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Jij bent aan zet
De Wijktop

Zo’n twee jaar geleden zijn we in Groningen gestart met wijkgericht werken.
De gemeente stelde gebiedsteams in, die gingen kijken naar wat de gemeente allemaal in de wijk doet op het gebied van veiligheid, verkeer, sociaal beleid, armoedebeleid en noem maar op. En ieder stadsdeel kreeg een eigen
‘wijkwethouder’. Met als doel: ervoor zorgen dat er samenhang komt in het
gemeentebeleid en een betere afstemming van het gemeentebeleid op de
behoeften van de wijk.
Dit jaar stelden de bewoners van Paddepoel Tuinwijk, Vinkhuizen, Reitdiep,
Hoogkerk, Gravenburg, De Held en Buitenhof voor het eerst zelf hun wijktop
samen. Dat was nieuw. Nu gingen bewoners in onderling overleg de agenda
van de wijk bepalen in plaats van de gemeente. En daarmee kregen de ambtenaren van de gebiedsteams en de wijkwethouder een meer faciliterende
rol. In Selwerd ging het nog een beetje anders, daar maakte het Wijkbedrijf
samen met het WIJ-team de wijktop.

Het wijkbudget en andere middelen

Voor de uitvoering van de wijktop zijn de middelen niet onbeperkt. Iedere
wijk heeft een ‘wijkbudget’ van 3 euro per inwoner. Voor heel stadsdeel West
is dat € 200.000,00. Omdat deze manier van werken helemaal nieuw is, stond
in 2016 het kiezen centraal en kwam het vaak nog niet tot uitvoering. Dat
staat dus in 2017 op het programma.
In een wijktop gaat het niet om de reguliere dingen die de gemeente doet,
zoals het vaste groenonderhoud, de speeltuin die toch al in de planning stond
of een programma dat de veiligheid en de sociale samenhang van de wijk
verbetert. Wél kunnen er wensen in staan die hier een aanvulling op zijn. In
dat geval is er dus meer budget dan die 3 euro per inwoner. Het gebiedsteam,
de WIJ-teams, de wijkwethouder en ambtenaren van verschillende gemeentelijke diensten hebben scherp naar iedere wijktop gekeken, waardoor wijkinitiatieven soms gecombineerd kunnen worden met zaken die de gemeente
toch al gaat doen. Het resultaat is teruggegaan naar de wijk, want de keus ligt
bij de bewoners.

Wat we er van leren

Deze manier van werken is nog niet af. Dat het soms schuurt: dat hoort bij
experimenteren en daarvan leren we. Uit de reactie van bewoners en betrokken ambtenaren wordt duidelijk dat meedenken, meedoen en samen beslissen vooral een verrijking is.
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ACHTERGROND

Aanpakken, die armoede en eenzaamheid in onze wijk,
vinden De Roege Boys uit VINKHUIZEN.
Een harde kern van 6 mannen + losse vrijwilligers

Een jongerenwerker wilde een spooktocht organiseren voor de buurt. Marcel Nijhof uit de Zilverlaan zei ‘ik
doe dat wel’ en sleepte zijn nieuwe buurman Harm-Jan
Kempinga mee. Ze wisten in korte tijd 60 vrijwilligers
op de been te brengen. Ze sloegen aan het bouwen en
knutselen: decorstukken, een elektrische stoel, een kasteel met licht- en geluideffecten, en noem maar op. De
spooktocht eind oktober 2016 was een groot succes.
Zo’n 200 kinderen en volwassenen deden mee. Dat was
de start van De Roege Boys. Ze doen en maken altijd alles zelf, maar hadden geen goede ruimte. De mannen
namen contact op met de wijkwethouder.

STAP 1

steekt de handen uit de mouwen

Je hebt een idee
Je hebt een idee voor je straat, buurt of voor de
hele wijk. Dat kan van alles zijn: bijvoorbeeld een
speeltuin, een veilige oversteekplaats, samen koken,
iets doen tegen de eenzaamheid…
Voor een goed idee is altijd geld, zegt de gemeente.
Als je zelf ook laat zien wat je kunt bijdragen aan het
realiseren ervan.

Marcel: “Toevallig wist ik dat Backbone, in de Travertijnstraat, ruimte had
voor ondernemers en kunstenaars. Maar geld om de huur te betalen, hadden
we niet. We hebben Paul de Rook gewoon verteld hoe wij wat willen doen
aan de armoede en eenzaamheid in Vinkhuizen en gezegd: we komen niet
over geld zeuren, maar wil je ons helpen met een plek? We dachten: als we
nee krijgen, krijgen we nee. Maar we kregen juist complimenten. Paul bracht
ons in contact met Sherlock Telgt, ‘de baas’ van Backbone. Die wilde ons er
graag bij hebben want hij wil de wijk en vooral de jeugd meer betrekken bij
Backbone. De hangjongeren en de probleemkinderen in de wijk kennen we
allemaal. Ook de jongerenwerkers en de opbouwwerkers sturen ze naar ons
toe.

Neem bijvoorbeeld De Roege Boys in Vinkhuizen.
Hun missie: het bestrijden van eenzaamheid en
armoede in de wijk door leuke dingen te organiseren
voor jong en oud. Het enige wat ontbrak was een
goede plek.

Dan wordt er dus met Sherlock gepraat over de huur en met Evert Dagelet (de opbouwwerker van Vinkhuizen), Peter Wijnsma van het gebiedsteam
komt langs, Paul bemoeit zich er nog eens mee, en dan is het van ‘jongens,
het is rond’. De gemeente helpt ons dus met de huur. Het ging best vlot en
makkelijk. Kijk, wat wij doen is superlaagdrempelig. Jongeren kunnen binnenlopen. Wil je radio maken? Daar is de knop, dat is de man die je helpt.
Is je fiets kapot? Hang hem op, daar is het gereedschap en die man kan je
helpen. Kijk maar of we onderdelen hebben. Wel een paar regeltjes: geen
gedoe met geloof en respect voor elkaar. Inmiddels weten de mensen ons
goed te vinden.”

Marcel Nijhof woont aan de Zilverlaan, is een van de oprichters
van De Roege Boys en werkte jarenlang onder andere als
taxichauffeur en in de beveiliging.

4

5

STAP 1

Ik heb het een tijdje laten sudderen en toen dacht ik:

ik ga het gewoon te berde brengen.
Nu staat het in de wijktop

Rook. ‘Ja’, zeiden het bestuur en de wijk. OK, dan gaan we samen verder, zei
Paul en hij en Peter Wijnsma van het gebiedsteam hebben ons plan toen de
gemeentelijke organisatie ingepompt. Met de vernieuwing van de kades in
het Hoendiep wordt bijvoorbeeld al rekening gehouden met de historische
haven bij De Halm. Maar we zijn er nog niet.

Martijn Schuitemaker probeerde al eerder om een historische haven in de stad te krijgen. Dat lukte niet: geen
plek, te duur. Drie jaar geleden kwam hij toevallig met
zijn schip in de voormalige haven van Hoogkerk bij De
Halm, een leeg stukje kanaal. Hij lag er 2 weken en dacht:
wat is dit een leuke plek. Het was er rustig en mooi, en
er kwamen elke dag mensen langs hun hond uitlaten.
Vriendelijke gesprekken van ‘goh wat doe jij hier?’ Martijn dook de geschiedenis in en wat bleek: het Hoendiep
is roemrijk vaarwater. De ideale ligplaats voor historische vrachtschepen.

Kijk, we vragen niet zomaar om geld. We brengen iets moois voor Hoogkerk,
voor de stad. Trots. Groningen was DE scheepvaartprovincie. Driekwart van
de oude boten is hier gebouwd. Tot in Engeland en Frankrijk liggen Groninger
schepen, ik heb ze op reizen zelfs in Marokko en Algerije zien liggen. De mooiste? Die zijn altijd gebouwd in Groningen.
Francis en ik hebben al ontzettend veel werk verzet, maar dat is niet erg. Mijn
leven zit in die oude boten.”

