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Vooraf
De wijkvernieuwing van Selwerd is op stoom. Dit uitvoeringsprogramma
biedt een beknopt overzicht van projecten en activiteiten in 2021 en is
bedoeld om alle partners waarmee we samenwerken inzicht te geven
in het totaal van wat we doen. Daarnaast laten we onze gemeentelijke
opdrachtgevers zien op welke wijze we dit jaar invulling geven aan de
overkoepelende opgaven voor de wijkvernieuwing Sunny Selwerd.
Deze opgaven zijn in een eerder stadium beschreven in het
Koersdocument (2018). De scherpe analyse en de ambities in dit
Koersdocument maakt de noodzaak, ‘het waarom’, van de aanpak van
Selwerd helder. Hierin is een eerste aanzet op hoofdlijnen gedaan
voor het verbeteren van de wijk; doelen en programma. Gemeente,
het WIJ-team, woningcorporaties, bewoners, Wijkbedrijf Selwerd, het
Wijkplatform, ondernemers, RUG, UMCG, en andere partijen zijn hierbij
intensief betrokken geweest. In het najaar 2018 stelde de gemeenteraad
van Groningen het Koersdocument unaniem vast.
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De ambitie voor
Selwerd

•

Gezond blijven: over 10 jaar zijn de meeste voorkomende fysieke en
sociale gezondheidsproblemen binnen Selwerd teruggebracht tot 		
onder het stedelijk gemiddelde.

•

Betaalbaar en duurzaam wonen: over 10 jaar hoeven de bewoners
niet de wijk uit als ze wooncarrière willen maken en andere 			

Gezondheid en welbevinden van de Selwerders is en blijft het

woonwensen hebben. Ook is tegen die tijd het energieverbruik in 		

overkoepelende uitgangspunt voor alles wat we doen bij het verbeteren

de woningen gehalveerd en groen, de woonlasten (huur en energie)

van de wijk. Gezondheid betekent in dit geval niet zozeer het ontbreken

zijn betaalbaar.

van ziekte, maar het vermogen om zoveel mogelijk eigen regie te
voeren over je leven, eigen lichaam, zorg, thuis, straat, wijk en toekomst.

•

Een veilige en aantrekkelijke woonomgeving: over 10 jaar biedt

Vanuit dat beginsel werken we verder. Met veel bredere en effectieve

het vele groen en water in en om de wijk een aantrekkelijke omgeving

coalities dan alleen de traditionele van gemeente en woningcorporaties.

voor mensen om in te bewegen, sporten, ontmoeten en recreëren.

Er komt nieuwe ruimte voor samenwerking van bewoners, bedrijven

Er zijn veel mogelijkheden voor actieve recreatie binnen de buurtjes.

(gevestigde en startende), burgerinitiatieven, culturele organisaties, scholen,

Het aantal verkeersongevallen en geweldsdelicten is gehalveerd.

wetenschappers, zorginstellingen, zorgverzekeraars, kunstenaars, sporters,
ondernemers enzovoort. Dat is nodig om dit leidend beginsel 'Samen maken

•

Meedoen: over 10 jaar kent elke bewoner het Wijkbedrijf en 		

we de wijk' tot het verbindende punt te maken van alle activiteiten in de wijk.

Wijkplatform. Daarnaast zijn er tal van bewonersinitiatieven en hebben

Zo wordt de samenhang zichtbaar en wordt de uitwisseling tussen projecten

bewoners net zo vaak werk als de gemiddelde bewoners in andere

en mensen versterkt. Dan ontstaat echte synergie. Met deze ambitie werken

wijken en in de dorpen van de gemeente.

we in Selwerd aan de volgende doelen:
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De manier van
werken

Er zijn namelijk tientallen partijen betrokken bij Sunny Selwerd!
In 2021 starten we samen met het Wijkplatform de Sunny Selwerd
Werkplaats 2.0. In de Werkplaats brengen bewoners én betrokken
professionals vraagstukken uit de wijk ter sprake en werken ze samen aan
goede oplossingen, op basis van gelijkwaardigheid. Voor bewoners die

Een slim programma

ook op een praktische manier willen meedoen, biedt het Wijkbedrijf een
goede omgeving en voldoende mogelijkheden.

