuren. Je leest wat ze willen 
doen en wat ze tegenkwamen. Het gaat 
over aandacht, menskracht en geld voor het  
realiseren van hun plan. Er moet bijvoorbeeld 
geld komen en menskracht. Misschien is een 
aanpassing van het bestemmingsplan of een 
andere beleidswijziging nodig. Je leest hoe 
ze de gemeente en andere organisaties erbij 
betrekken. Maar ook hoe soms de eerste 
uitnodiging van de gemeente of een WIJ-
team komt, waarna bewoners het stokje 
overnemen. 

Na twee jaar kunnen we al wat lessen 
trekken en al een eerste aanzet geven tot 
een ‘routekaart’: als je alle stappen in de juiste 
volgorde zet, zal dat resultaat opleveren.
 
Dus: vouw deze omslag uit op tafel. Voor je 
ligt de route die je moet doorlopen om jouw 
ideeën voor je woonblok, buurt, straat of wijk 
te realiseren. Pak potlood en gum, schrijf, teken 
en reken maar uit! En misschien concludeer je 
dat je er al bijna bent.

We hopen dat je met ons wilt meepionieren. 
Wij pionieren mee met jou.

Gebiedsteam West

Jolanda, Berna, Ingrid, Miriam, Hilda, Peter, Martin, 
Suzanne, Peter, Saskia, Mirjam, Peter en Paul.Gebiedsgerichtwerken

 jaarverslag 2016
 vooruitblik 2017

Het jaarverslag en de vooruitblik staan 
in het wijkschrift. Deze zijn te vinden op: 

west050.nl

http://www.west050.nl