Martijn: “Ik heb het een tijdje laten sudderen en toen dacht ik: ik ga het gewoon te berde brengen en ik begin bij de wijkraad in Hoogkerk. Hoogkerk
heeft een ‘eigen’ ambtenaar, Francis de Jongh, en die had al meteen glimmende oogjes. Het plan werd goed ontvangen. Francis werd gevraagd om
het een en ander uit te zoeken en zag dat we nog net gebruik konden maken
van Nieuw Lokaal Akkoordgelden. Daarmee konden we de oprichting van een
stichting financieren en wat kosten voor de communicatie. Samen gingen we
verder.

STAP 2

Het gaat ons niet alleen om het neerleggen van paar ouwe bootjes. De historische haven moet een toegevoegde waarde hebben voor heel Hoogkerk,
de hele stad. We gingen praten met de directeur van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Samenwerken vond hij een heel goed idee, bijvoorbeeld door
vaartochtjes te organiseren van het museum naar de historische haven. ‘Kom
maar als je zover bent’, zei hij. We gaan ook nog contact opnemen met bijvoorbeeld scholen in de buurt: want zo’n haven heeft educatieve waarde. Een
uitstapje naar de scheepvaarthistorie vlakbij huis, wat leren over de techniek
van toen… We legden contact met de ondernemersvereniging, want zomers
zou je bij de historische haven leuke dingen kunnen organiseren. En op verzoek van de wijkraad ging ik bij alle omwonenden langs om te horen wat zij er
van vonden. Het herwaarderen van oude industriële havens is een landelijk
item en je ziet vaak dat een hele wijk zich er aan optrekt. De WOZ-waarde van
de huizen stijgt, de sociale controle neemt toe. Dit is een beetje een stil plekje, mensen vinden het ‘s avonds een beetje eng om daar de hond uit te laten.
Maar als er een paar schepen liggen, dan is het opeens een leuk buurtje. Dus
ja, ook de omwonenden zagen het helemaal zitten. We spraken met diverse
ambtenaren van de gemeente, bijvoorbeeld over wat het zou gaan kosten en
of het kon volgens het bestemmingplan.

Martijn Schuitemaker woont op de Union IV (1886) in het
Hoendiep, een historisch binnenvaartschip, dat hij met eigen
handen opknapt. Hij werkte jarenlang als ambtenaar bij wat
tegenwoordig Stadsontwikkeling heet, en is oud-voorzitter/
secretaris van het Woonschepencomité Groningen.

Eerst ga je op zoek naar mensen die jouw idee een
prachtplan vinden, en mee willen helpen. Vraag
de wijkraad, een ondernemer uit de buurt of
sportvereniging, de stadsdeelbeheerder van je wijk
of het WIJ-team, mensen uit je straat, je buurt of
andere instanties om met je mee te denken.
Als je anderen vindt die dit fantastisch vinden of met
hetzelfde plan rondlopen, kan jouw idee zomaar
vleugels krijgen.
Drie jaar lang werkten de vrijwilligers van de Stichting
Historische Haven Hoogkerk zich een slag in de rondte
om draagvlak en medestanders te krijgen. Dat lukte,
ook binnen de gemeente. Toch is het – zacht gezegd
- dan nog niet zomaar gerealiseerd. Want wie gaat er
over, bij wie moet je zijn?

Maar op een gegeven moment moet er binnen de gemeente iemand zijn die
het stokje overneemt, en dat ging moeizaam. We bleven maar zoeken naar
touwtjes om aan te trekken. Toen was er dit voorjaar een vergadering van de
wijkraad met de wijkwethouder om een wijktop samen te stellen. Helemaal
aan het eind hield ik mijn presentatie. Ik had foto’s opgehangen en Francis
had een powerpoint gemaakt. ‘Is dit iets wat jullie óók willen?’, vroeg Paul de
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Wie willen dit nog meer?
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STAP 2

De wijk moest prioriteiten stellen. Wat vinden
jullie nou echt het allerbelangrijkst,
vroeg de wijkraad aan de bewoners

Allart Kelholt: “In december 2014 legde een delegatie van het nieuwe college
een wijkbezoek af aan Gravenburg. Op de bijeenkomst van de wijkraad werd
het werken met de wijktop geïntroduceerd. ‘Ga maar bedenken wat jullie
nodig vinden voor de wijk en stel je voorlopige wijktop samen.’ Dan kijk je
mekaar aan: ‘wat hoor jij het meest in je omgeving?’ Het zijn de dingen die
je ook voortdurend in bewonersonderzoeken ziet terugkomen van onze wijk
én De Held. Iedereen vindt zijn woning en woonomgeving prachtig MAAR
klaagt over het gebrek aan voorzieningen en de bereikbaarheid. ‘Een club in
Vinkhuizen is leuk maar ik kan mijn kind er niet veilig heen laten fietsen, hoor
je dan. Waarom is er niet iets dichter in de buurt?’ Een ander heet hangijzer:
we hebben wel een bushalte maar je staat er onoverdekt. In het winterseizoen is het soms een sneue boel. Dan ben je wel heel erg dapper als je met
de bus gaat.

STAP 3 & 4

De wijken Gravenburg en De Held hebben een gemeenschappelijk probleem: een slechte bereikbaarheid per
openbaar vervoer, een voor kinderen onveilige fietsverbinding naar de voorzieningen van Hoogkerk en jongeren die zich vervelen. Door samen te werken, geld uit de
wijkbudgetten bij elkaar te leggen én een andere geldpot aan te boren, komt er schot in de zaak.

Gravenburg en De Held hadden hun keuzes gemaakt
maar na de Quickscan bleek ineens meer te kunnen
dan verwacht.

De gemeente is aan het uitzoeken wat de juridische status van dat fietspad
is. We menen ons te herinneren dat het is aangelegd als tijdelijk pad. We
gaan natuurlijk geen dikke investering doen in iets tijdelijks, maar het is wel
de levensader tussen onze wijken. Dan moet er misschien eerst iets aan die
juridische status worden gedaan. Een wijktop heeft dus niet alleen met geld
te maken.
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Kan het wat we willen en zo nee, wat moet er eerst
nog gebeuren? Past het in de wijkopgave? Wat kosten de plannen en zijn er misschien ook andere financieringsmogelijkheden?
Als de voorlopige wijktop is gemaakt, gaat de gemeente samen met jou met deze vragen aan de slag.
Sommige zijn makkelijk te beantwoorden, maar vaak
laat de reactie even op zich wachten. Bijvoorbeeld
omdat er diverse gemeentelijke instanties over gaan
en misschien ook wel heel andere partijen. Als de
Quickscan klaar is, gaat die terug naar de wijk. Met
al die nieuwe kennis kan de wijk nu echt keuzes gaan
maken: wat doen we nu, wat doen we later? Als we
zelf meer tijd of geld investeren, kan het dan misschien wel? Is er draagvlak in de wijk en zijn bewoners bereid om mee te doen?

Het wijkbudget is beperkt en dat betekent dat van je jaarlijkse verlanglijst
meestal niet alitjd alles gerealiseerd kan worden. Je moet dus prioriteiten
stellen. Maar wie zijn wij als wijkraad om dat te doen? We zijn niet democratisch gekozen. Daarom hebben we via Facebook de bewoners gevraagd wat
zij het belangrijkst vinden. We kregen ontzettend veel reacties en ook leuke
nieuwe suggesties. Zo kwam voor 2016 de upgrading van de bushalte aan de
Leegeweg op het lijstje van Gravenburg. Maar op een bijeenkomst van de
wijkraden van stadsdeel West op 28 oktober werd duidelijk dat een andere
langgekoesterde wens, namelijk de verbreding van het fietspad van onze wijk
naar De Held, opeens ook tot de mogelijkheden behoorde! Wij wisten niet
beter dat zelfs als we de wijkbudgetten van de Held en Gravenburg bij elkaar
zouden leggen, het een paar jaar sparen zou worden. De Held en wij waren
het snel eens over het feit dat we deze kans moesten grijpen. Maar vonden
de bewoners dat ook een goed plan? Daarover raadpleegden we hen opnieuw via Facebook.

Het maken van een wijktop is een experiment en als we er mee doorgaan
moet de timing beter, vind ik. Idealiter dien je aan het begin van het jaar je
voorlopige wijktop in bij de gemeente. Voor de zomer weet je dan wat er kan
en wat niet, en wat alles kost. Daarna beslist de wijk: wat willen we ? Dan kan
je nog in hetzelfde jaar beginnen met de uitvoering.”