Door programma te ontwikkelen vanuit een integraal perspectief, snijdt
het mes in Selwerd aan twee kanten. Immers veel verbeteringsprojecten in
Lerende manier van werken

de fysieke leefomgeving (groen, verkeer, veiligheid, lucht, geluid) hebben
een positief effect op gezondheid. Door deze projecten zo in te richten
dat bewoners uit de wijk meedoen met het tot stand brengen, dienen we

Selwerd is een unieke wijk, maar we zien dat in andere wijken en steden

sociaal-maatschappelijke doelen zoals participatie, een gezonde leefstijl of

vergelijkbare opgaven spelen. Daarom zoeken we continu naar kennis

toekomstperspectief. Dit uitvoeringsprogramma is dus een combinatie van

en ervaring van buiten. Soms vinden we die dichtbij en kunnen we leren

projecten die zich richten op: de openbare ruimte, woningbouw, energie,

van andere wijken binnen Groningen. Daarom maken we deel uit van de

samenleven, meedoen, gezondheid, veiligheid en kansen voor kinderen.

Wijkacademie die de gemeente Groningen start voor wijkontwikkeling in
de noordelijke wijken. Maar we richten onze blik ook op andere steden en
deskundigen.

Intensief samenwerken met bewoners en partners
De projecten in dit uitvoeringsprogramma starten we op basis van
We besteden veel aandacht aan het leggen van verbinding in Selwerd,

een brede analyse, maar om te zien of ze daadwerkelijk effectief zijn

zowel op persoonlijk niveau als tussen organisaties: door te zoeken naar

monitoren we onze inspanningen. Daarbij worden we geholpen door onze

gezamenlijke belangen smeden we maatschappelijke coalities rondom

kennispartners waaronder de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit

de opgaven in de wijk. Daarin werken bijvoorbeeld bewoners samen met

Groningen. Met deze partners evalueren we onze inzet. In het voorjaar van

formele partijen zoals bijvoorbeeld corporaties, WIJ en gemeente, en

2021 vinden daarvoor workshops met alle betrokkenen in Selwerd plaats.

informele partners zoals het Wijkbedrijf, Humanitas en de buurtcentra.
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Wat brengt 2021

•

De werkzaamheden bij de flat van Lefier aan 				
de Esdoornlaan en werkzaamheden aan de flat aan de 		
Kornoeljestraat zijn afgerond

In het sociale domein wordt al jaren volop gewerkt aan de wijkverbetering.
Maar als de schop de grond in gaat, is de wijkvernieuwing ineens

•

realiteit voor iedereen. De Beukenhorst staat er, de eerste studentenflat

De Huismeesters start met fase 1 van de sloop 			
(Populierenlaan, Kornoeljestraat, Vlierstraat)

is gerenoveerd en de andere twee worden aangepakt, wijkrestaurant De
Duindoorn is gerealiseerd, om maar wat voorbeelden te noemen. In het

•

Patrimonium verder gaat met de renovatiewerkzaamheden

•

Het wandelpad langs de Paddepoelsterweg is aangelegd

•

Het Experiment Mispelplein is afgerond

•

De Sunny Selwerd Werkplaats 2.0 de eerste plannen heeft

afgelopen jaar gebeurde dat heel zichtbaar, midden in de wijk: aan de
oostkant van het winkelplein werd gesloopt en aan de westkant, in De Larix,
begon WarmteStad met de aanleg van het warmtenet voor de wijk.
In 2021 wordt de wijkvernieuwing in volle omvang zichtbaar, omdat er nu
zowel afgebroken als opnieuw ingericht wordt. En omdat we het gesprek
over hoe we willen wonen en leven in Selwerd actief met elkaar voeren.

opgeleverd.