Naar de gemeente voor
een quickscan en weer
terug naar de wijk

Allart Kelholt is bestuurslid van de Vereniging Wijkopbouw
Hoogkerk (VWH), waar Gravenburg onder valt. Daarnaast is
hij lid van de wijkraad Gravenburg. Allart werkt bij de Dienst
Werk & Inkomen van de gemeente en woont aan de Simonsstraat.
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STAP 3 & 4

De ene dag praat ik met de directeur van een
woningcorporatie, de andere dag sta ik wc-potten bij het

dan
moet je er hard voor werken.
je iets bereiken,

Als beginnend zelfstandig ondernemer vond hij werkruimte vlakbij huis, in het Wijkbedrijf Selwerd. Hij wilde ook best iets terugdoen: zijn kennis en kunde op het
gebied van arbeidsbemiddeling en ondernemerschap
inzetten voor de wijk. Nu regelt hij dat onderhouds- en
beheerklussen in de wijk zoveel mogelijk worden uitgevoerd door werkloze wijkbewoners, zodat ze uit de bijstand kunnen komen. Ook zet hij zijn schouders onder
het Ondernemerssteunpunt voor ervaren en beginnende
ZZP’ers. Het is win-win-win, maar het gaat niet vanzelf.
Haaije Koenders: “Ik zit in een stroomversnelling. In april 2016 diende ik mijn
Right to Challenge in om het ondernemerschap in de wijk te stimuleren. Mijn
plan voor een Ondernemerssteunpunt in het Wijkbedrijf paste niet naadloos
binnen de hokjes, het fietste dwars door afdelingen en diensten heen. Het
gebiedsteam regelde een gesprek met alle gemeentelijke betrokkenen in één
keer. Ik pitchte mijn idee en kreeg daarna te horen dat ik door kon. Op 27
oktober gingen we open.
Kennis en kunde delen, maar ook successen en tegenslagen: daar gaat het
om. Mijn principe is dat mensen elkaar versterken. Het Wijkbedrijf is een
goede en veilige plek voor mensen die vanuit werkloosheid en armoede
de weg naar boven zoeken, bijvoorbeeld door vanuit de bijstand parttime
te gaan ondernemen. Ik praat met hen, vraag wat ze nodig hebben, en leg
contact met de meer ervaren ondernemers in de wijk. Starters kunnen daar
bijvoorbeeld terecht voor juridisch advies, of advies over de boekhouding. Ik
organiseer durf-te-vragenavonden of andere bijeenkomsten waar ze elkaar
kunnen ontmoeten… Er hebben zich al best wat ZZP’ers aangesloten. Ze gebruiken ruimte in het Wijkbedrijf om workshops te geven, er is een startend
cateringbedrijfje dat de keuken gebruikt, er is iemand met een webwinkel,
een jurist…

het klusteam. Dat is een van de initiatieven van het Wijkbedrijf om mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Het binnenhalen van
klussen gaat best goed. Ik stap als wijkbewoner af op woningcorporaties die
een project hebben in Selwerd en zeg: wij willen als wijk betrokken zijn, we
hebben hier veel mensen die thuis zitten en goed werk kunnen leveren. Gun
ze wat klussen. Lefier, Nijestee en de afdeling Vastgoed van de gemeente zijn
al vaste opdrachtgevers. De klussers krijgen normaal betaald en wat ze verdienen wordt ingehouden op hun uitkering. Ze zijn hartstikke gemotiveerd.”

Haaije Koenders

ZZP’er, van huis uit
woont met zijn gezin in de Mispellaan.

STAP 5

Wijkbedrijf te slopen. Wil

is

sociaal psycholoog en

De doorzetter
Groen licht! De wijk vindt het een goed idee én er is
geld om het uit te voeren. Nu heb je flink wat PK nodig om het project van de grond te krijgen. Dat vraagt
om doorzetters die niet van ophouden weten, als het
even kan uit de wijk zelf.
Doorzetters trekken het project, zorgen voor draagvlak bij de wijkbewoners en voldoende vrijwilligers,
maar zorgen ook voor een goede verbinding met de
betrokken organisaties.
Meestal zijn doordouwers vrijwilligers, en soms is er
ook wat budget voor een betaalde kracht die coördineert en afstemt.
Haaije Koenders zo’n doorzetter. Hij daagde de gemeente uit om de werkloosheid in Selwerd te lijf te
gaan en schreef daarvoor een ‘Right to Challenge’.
De gemeente pakte de handschoen op en de eerste
successen zijn binnen. Iedereen kan zo’n Right tot
Challenge indienen bij de gemeente, om taken over
te nemen die tot nu toe veel kopzorgen en geld kosten.

Vanuit het steunpunt organiseren we grotere evenementen waarin startende
ondernemers uit de wijk hun spullen kunnen verkopen en promotie kunnen
maken. Zoals een eet-/foodtruckfestival, een kerstmarkt en open dagen. Ook
ondersteunen we bewoners en ondernemers die een Right to Challenge willen schrijven, bijvoorbeeld een project waarin iemand het thema armoede
en eenzaamheid koppelt aan huisdieren en een challenge op het gebied van
budgethulpverlening.
De meeste ZZP’ers zitten in de sociale hoek, zoals ik. Ons doel is ons brood
verdienen én de wijk verbeteren. We werken in het Wijkbedrijf op basis van
wederkerigheid. Een startende ondernemer krijgt gratis werkruimte als hij
iets terugdoet voor het Wijkbedrijf of de wijk. Dat geldt ook voor mij: als
startende ondernemer heb ik al heel wat onbetaalde uren in het Wijkbedrijf
gestoken. Ik zie het als investering en het levert me wat op. Sinds april word ik
voor 8 uur per week ingehuurd om betaalde opdrachten binnen te halen voor
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STAP 5

Ho, stop, riepen de wijkbewoners.

Wij wonen hier.

Ze hadden allemaal hun eigen prachtige ideeën voor hun
stukje in het hart van Paddepoel: de eigenaren van het
winkelcentrum, de woningcorporaties en de gemeente.
Nu werken ze samen met de wijkbewoners aan een plan
voor een kloppend hart van de wijk.
Derk den Boer: “Vier jaar geleden hadden we als wijkraad al door dat er veel
ging gebeuren in het gebied rond het winkelcentrum. We kregen alle partijen om tafel, maar de crisis en bezuinigingen staken een spaak in het wiel.
Intussen is er in Paddepoel-Zuid veel wijkvernieuwing geweest en we constateren dat de bewoners daar met de rug naar de wijk wonen. Hun kinderen
gaan naar de Nassauschool in de Oranjewijk en ze doen hun boodschappen
aan de Wilhelminakade in plaats van bij ons. Dus toen we hoorden over de
plannen voor het winkelcentrum en de woontorens voor jongeren, zijn we
ertussen gesprongen. We zijn blij dat de jongeren komen, maar dan moeten
ze wel deel uitmaken van de wijk. We zijn blij met de renovatie en uitbreiding van het winkelcentrum, maar hoe gaat het er uitzien en hoe zit het met
het parkeren? Als de woningcorporaties en de eigenaren van het winkelcentrum ieder hun eigen stukje mooi voor mekaar hebben, ben je er niet. Zonder
samenhang heeft Paddepoel de komende 40-50 jaar een verrommeld hart.
Wij willen juist een kloppend hart, in beide betekenissen van het woord. En
daarin is de inrichting van de openbare ruimte belangrijk: logische en mooie
looproutes, een veilige doorstroom van het verkeer, veel groen. Hoe kunnen
we het hele gebied zo inrichten dat jongeren, ouderen, mensen met kinderen
er met plezier gebruik van maken? En daarbij moeten we niet alleen kijken
naar de korte termijn, maar vooral naar de lange termijn. Dat is de opgave
waar we voor staan.

STAP 6 & 7

Laten we er samen iets moois van maken!