We bouwen verder op het fundament dat we de afgelopen 3 jaar hebben
gelegd. De eerste ontwerpen worden uitgevoerd. Dat betekent dat er veel
werkzaamheden plaatsvinden en dat we meer resultaten gaan zien. Eind
2021 verwachten we dat:

Net als het afgelopen jaar heeft de coronapandemie forse invloed
op het leven en werken in Selwerd. Met het programma van Sunny

•

Het eerste deel van de het hoofdwarmteleidingennet is 		

Selwerd houden we daar uiteraard rekening mee. We geven zo creatief

aangelegd met de bijbehorende herinrichting van de 		

mogelijk invulling aan onze samenwerking met bewoners en partners

Mispellaan, Berkenlaan (deels) en Beukenlaan

binnen de mogelijkheden, door bijvoorbeeld digitaal te werken en door
aanpassingen in ons programma. Waar nodig zetten we ons met alle

•

Nijestee start met de bouw van fase 1

partners en bewoners in om het leven in deze uitzonderlijke periode zo
Sunny mogelijk te laten zijn!
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Projecten 2021

de opgave, zijn er concrete aandachtspunten en vindt het gesprek met
bewoners plaats. De Bouwdoos helpt om tijdens de participatietrajecten
het verhaal van Selwerd te vertellen, de structuur van de wijk toe te lichten
en de kaders van de projecten duidelijk te maken.

De Bouwdoos

In de Bouwdoos zijn de uitgangspunten verwerkt tot ontwerpprincipes per
type ruimte in de wijk. Hierbij zijn we uitgegaan van de (nu nog) verborgen

We willen de openbare ruimte van Selwerd weer toekomstbestendig

kracht van de wijk: het groen. We willen de groene randen beter verbinden

maken. Sinds de aanleg van de wijk in de jaren zestig volgens het principe

met de wijk, de straten groener maken en de groene binnenplaatsen meer

van ‘stempels’ (blokken huizen en pleintjes) hebben we een andere

met elkaar verbinden.

kijk gekregen op (de betekenis van) de openbare ruimte. In de huidige
situatie zien we vooral veel verharding, veel ‘kijkgroen’ en veel ruimte
voor de auto. Tegelijkertijd biedt de grote hoeveelheid openbare ruimte
kansen. De aandachtspunten en kansen willen we bij elkaar brengen
door van de ‘stempelwijk’ een ‘tuinwijk’ te maken. Met als uitgangspunten
onder andere: het bevorderen van sociale cohesie en controle, goede
toegankelijkheid, samenhang, herkenbaarheid, klimaatadaptatie,
energietransitie, groen en bomen, beweegvriendelijkheid, veiligheid,
verkeer en parkeren.
Op basis hiervan zijn in 2020 ontwerpprincipes opgesteld voor de
stedenbouwkundige en landschappelijke uitwerking: de Bouwdoos. Dit
is geen blauwdruk of formeel document, maar een levend document
dat handvatten biedt voor de verdere ontwikkeling, en waarmee we de
samenhang in de wijk waarborgen. De Bouwdoos biedt flexibiliteit in
de concrete inrichting van straten en andere plekken. Per straat verschilt
Wethouder Roeland van der Schaaf en voorzitter
van het Wijkplatform Jeanet Huismans gaven op
25 september 2020 de aftrap voor de herinrichting.
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Warmtenet en herinrichting
De fysieke leefomgeving scoort onder het stedelijk gemiddelde en dit
is goed zichtbaar aan de sleetsheid en het achterstallig onderhoud.
Bewoners denken en praten mee over het opnieuw inrichten van openbare
ruimte. Uitgangspunten van de herinrichting zijn de behoeften van de
bewoners ten aanzien van hun leefomgeving, maar ook de energietransitie,
de klimaatverandering, het veranderend autobezit en –gebruik, de
biodiversiteit. De Bouwdoos helpt hierbij.
We combineren zoveel mogelijk werkzaamheden, zodat bewoners zo
weinig mogelijk overlast ervaren. Op korte termijn houdt dat in dat we
de samenwerking zoeken met WarmteStad, omdat zij een warmtenet
gaan aanleggen. Op langere termijn sluiten we aan op de sloopnieuwbouwprojecten van de corporaties en andere initiatiefnemers.
Het warmtenet vervult een belangrijke rol in het aardgasvrij maken van
Selwerd. Het tracé voor de hoofdwarmteleiding is zo gekozen dat grote
woningcomplexen van de woningcorporaties gemakkelijk een aansluiting
kunnen krijgen (zie ook 1.8 Het Wijkenergieplan).
Deel 1: rood; deel 2: geel; deel 3: groen.
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Herinrichting en warmtenet deel 1