Samen bepalen,
samen doen
De Wijktop is bepaald, er zijn doorzetters die de
projecten gaan realiseren, en dan?
Eerst met de betrokken partijen om tafel en per
project een plan maken. Zodat voor iedereen
duidelijk is wat we samen aanpakken, hoe en
wie waarvoor verantwoordelijk is. Maar ook: op
welke momenten gaan we de (minder actieve)
wijkbewoners betrekken, welke partijen hebben
we nog meer nodig en wat vragen we van hen. En
tenslotte: hoe gaan we aan het eind verantwoording
afleggen.
Nu kan het echte werk beginnen.
In Paddepoel gebeurt dat door middel van co-creatie:
een structurele samenwerking van wijkbewoners,
de gemeente, de woningcorporaties, het WIJ-team,
winkeliers en bedrijven en andere betrokkenen. De
Wijkraad speelt een zeer actieve rol in dit proces.
Iedere 6 weken komt de Co-Creatie bij elkaar om de
voortgang van projecten te bespreken en nieuwe
lijnen uit te zetten. Doordat er altijd leden van
Gebiedsteam West en van het WIJ-team aanwezig
zijn, kan er snel geschakeld worden met de diverse
instanties.

We zijn eerst met alle organisaties apart gaan praten. Hun intenties zijn goed:
ze willen graag samen naar het gebied kijken. Maar op een dag hoorden we
‘we hebben met de investerende partijen bij elkaar gezeten’. Zonder de wijk
dus. En dan denk ik: wij investeren toch ook? Alleen geen geld. Wel heel veel
tijd. Gelukkig is dat kwartje gevallen.

Er zijn inmiddels vijf werkgroepen: Groen,
Duurzaamheid en Bouw, Verkeer en Veiligheid,
Sociale cohesie en Kunst.

We zitten nu dus in de fase waarin iedereen niet alleen het eigen project
mooi wil optuigen, maar ook naar het geheel kijkt. De gemeente heeft een
landschapsarchitect ingeschakeld om een visie te schetsen voor de omgeving van het winkelcentrum. Die praat met alle betrokkenen, ook met ons en
studenten van de Hanzehogeschool die onderzoek doen naar het draagvlak
onder bewoners. Ik ben benieuwd hoe al die ideeën straks bij elkaar komen.”

Derk den Boer woont in de Kometenstraat, is beeldhouwer van
beroep en is al jaren lid van de Wijkraad Paddepoel. Derk was
tot voor kort zeer actief in de Co-Creatie, onder andere in de
werkgroep Duurzaamheid & Bouw.
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STAP 6 & 7

Het beheer en het onderhoud hebben we goed
geregeld. Vrijwilligers

vinden is niet moeilijk,

we doen het allemaal zelf.

Jan Mulder: “Als wijkvereniging voerden we destijds actie voor de komst van
een school en we hoopten dat er ook een wijkgebouwtje zou kunnen komen,
maar dat lukte niet. In de afgelopen jaren visten we 2 keer achter het net. Het
punt is dat je als wijkbewoners door de instanties vaak niet als partij wordt
gezien. In juli 2015 veranderde dat. Een wijkbewoner die bij de gemeente
werkt, tipte ons. ‘Ze gaan nu praten over de uitbreiding van de school.’ Er
kwam een gesprek met Peter Wijnsma van het gebiedsteam. Die zei: als jullie het als bewoners zelf helemaal regelen, hebben jullie onze medewerking,
en dan gaan wij er ook wat financiële middelen tegenover stellen. Dat was
ingewikkeld, want je hebt met veel partijen te maken. De schoolbesturen, de
andere gebruikers van Rietwierde (VCOG, SKSG en Kits), O2G2 die schoolgebouwen beheert en verhuurt, de gemeenteambtenaren die er over gaan. Die
moesten we allemaal meekrijgen. Dat was spannend. Maar uiteindelijk zagen
alle partijen voordelen als er een wijkgebouw aan de uitbreiding gekoppeld
zou worden: een extra ruimte, die onder schooltijd af en toe ook door de
scholen gebruikt kon worden. Spannend was het moment dat de offerte van
de aannemer getekend moest worden. We wisten hoeveel geld de gemeente
beschikbaar stelde en hoeveel wij uit eigen middelen zouden bijleggen. Tegelijkertijd hadden we dat geld van de gemeente nog niet, alleen een mondelinge toezegging. Als Peter Wijnsma onder een auto zou komen, op wie kon
ik dan terugvallen? Maar alles ging goed. In de winter ging de eerste paal de
grond in en op 15 april werd het wijklokaal mede door wijkwethouder Paul
de Rook geopend. De inrichting is helemaal zelf gemaakt door vrijwilligers uit
de wijk en voor de inventaris kregen we een subsidie van Wijken voor Jeugd,
omdat er in onze wijk veel behoefte is aan activiteiten voor jongeren. En die
organiseren wij.

om een vrijwilliger te vinden voor het beheer. Vanuit onze commissie Cultuur
& Sport is Nel hier ingestapt, ze doet het als pilot voor een jaar. Daarna gaan
we evalueren en kijken hoe we eventuele zwakke punten kunnen oplossen.
Nel beheert de agenda, maakt met de gebruikers afspraken over de sleutel,
de koffie en de thee, en dat de ruimte netjes achtergelaten moet worden. En
dat gaat prima.
De borging voor de langere termijn is best nog wel een zorg. We kunnen
5 jaar op deze plek zitten, daarna moeten we een nieuwe lokatie vinden.
Daarvoor moeten we in overleg met de gemeente. We hebben er wel wat
contacten over gehad maar het is allemaal nog niet geregeld.”

Jan Mulder

is voorzitter van de wijkvereniging

Reitdiep

en in

het dagelijks leven werkzaam als senior adviseur binnen de
gezondheidszorg. hij woont aan de

STAP 8

Reitdiep heeft een zeer actieve wijkvereniging. Zeepkisten bouwen, gevelstenen en vuurpotten kleien, hardlopen, Reitdiep Pop, yoga, textiel, Carmen-kinderopera,
Kerstkoor…. Het is er allemaal. Georganiseerd vanuit de
wijkvereniging, door en voor bewoners. Laagdrempelig
en tegen kostprijs zodat iedereen kan meedoen. Maar
ze hadden geen eigen plek. Ze zaten overal, de spullen
stonden in de boerderij op de dijk, in een leegstaande
winkel aan de haven, in iemands garage. Dat was niet
ideaal.

Oude Riet.

De energie behouden
Het idee is gerealiseerd. Eindelijk. Iedereen is trots
en blij. Maar nu moet het vuurtje blijven branden. Er
is onderhoud nodig, beheer, geld voor de huur van
volgend jaar, en noem maar op. Wie gaat daar voor
zorgen en hoe? Het is belangrijk om al vroeg na te
denken over continuïteit en het behouden van de
energie.
De wijk Reitdiep heeft het beheer en onderhoud
goed geregeld.

Van De Rietvogel wordt goed gebruik gemaakt. Er zijn heel veel cursussen en
doordat de school de ruimte ook gebruikt, blijven onze kosten laag. Wijkbewoners kunnen De Rietvogel reserveren voor hun activiteiten voor de wijk,
maar de ruimte is niet te huur voor particulier of commercieel gebruik.
Als je het hebt over de korte termijn, het onderhoud en dergelijke: dan hebben we de continuïteit van De Rietvogel goed geborgd. De inventaris en het
onderhoud regelen we allemaal zelf. We hebben een bedrag gereserveerd en
er zijn altijd genoeg vrijwilligers die willen helpen. Het was ook niet moeilijk

14

15

STAP 8

Hoe hoog is het wijkbudget
Het wijkbudget dat de wijk zelf kan besteden bedraagt 3 euro per inwoner.
Maar het wijkbudget is niet het totale budget voor een wijk. De gemeente
investeert ook langs andere wegen in wijken. Er zijn 2 belangrijke routes:
> De wijkkompassen: een bestaand onderzoek naar wat goed gaat en
beter kan. Een wijkkompas geeft aan wat de opgave is voor een wijk en
dat is het uitgangspunt van de gebiedsagenda: wat de gemeente in een
jaar in een wijk wil aanpakken (os.groningen.nl/basismonitor).
> De gemeentebegroting: wat de gemeente in een jaar wil doen in de stad,
kortweg de stedelijke agenda. In de gemeentebegroting zijn de thema’s
terug te vinden die de collegepartijen na de gemeenteraadsverkiezingen
hebben gemaakt. Tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn dat
onderwijs, zorg, werk, duurzaamheid, economie, wonen en verkeer,
waarbij samenwerken het sleutelwoord is.
Hoe beter een idee vanuit de wijk past bij de opgave die volgt uit het
wijkkompas, hoe waarschijnlijker het is dat er extra geld, energie en hulp
loskomt om het te realiseren. En dat geldt nog meer wanneer het idee
samenvalt met een thema uit de gemeentebegroting.
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BEGROTING

18

19

WIJKKRACHT >> De bewoners
zijn erg betrokken, wat onder
andere blijkt uit een zeer actieve
wijkraad: de Vereniging Wijkraad
Hoogkerk (VWH).