Herinrichting en warmtenet deel 2

WarmteStad heeft in 2020 het hoofdwarmtenet van Paddepoel

Vanuit de Mispellaan leggen we in samenwerking met WarmteStad een

doorgetrokken naar De Larix. In 2021 staan de andere straten van deel 1

warmteleiding naar Selwerd-Zuid. De voorbereidingen starten in het eerste

in de planning, dat eindigt bij het ketelhuis van De Huismeesters en de flat

kwartaal, het begin van de uitvoering staat gepland aan het eind van het jaar.

van Lefier aan de Kornoeljestraat (de Cornus).

Deel 2 betreft de volgende straten:

Waar dat kan, vindt daarna herinrichting plaats. Het ontwerp is/wordt
samen met bewoners ontwikkeld.
Deel 1 betreft de volgende straten:
•

De Larix: het hoofdwarmtenet lig er en in overleg met de 			
bewoners is afgesproken om de herinrichting in een latere fase 		
te doen.

•

Mispellaan: er ligt een definitief ontwerp.

•

Experiment Mispelplein: op deze centrale plek in de wijk gaan 		
we in 2021 samen met bewoners en organisaties onderzoeken 		
wat een goede inrichting is (zie ook pagina 16)

•

Berkenlaan-Beukenlaan: er ligt een definitief ontwerp.

•

Beukenlaan: er ligt een definitief ontwerp.

•

Populierenlaan/Kornoeljestraat: het voorlopig ontwerp voor de 		

De officiële aftrap van het warmtnet in De Larix.

herinrichting is klaar. Dit jaar werken we verder aan het definitief 		

•

ontwerp. Dit is samen met bewoners ontwikkeld (zie ook 			

Mispellaan (vanaf de kruising met de Berkenlaan tot aan de 			
kruising met de Eglantierstraat).

pagina 12 De Huismeesters).

•

Eglantierstraat.

In 2021 maken we samen met bewoners een plan om de openbare ruimte
opnieuw in te richten. Daarbij houden we rekening met de nieuwbouw van
Nijestee fase 1 (zie pagina 12).
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Herinrichting en warmtenet deel 3
Vanuit de Mispellaan trekt WarmteStad een hoofdwarmteleiding door
naar Selwerd-West. De leiding loopt tot aan de flat van Lefier aan de
Duindoornstraat (de Dragant). De voorbereidingen starten in het eerste
kwartaal, de uitvoering staat gepland in 2022.
Deel 3 betreft de volgende straten:
•

Esdoornlaan

•

Maluslaan

•

Duindoornstraat
Het ontwerp van de groene zone in de Mispellaan.

In 2021 maken we samen met bewoners een plan om de openbare ruimte
opnieuw in te richten. De leiding loopt ook een klein stukje door de
Elzenlaan, maar deze straat wordt nog niet heringericht.

Het ontwerp voor de straatzijde langs de groene zone.
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Herinrichting Selwerd-Zuid

Voorbereiding nieuwbouw door Nijestee

In november 2018 is in Selwerd-Zuid betaald parkeren ingevoerd. Dit
heeft ervoor gezorgd dat er nu minder auto’s in dit deel van de wijk staan
geparkeerd. Hierdoor is er ruimte gekomen om de straten en het groen
samen met bewoners anders en beter in te richten. Het definitief ontwerp
is zo goed als afgerond, de uitvoering kan naar verwachting in het derde
kwartaal starten.
Bij de herinrichting houden we rekening met de energietransitie:
WarmteStad legt gelijktijdig een buurtwarmtenet aan, waarop de
(voornamelijk particuliere) woningen in de toekomst makkelijk een
aansluiting kunnen krijgen. Het plan is zo goed als afgerond. We
verwachten in het najaar van 2021 met de uitvoering te kunnen starten.