Het dorp HOOGKERK bestaat uit verschillende buurtjes,
allemaal met een eigen sfeer, koop en huur. Er wonen veel
gezinnen met jonge kinderen, alleenstaanden en ouderen.

WIJK IS
BLIJ MET >>

DE WIJKTOP

DIT HEEFT
AANDACHT
NODIG >>

Aanpak van de sportvoorzieningen. De verhuizing van de tennisvereniging naar het sportpark bij de Ruskeveenseplas is een lang gekoesterde wens. Nu
kiezen bewoners vaak voor tennis in Zuidhorn en dat is niet goed voor de leefbaarheid, het voorzieningenniveau en de sociale samenhang in de wijk. De wijk
wil het sporten onder jongeren stimuleren en dan zijn goede sportvoorzieningen
dichtbij huis belangrijk. Ook wil de wijk al jaren een toiletgebouw voor de recreanten op het strandje van de Ruskeveenseplas. Er is een plan bedacht dat deze
wensen combineert. De tennisclub verhuist naar het sportcomplex en recreanten kunnen gebruik maken van de nieuw te bouwen kleedkamers en toiletten.

Martin Bos & Martijn Schuitemaker

UITGAVEN EN PLANNEN 2016
Wijkbudget, 7.706 inwoners x € 3,- =
Deelmaatregelen gebiedsvisie West
Herinrichting Suikerbuurt			
Totaal				

Status: dit plan gaat door. Voor het toiletgebouw heeft de gemeente al een aantal jaar
€ 100.000,00 gereserveerd. En met middelen van de wijk, de gebieds- en sport begroting, en de sportclubs erbij kan het hele plan worden uitgevoerd.

€ 23.118,€ 248.226,€ 205.000,€ 476.344,-

Historische haven. In het Hoendiep, tegenover strokartonfabriek De Halm
wil de wijk een haven voor historische vrachtschepen realiseren. Doel is om circa
9 ligplaatsen te realiseren (zie ook het verhaal op blz. 6).
Status: er is een stedelijke watervisie gemaakt. In dit nog niet vastgestelde plan is de
historische haven opgenomen. Het past goed in de ambitie van de stad en kan alvast als
pilot worden uitgevoerd.

OOK VOOR MEKAAR GEKREGEN IN 2016
Van de gebiedsagenda
•
•
•
•

Boardwalk Ruskeveenseplas. Regelmatig rijden fietsers die gebruik maken van de ‘boardwalk’ (het wandelpad van Hoogkerk naar Buitenhof) het water
in. Het pad heeft aan 1 kant een reling. Nu de boardwalk aan vernieuwing toe is
wil de VWH het veilig maken voor fietsers én wandelaars.
Status: als tegenprestatie voor de uitvoering van dit plan verzorgt de wijk de communicatie met de bewoners. Als er draagvlak is om van het wandelpad een fietspad te maken
kan het in 2017 worden uitgevoerd.
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Vervanging van speeltoestellen.
Herinrichtingsplan Suikerbuurt samen met bewoners.
Verkeersmaatregelen Roderwolderdijk.
Huiskamer en gezinsklas in de Vernsterschool.

HOOGKERK

WIJKKRACHT >> Beide wijken
hebben een actieve wijkraad.
De wijktop is gemaakt door
de wijkraden van De Held
en Gravenburg samen. De
bewoners hebben via Facebook
input gegeven toen het aan
kwam op prioriteiten stellen (zie

GRAVENBURG en DE HELD zijn jonge welvarende
wijken met veel koopwoningen. Er wonen veel jonge
gezinnen, weinig ouderen en alleenstaanden.

DE WIJKTOP

het verhaal op pagina 8).

De Heldenburcht. Een gezamenlijk activiteitencentrum met een plek voor
jongeren, want voor jongeren is er niets te doen in De Held en Gravenburg. Dat
leidt tot overlast en onveiligheid.
Status: de wijkraden zijn in gesprek met de wijkbewoners om draagvlak te creëren en
de financiering voor de kosten van het gebouw rond te krijgen. De plek is al bekend: bij
de rotonde van de Maresiusstraat.

Verbreding van het fietspad tussen Gravenburg en De Held. Dit
fietspad wordt zeer intensief gebruikt door de wijkbewoners, zowel door wandelaars als fietsers. Het pad is erg smal en dat leidt tot gevaarlijke situaties. Drie
jaar geleden, tijdens de co-creatiebijeenkomsten Werken aan West, kwam deze
wens al naar voren. De wijken stellen langzaam verkeer boven autoverkeer. Nu
kan deze wens verzilverd worden.
Status: dit kan worden uitgevoerd met geld uit het wijkbudget, aangevuld met gebiedsvisiegeld.

Bushokjes in Gravenburg. Bewoners staan in weer en wind op de bus te
wachten. Omdat de stopplaatsen tijdelijk zijn, wordt er niet geïnvesteerd. Deze
situatie duurt nu al 10 jaar en zal niet binnen afzienbare tijd zijn opgelost, omdat
De Held 3 vooralsnog niet wordt gebouwd.

Allart Keltholt uit Gravenburg & Ria Jansma uit de Held + zoontje Sjoerd

WIJK IS
BLIJ MET >>

Status: omdat de kosten hoog en de bushokjes tijdelijk zijn, kiezen de bewoners ervoor
om te investeren in het fietspad en niet in bushokjes.

UITGAVEN EN PLANNEN 2016

Wijkbudget, 5.289 inwoners x € 3,- = 		
Deelmaatregelen gebiedsvisie West			
Totaal					

€ 15.867,€ 36.333,€ 52.200,-

OOK VOOR MEKAAR GEKREGEN IN 2016
Van de wijkagenda

DIT HEEFT
AANDACHT
NODIG >>

•

De verlichting van het Söllepad van Gravenburg naar de Friesestraatweg

Van de gebiedsagenda
•
•
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In Gravenburg zijn op twee veldjes de speelelementen vervangen.
De Lutherstraat is deels opnieuw bestraat.

GRAVENBURG /
DE HELD

WIJKKRACHT >> Buitenhof
heeft een actieve
buurtcommissie, die de
wijktop opstelde.

BUITENHOF is een gewilde wijk vlakbij het Stadspark,

DE WIJKTOP

met voornamelijk koopwoningen. De wijk is bijna 20
jaar geleden gebouwd en er wonen vooral gezinnen met
kinderen.

Groenstrook Kranenburg. De ondernemers en de wijk maken samen een
plan om het gebiedje tussen de Eemsgolaan, de Rozenburglaan en de snelweg
beter te benutten. Bijvoorbeeld om te wandelen tijdens de lunch, te spelen en
rond te hangen, en misschien kan er een beschutte ontmoetingsplek komen.
Ook wil de wijk een opslag voor de spullen die gebruikt worden bij de verschillende buurtactiviteiten. Uitgangspunt van het plan is dat het groene/ecologische
karakter van de strook in stand blijft.
Status: de gemeente gaat akkoord met het gebruik van de groenstrook. Het initiatief
ligt nu bij de ondernemers in de wijk (de bedrijvenvereniging VBGW) en de wijk.

Verbetering van het centrale speelveld. Het veld wordt zeer intensief
gebruikt door kinderen en jongeren, met name het voetbalveldje. Gras wil er
bijna niet meer groeien, daarom wil de wijk investeren in kunstgras.
Status: het kunstgras komt er, van doel tot doel, over de volle breedte. Er is geld uit het
wijk- en gebiedsbudget beschikbaar.

Meer parkeerruimte aan de zuidkant van het speelveld. Op dit moment parkeren automobilisten hun auto schuin in, zodat er meer plek is. Het
gevolg: onveilige situaties. Het gaat om een ‘tekentafelfout’ -zo vindt de wijk. Die
fout willen ze graag hersteld zien.
Status: dit idee is afgevallen omdat er minder draagvlak voor is in de wijk. Cofinanciering is niet gevonden en de wijk kiest voor het speelveld.
WIJK IS
BLIJ MET >>

Uitbreiding van het fietspad bij de Hunsingolaan. De bewoners willen een fietsdoorsteekje zodat de bewoners en bezoekers van de Hunsingolaan
1a en 1b niet hoeven om te rijden.
Status: Dankzij een meevaller op het gebied van wegwerkzaamheden kan dit idee worden uitgevoerd. De opdracht aan de aannemer is inmiddels verstrekt.

UITGAVEN EN PLANNEN 2016

Wijkbudget, 2.286 inwoners x € 3,- =
Deelmaatregelen gebiedsvisie West		
Totaal					

DIT HEEFT
AANDACHT
NODIG >>

€ 6.858,€ 9.142,€ 16.000,-

OOK VOOR MEKAAR GEKREGEN IN 2016
Van de gebiedsagenda
•

In de Hunsingolaan is een groot deel van de stoep opnieuw bestraat.

Van de stedelijke agenda
•
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Geluidswerende schermen langs de A7.

BUITENHOF

WIJKKRACHT >> De bewoners, de
ondernemers, kennis- en zorginstellingen
en de gemeente werken sinds 2015
samen aan de wijkontwikkeling, in de
vorm van co-creatie. Ook het project
Wijk Inzet door Jongeren en Studenten
(WIJS) heeft de co-creatie omarmd. De
wijktop is opgesteld door de wijkraad.

PADDEPOEL is naoorlogse nieuwbouwwijk met

huur- en koopwoningen waar de afgelopen jaren
wijkvernieuwing heeft plaatsgevonden. Ook nu nog wordt
er gesloopt en nieuw gebouwd. Er wonen relatief veel
ouderen en studenten.

DE WIJKTOP

WIJK IS
BLIJ MET >>

Duurzaamheid en Bouw
De woningcorporaties Lefier en Nijestee zijn bezig met nieuwbouw voor jongeren, de Vereniging van Eigenaren heeft plannen om het winkelcentrum grondig
te renoveren. De wijkbewoners willen een mooi hart van de wijk van waar oud
en jong met plezier gebruik van maakt. Ook willen ze een leefbare wijk voor alle
leeftijdsgroepen (zie het verhaal op blz.12).

DIT HEEFT
AANDACHT
NODIG >>

Status:
> De woningcorporaties, de gemeente en de werkgroep Duurzaamheid en Bouw zijn in
gesprek over de herinrichting van de omgeving van het winkelcentrum. Studenten van
de Hanzehogeschool doen hiervoor onderzoek naar de wensen en behoeften van huidige en toekomstige wijkbewoners.
> Een andere groep Hanzehogeschoolstudenten onderzoekt hoe de jonge nieuwe wijkbewoners kunnen integreren en participeren, om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de wijk.

Sociale Cohesie
In Paddepoel wonen veel eenzame ouderen met een smalle beurs. De wijk wil
de sociale samenhang stimuleren en twee wijkbewoners gingen in de eerste flat
van de Planetenlaan ‘buur voor buur’ langs op zoek naar gedeelde wensen, en
mogelijke verbindingen. Het doel is om mensen samen te brengen zodat (kwetsbare) langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook schreven de initiatiefnemers
Ans Boven en Riny van der Molen, en onderzoeker Janny Rozema van de Hanzehogeschool een boekje, om anderen te inspireren (paddepoel.info/co-creatie).
Status:
> Het ‘buur voor buur’- onderzoek wordt uitgebreid. De initiatiefnemers willen ook in de
volgende flats bij de deuren langs.

Ans Boven & Riny van der Molen, Buur voor Buur

UITGAVEN EN PLANNEN 2016
Wijkbudget, 10.193 inwoners x € 3,- =
Co-creatie Paddepoel			
Totaal					

> Er komt een vervolg op de Interculturele burendag en er zijn plannen voor meer gezamenlijke activiteiten.
> Verder met Buurten bij Bernlef. Dit is opgezet in samenwerking met Dignis en WerkPro.
Voorbeelden zijn maaltijden verzorgen, was-service, licht huishoudelijk werk, klusjes en
een boodschappenservice.

€ 30.585,€ 149.315,€ 179.900,-

OOK VOOR MEKAAR GEKREGEN IN 2016
Van de co-creatieagenda
•

Verkeer en veiligheid
De wijk wil verschillende maatregelen om de verkeersveiligheid en het veilig parkeren te verbeteren.

•
•
•
•
•

Status:
> De werkgroep heeft veel tijd en energie gestoken in inspraak voor de nieuwe fietspaden door de wijk. Daardoor zijn ze niet toegekomen aan een co-creatiedoel: een aangepast verkeerscirculatieplan.

Onderzoeksprojecten op het gebied van bouwen en duurzaamheid door VastgoedLAB in samenwerking met docenten en studenten van de Hanzehogeschool.
Buurten bij Bernlef: ondersteunen van zelfstandig wonende ouderen.
Buur voor buur, bestrijding van eenzaamheid onder ouderen.
2 kunstroutes en een bijbehorend mini-magazine.
Interculturele Burendag op 24 september.
Ingebruikname van het WIJS/co-creatiepand in het winkelcentrum.

Van de gebiedsagenda
•
•
•

> Op verzoek van de bewoners wordt de stoeprand van de Kometenstraat geel, bij wijze
van proef. Mocht dit een succes blijken, dan krijgt mogelijk ook de Saturnuslaan een gele
stoeprand.
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In 8 straten zijn de speeltoestellen vervangen.
De gazons van de Mutua Fidesstraat en de Venuslaan zijn hersteld.
6 straten zijn opnieuw geasfalteerd.

PADDEPOEL

TUINWIJK is een vooroorlogse wijk met veel sociale

WIJKKRACHT >> Tuinwijk
heeft een actieve
wijkvereniging, die de
wijktop opstelde.

DE WIJKTOP

huurwoningen. De laatste grootschalige renovatie is
recent afgerond en daardoor zijn er nieuwe groepen in
de wijk komen wonen, met name jongeren en veertigersvijftigers.

Betaald parkeren. Sinds de naastgelegen Plantsoenbuurt betaald parkeren
heeft, is er veel parkeeroverlast. Bewoners hebben zelf onderzoek gedaan en uit
hun enquêtes blijkt dat een meerderheid wil dat de gemeente betaald parkeren
invoert.
Status: de gemeente heeft het in onderzoek, maar het kan binnen het gebiedsbudget
worden uitgevoerd. Hiervoor is € 10.000,00 gereserveerd. Daarnaast is er geld uit het
programma Verkeer van de gemeente.

Versterken van het beheer van het buurtcentrum TuinPad. Het
is een gloednieuw gebouw waar veel activiteiten worden georganiseerd. Ook
clubs van buiten de Tuinwijk maken er gebruik van. Beheer door uitsluitend vrijwilligers bleek in het afgelopen jaar niet te werken. Het is nu zoeken naar een
nieuw evenwicht, met deels vrijwillig en deels betaald beheer.
Status: voor 2017 is het beheer geregeld volgens deze nieuwe formule. De geschatte
kosten zijn € 10.000,00 en komen uit het gebiedsbudget.