Een van de voorlopige schetsen van de nieuwbouw fase 1

Het plan bestaat uit de volgende onderdelen:
•

Herinrichting van de Magnoliastraat, Abeelstraat, Bremstraat en 		
Spaanse Aakstraat.

Nijestee heeft een groot aantal woningen in bezit rondom het

Het grote speelveld: deze plek willen we wat avontuurlijker 			

winkelcentrum Selwerd. Een deel van deze woningen voldoet niet meer

maken. Het veld wordt een beetje glooiend en er komen meer 		

en is/wordt gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw. Alle woningen

spelelementen.

krijgen een aansluiting op het warmtenet.

•

Spelelementen in de Abeelstraat.

Het sloop- en bouwproces verloopt in 2 fasen.

•

Een groener pleintje in de Magnoliastraat.

•

11

Nijestee fase 1

Voorbereiding nieuwbouw door De Huismeesters

In fase 1 sloopt Nijestee sloopt 61 sociale huurwoningen aan de oostzijde

In het noordoostelijke deel van Selwerd werkt corporatie De Huismeesters

van het winkelcentrum, te weten in de Eikenlaan, Berkenlaan en Mispellaan.

aan woningvernieuwing. In het gebied rondom de Iepenlaan, te weten de

Deze worden vervangen door 94 nieuwe woningen, waarvan 70 sociale

Bottelroosstraat, Berkenlaan, Lijsterbeslaan, Kornoeljestraat, Populierenlaan

huurwoningen en 24 vrijesectorwoningen (middenhuur). Bewoners

en Vlierstraat, worden 95 woningen gefaseerd gesloopt en vervangen

waren betrokken bij het ontwerp. Ook is er 400 m² gereserveerd op de

door 127 nieuwbouwwoningen. De nieuwbouw bestaat uit sociale

begane grond aan de Eikenlaan voor een maatschappelijke bestemming,

huurwoningen (84 grondgebonden woningen en 43 appartementen).

bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk. De bouw start naar verwachting in het

De verwachting is dat de uitvoering start in 2022. Aansluitend op de

derde kwartaal.

nieuwbouw worden ook de omliggende straten opnieuw ingericht.

Aansluitend op de nieuwbouw wordt ook de omliggende openbare ruimte
opnieuw ingericht (zie pagina 9 -> Herinrichting en warmtenet deel 2).

Nijestee fase 2
In fase 2 sloopt Nijestee 249 woningen aan de westzijde van het
winkelcentrum Selwerd, te weten in de Elzenlaan, Hazelaarstraat,
Gelderse Roosstraat, Mispellaan en Eikenlaan. Deze worden vervangen
door nieuwbouw. Het is nu nog niet bekend welke bebouwing hiervoor
terugkomt, dit wordt vanaf 2021 onderzocht. Het is de bedoeling dat er een
groter aantal woningen wordt teruggebouwd en dat het woningaanbod
diverser wordt, om meer doorstroommogelijkheden te bieden voor

Sociale huurwoningen in de Populierenlaan
en Vlierstraat.

Selwerders. Dus ook woningen in de middenhuur, het hogere huursegment
en koopwoningen. De bouw start naar verwachting in 2024.
Aansluitend op de nieuwbouw worden ook de omliggende straten (met
uitzondering van de Mispellaan) opnieuw ingericht.
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Patrimonium renoveert en verduurzaamt