Continuïteit van het Zwerfvuilteam. Het zwerfvuilteam dat de wijk
schoon en netjes houdt bestaat uit een vaste groep wijkbewoners die dit al jaren
doet. Als er een redelijke vrijwilligersvergoeding is, zullen andere wijkbewoners
gemakkelijker hun taken overnemen. Dat is goed voor de continuïteit en de borging van een schone Tuinwijk.
Status: de wijk heeft hiervoor zelf € 1.960,00 gereserveerd uit het wijkbudget.
Martin Brouwers, Wolter Bos, Jan Mulder, Roy Rikken & Besim Bytyqi

UITGAVEN EN PLANNEN 2016
Wijkbudget, 1536 inwoners x € 3,- =
Bewonersbeheer Tuinwijk			
Totaal 		

WIJK IS
BLIJ MET >>

€ 4.608,€ 33.352,€ 37.960,-

OOK VOOR MEKAAR GEKREGEN IN 2016
Van stedelijke agenda
•

De Bessemoerstraat is ingericht als fietsstraat. Het is onderdeel van de slimme
fietsroute naar Zernike.

DIT HEEFT
AANDACHT
NODIG >>
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TUINWIJK

VINKHUIZEN is een jaren zestigwijk met flats en

rijtjeshuizen, zowel huur als koop. Er zijn uitgebreide
voorzieningen: scholen, een gezondheidscentrum en een
groot winkelcentrum. Ruim 10 jaar geleden maakte een
deel van de woningen plaats voor nieuwbouw en ook het
winkelcentrum werd vernieuwd. In de wijk wonen veel
gezinnen en naar verhouding veel ouderen.

DE WIJKTOP

WIJKKRACHT >> De wijktop
is gemaakt door Wijk
Overleg Vinkhuizen, de
bewonersorganisatie.

Samenwerking wijkbewoners en gemeente. Hoe gaan we samen bepalen waaraan we het wijkbudget uitgeven? Wat vinden we nodig, wat doen we
als wijkbewoners zelf en waar hebben we hulp bij nodig?
Status: In het voorjaar van 2017 gaat de wijk in samenspraak met de bewoners werken
aan een goede overlegstructuur, zodat er meer draagvlak is in de wijk.

Orde op zaken bij De Wende. De activiteiten van De Wende trekken veel
bewoners uit de wijk, maar de wijkvoorziening kampte met financiële problemen uit het verleden. Er is behoefte aan onderzoek naar hoe De Wende efficiënter gebruikt kan worden, aan welke activiteiten behoefte is in de wijk en hoe het
buurtcentrum nog meer deelnemers kan trekken.
Status: het bestuur heeft orde op zaken gesteld en studenten van de Hanzehogeschool
gaan via WIJS (Wijk Inzet Jongeren & Studenten) onderzoek doen.

UITGAVEN EN PLANNEN 2016
Wijkbudget, 10.193 inwoners x € 3,- =
Vinkhuizen laat niet los			
Totaal			

€ 33.252,€ 248.226,€ 281.478,-

OOK VOOR MEKAAR GEKREGEN IN 2016
Van de gebiedsagenda
•
•
•
•
•

WIJK IS
BLIJ MET >>

•
•
•
•
•

DIT HEEFT
AANDACHT
NODIG >>

De Roege Boys kregen ruimte in Backbone050 (zie het verhaal op blz. 4).
Diamantpark.
Herindeling speelplein.
Project ‘De wereld de school in’.
Een huiskamer en BSO+ voor kinderen uit probleemgezinnen: een veilige plek waar
ze kunnen chillen, spelen en huiswerk maken.
Ondersteuning kleine bewonersinitiatieven.
Wijktafels: gesprekken over participatie en vrijwilligerswerk met verschillende
groepen wijkbewoners.
Huiswerkbegeleiding voor kinderen uit minimagezinnen.
Spelcontainer en activiteiten in de Zilverlaan.
Nieuwe speeltoestellen in de Bergkristalstraat, de Briljantstraat, de Diamantlaan,
de Kaliumstraat, de Magnesiumstraat, de Opaalstraat en de Spinelstraat.

Van de stedelijke agenda
•
•
•

Bijeenkomst ‘Driehoek in de wijk’ (burgemeester, politiechef en officier van Justitie) om de wijk veiliger te maken, samen met de bewoners.
Opening BackBone050 in een voormalig schoolgebouw aan de Travertijnstraat, een
werkplek voor jong, creatief en/of maatschappelijk betrokken talent.
Veilige fietstunnels dankzij graffitikunst, mooiere verlichting en bewaking door een
buurtpreventieteam.

(Er gebeurde veel meer in Vinkhuizen, deze opsomming is niet volledig)
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VINKHUIZEN

WIJKKRACHT >> Reitdiep heeft
zeer betrokken bewoners die
vaak vrijwilligerswerk doen in
de wijk. Spil in het buurtleven
is de wijkvereniging, die tal van
activiteiten organiseert.
De wijkvereniging stelde deze
wijktop op.

REITDIEP is een welgestelde

DE WIJKTOP

groene wijk met veel
koopwoningen aan het water.
Er wonen veel jonge gezinnen.

Beheer en de continuïteit van wijklokaal De Rietvogel. Dit is het
centrum van activiteiten van de wijkvereniging.
Status: Het wijklokaal staat tijdelijk (5 jaar) op deze plek. De wijkraad gaat samen met
de gemeente de komende jaren naar een definitieve locatie zoeken en reserveert geld
voor de verhuizing (zie het verhaal op pagina 14).

Verkeersveiligheid in de wijk. Zolang de wijk gebouwd wordt blijft dit
aandacht vragen. Er zijn knelpunten bij de scholen en de haven.
Status: de wijk is in overleg met Veilig Verkeer Nederland, de gemeente en de projectontwikkelaar Reitdiep. Er wordt een rotonde aangelegd bij de Prof. Uilkensweg en borden bij de oversteekplaatsen voor de scholen. Over andere maatregelen bij de scholen is
de wijk nog in overleg. Het kan worden uitgevoerd als de bewoners en/of de school een
tegenprestatie leveren.

De groene enclave in de wijk. Hiervoor heeft de gemeente geld gereserveerd maar de gemeente is geen eigenaar van de grond. Deze zou worden uitgeruild met de gronden van De Held 3, een wijk die voorlopig niet gebouwd wordt.
Status: Er is sprake van een patstelling. Tot die tijd is het wachten op de speel- en doetuin. De wijkvereniging houdt de druk op de ketel.

WIJK IS
BLIJ MET >>

UITGAVEN EN PLANNEN 2016

Wijkbudget, 2.755 inwoners x € 3,- =
Deelmaatregelen gebiedsvisie West 		
Totaal		

€ 8.265,€ 1.735,€ 10.000,-

OOK VOOR MEKAAR GEKREGEN IN 2016
Van de wijkagenda
•
DIT HEEFT
AANDACHT
NODIG >>

•
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De bouw van De Rietvogel, de eigen ruimte voor de wijk voor activiteiten. Dit is gerealiseerd met geoormerkt wijkgeld van de afgelopen jaren en eigen geld van de
wijk.
De inrichting van De Rietvogel. Hiervoor kreeg Reitdiep geld van Wijken voor Jeugd
en ook investeerde de wijk zelf.

REITDIEP

WIJKKRACHT >> Selwerd heeft
nog geen wijkraad. De wijktop
is daarom opgesteld door het
WIJ-team en het Wijkbedrijf
Selwerd.

SELWERD is een typische jaren zestigwijk met veel

sociale huurwoningen, waar wijkvernieuwing nog moet
plaatsvinden. Er wonen naar verhouding veel mensen
uit andere culturen, (buitenlandse) studenten en
eenoudergezinnen.

WIJK IS
BLIJ MET >>

DE WIJKTOP

DIT HEEFT
AANDACHT
NODIG >>

De huiskamer. In Selwerd wonen veel kinderen die het niet makkelijk hebben. Een aantal wordt na school opgevangen. De drie basisscholen in Selwerd
en Paddepoel geven aan welke kinderen naar de huiskamer gaan. Er is plek voor
zo’n 7-9 kinderen per dag. Het is voor de kinderen een veilige plek waar ze kunnen chillen, spelen en huiswerk maken.

De ZZP-werkplek in het wijkbedrijf met Haaije Koenders midden achter

UITGAVEN EN PLANNEN 2016
Wijkbudget, 6.536 inwoners x € 3,- =
Wijkbedrijf					
Totaal					

Status: het project is er al en wordt in 2017 opgenomen in de reguliere activiteiten van
het WIJ-team en de gemeente.

€ 19.608,€ 70.000,€ 89.608,-

Werkloosheid in de wijk aanpakken. Het Wijkbedrijf heeft een ‘wijkuitzendbureau’ dat betaalde klussen zoekt voor langdurig werkloze wijkbewoners.
Hoewel een betaalde baan helaas niet voor iedereen is weggelegd, wordt er
voor iedereen gezocht naar een werkplek in de wijk. Onder andere woningcorporaties en de gemeente worden gevraagd om klussen zoals onderhoud uit te
besteden aan mensen in de wijk. Het wijkuitzendbureau werkt nauw samen met
WIJ-Selwerd, de coaches ‘Meedoen’ en Wijkwerken. Ook opende het Wijkbedrijf
een ondernemerssteunpunt om startende ZZP’ers een steun in de rug te geven.

OOK VOOR MEKAAR GEKREGEN IN 2016

Status: Er zijn inmiddels ongeveer 50 bewoners aan werk geholpen, waarvan enkele
aan een betaalde baan. Bij het ondernemerssteunpunt zijn zo’n 20 aangesloten, waaronder veel starters (zie het verhaal op blz. 10).

•

Van de wijkagenda
•
•
•

•

Woningverbetering. Selwerd is toe aan wijkvernieuwing. Niet alleen de
woningen maar ook de omgeving moet worden aangepakt. Bij het maken van
plannen en in de uitvoering is samenwerking met bewoners, ondernemers en de
(zorg)instellingen belangrijk. Het Wijkbedrijf speelt een centrale rol.

•

PC-werkplaats in het Wijkbedrijf waar wijkbewoners aan pc’s kunnen klussen en
andere wijkbewoners helpen. Ook worden en computercursussen georganiseerd
(gestart als Right to Challenge-project).
Wereldboerderij in het Wijkbedrijf: een plek waar kinderen en ouders in contact
komen met dieren en ook zelf aan de slag kunnen.
Kinderopvang Deugniet in het Wijkbedrijf: kleinschalige opvang om ouders te ontlasten die stappen willen zetten naar de arbeidsmarkt.
De Periferie: wijktoeristenbureau in het Wijkbedrijf dat mensen op een andere
manier naar Selwerd laat kijken en de wijk opnieuw leert waarderen.
Wijkbewoners komen naar WIJ-Selwerd om samen te sporten, en te praten over
opvoeden en opgroeien. De fysiotherapiepraktijk in Paddepoel stelt hiervoor ruimte
beschikbaar en wijkbewoners begeleiden de groepen.
Behoeftepeiling door WIJ-Selwerd over verbeteringen in de wijk.

Van de gebiedsagenda
•
•

Status: Op 7 december vond een startconferentie plaats in de wijk met Wijkbedrijf
Selwerd, de gemeente, de woningcorporaties, het UMCG, de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit en het Healthy Ageing Network Northern Netherlands. De wijkontwikkeling
is een landelijk voorbeeldproject.

•
•
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Herbestrating stoepen in de Bremstraat en het hofje van de Magnoliastraat.
Nieuwe speeltoestellen bij de Elzenlaan, het hofje van de Magnoliastraat en de
Iepenlaan.
Nieuw bankje in het hofje van de Magnoliastraat.
De brugleuningen van Park Selwerd zijn geschilderd.

SELWERD

Nawoord

COLOFON

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
nieuwe manier van beleid maken zijn we begonnen vanuit de gedachte
dat mensen uiteindelijk zelf het beste weten waar in de wijk het meest
behoefte aan is.

Dit schrift en het werkblad zijn met plezier en zorg
samengesteld in opdracht van en in samenwerking met
gebiedsteam West van de Gemeente Groningen.
Onze dank gaat uit naar de wijkbewoners van
Groningen West. Zonder de bijdragen en medewerking
van de bewoners was deze publicatie niet mogelijk
geweest.

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

Deze publicatie is onderdeel van een proces: een
zoektocht naar wijkgericht werken vanuit de wijk en
in gelijke samenwerking tussen wijkbewoners, de
gemeente en andere partijen.
Alles in deze uitgave mag gedeeld en verbeterd
worden. Publicatie is vrij met vermelding van herkomst
en naam van de makers.

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

De wordclouds bij de wijktops zijn gemaakt op basis
van de wordclouds van O&S Groningen.

Nu moesten bewonersorganisaties zelf dus de knoop doorhakken.
Dat klinkt heel eenvoudig, maar het leverde afgelopen herfst menig
zweetdruppeltje op en soms schuurde het. Niet alle wijkbewoners
hebben immers dezelfde belangen. Maar zolang de discussie op voet
van gelijkwaardigheid en met wederzijds respect wordt gevoerd, is dat
natuurlijk helemaal niet erg.

Ontwerp en illustraties
Studio MARCHA!
Teksten
Helma Erkelens

We zagen ook dat plannen soms ineens veel meer vaart kregen omdat
ze konden aanhaken bij een groter beleidsthema van de stad, of bij een
al gepland project. Die stedelijke thema’s en projecten liggen vaak wat
buiten het zicht van wijkraden en individuele wijkbewoners. Het is aan
de gemeente om verbindingen te zoeken die voor extra synergie kunnen
zorgen. Het werkblad van dit schrift is daar een goed hulpmiddel bij.

Foto’s bij de Wijktops
Henx | Henk Veenstra
Productie
De Marge | Groningen

Gebiedsgericht werken betekent niet ‘dat hebben we nou eenmaal
besloten en zo gaat het’. We willen juist wendbaar zijn en dat kan met het
wijkwethoudersbudget. 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 .

Leg echte verantwoordelijkheid bij de burgers,

We hebben een begroting voor 2017 gemaakt. Dit jaar gaan we in
Selwerd, Tuinwijk, Paddepoel, Reitdiep, Vinkhuizen, Gravenburg, De Held,
Hoogkerk en Buitenhof door op de ingeslagen weg. Wat mij betreft in vol
vertrouwen op de kracht van de wijk!

Begroting 2017

Paul de Rook, wijkwethouder
Vinkhuizen laat niet los				
Buurtenaanpak Hoogkerk			
Bewonersbeheer Tuinwijk			
Deelmaatregelen gebiedsvisie West		
Co-creatie Paddepoel				
Wijkbedrijf Selwerd				
Wijkwethoudersbudget/
integrale projecten stadsontwikkeling
Wijkbudget € 3,- per bewoner 		

Totaal geraamde kosten agenda West

Voor wat hoort wat, het werkt twee kanten op.
€ 150.000,€ 100.000,€ 30.000,€ 130.000,€ 150.000,€ 70.000,€ 130.000,€ 140.000,-

€ 900.000,-
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EIGENAARSCHAP “Je wilt het gevoel hebben
Als je iets wilt: ga ernaartoe, letterlijk, bel of mail mensen persoonlijk.

GELIJKWAARDIGHEID “Het is bemoedigend en motiverend om als gelijk

Wees flexibel. Zoek de ruimte ‘tussen de regels’. Bijna alle projecten bevi
SAMENWERKEN EN

Wees uitnodigend. Sta echt open voor het
MOTIVATIE “Als je iets echt graag wilt, heb je er
Luister heel goed.

EIGENBELANG IS GEEN VIES WOORD “Logisch dat je er ook iets voor jez
Samen ergens voor aan de slag is ook gewoon leuk
Het levert contacten, een netwerk en
Als iets echt niet kan, leg dat dan heel goed uit.

DOORZETTEN “Wat je wilt is vaak moeilijk te bereiken.
Je hebt een lange adem nodig en je moet je niet te snel
laten ontmoedigen.”

daarmee maak je ze eigenaar van het project.

JE VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN “Je wilt iets en je bent ook bereid d
Je neemt je verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld om je buren mee te krijg
langere termijn te verplichten om iets te onderhouden of te or

DROMEN “Alles begin
Dat mag je verwachten van de burgers maar je moet het ook bieden.

RESPECT EN TOLERANTIE “Ook in je eigen buurt denkt niet ieder
ze op, luister naar hun kant van het verhaal.

Spreek vanuit de gemeente met één mond, anticipeer o

( Tips van de betrokken bewoner & Tips van de betrokken professional )