Lefier maakt studentenflats up-to-date

Al sinds 2016 is Patrimonium in Selwerd bezig met nieuwbouw, renovatie

Lefier verbouwt tussen 2018 en 2021 de drie markante flats langs de

en verduurzaming van haar vastgoed. Op het terrein van het voormalige

Noordelijke Ringweg (voorheen bekend als Selwerd I, II en III). De flats

Huize Patrimonium, in het nieuw aangelegde Park De Es is De Beukenhorst

bestonden uit zelfstandige kamers zonder eigen toilet, badkamer en

gebouwd, met 60 sociale huurappartementen voor senioren. Dit gebouw

keuken. De gevels worden naar voren geplaatst, waardoor de kamers

wordt aangesloten op het warmtenet. Daarnaast worden bijna alle

groter worden en een eigen badkamer en toilet krijgen. De keuken blijft

woningen van Patrimonium gerenoveerd en verduurzaamd. Patrimonium

gezamenlijk. Daarnaast worden de flats verduurzaamd en van het gas

is een pilot gestart met als doel om de grondgebonden woningen aan te

gehaald. De flats worden met tijdelijke ketels verwarmd tot het warmtenet

sluiten op het warmtenet.

is aangelegd.
De eerste gerenoveerde flat, de Dragant aan de Duindoornstraat, is
de eerste bestaande aardbevingsbestendige gasloze hoogbouwflat
in Groningen. Daarnaast is in deze flat een nieuwe algemene
ontmoetingsruimte gerealiseerd met daarin het Wijkrestaurant De
Duindoorn, dat wordt geëxploiteerd door het Wijkbedrijf Selwerd.
Het gebied tussen Park Selwerd en de flat is door de gemeente in
samenwerking met Lefier parkachtig ingericht.

Renovatie van de woningen in de Lijsterbeslaan.
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Vensterschool

Wandel- en beleefpad Paddepoelsterweg

De Vensterschool aan de Eikenlaan en het schoolplein van basisschool

Vanwege de werkzaamheden op de Zernikecampus is de fietsroute

De Pendinghe zijn een typisch voorbeeld van een ‘hitte-eiland’, een plek

via de Paddepoelsterweg en de Penningsdijk voor een tijdelijke, maar

die op warme dagen nog enkele graden warmer is dan de gemiddelde

lange periode erg druk. Wandelen op de Paddepoelsterweg is daarom

temperatuur in de omgeving. Dit komt onder meer door weinig groen,

onprettig en gevoelsmatig onveilig, terwijl de Paddepoelsterweg voor

de grote betegelde oppervlakte en het grote platte dak. Op natte dagen

Selwerders een veel gebruikte wandelroute is. Daarnaast maakt de

blijft regenwater liggen op het schoolplein en het terrein aan de voorkant

Paddepoelsterweg onderdeel uit van het Pieterpad en wandelroutes

van de Vensterschool. Door de omgeving van de Vensterschool groen

rondom het Selwerderhof. Om op korte termijn het wandelen hier prettiger

en klimaatadaptief in te richten, willen we ervoor zorgen dat het voor de

te maken, willen we met een kleine maatregel een wandelpad parallel aan

gebruikers en de omgeving een prettige plek wordt. In 2021 doen we de

de Paddepoelsterweg aanleggen. Daarnaast onderzoeken we de aanleg

voorbereidingen, de uitvoering is in 2022.

van een zogenaamd ‘beleefpad’. De uitvoering van dit bewonersinitiatief is
naar verwachting in het tweede kwartaal.

Doorkijkje naar de plek waar het wandelpad gaat komen.
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Wijkenergieplan

•

Aansluitingen van grote gebouwen op het warmtenet van WarmteStad.

•

Een pilot voor het aansluiten van grondgebonden woningen

In 2035 wil de gemeente Groningen dat alle buurten, wijken en dorpen op

van particulieren op het warmtenet van WarmteStad.

haar grondgebied aardgasvrij zijn. Per buurt is in kaart gebracht wat het

•

beste alternatief voor verwarming met aardgas is. In Selwerd is de aanleg

Het aansluiten van grondgebonden woningen van corporatie
Patrimonium op het warmtenet van WarmteStad.

van een warmtenet als voordeligste optie naar voren gekomen. Daarom is

•

WarmteStad al gestart met de aanleg van warmteleidingen (zie pagina 8). In

Onderzoek door 050 Buurtwarmte en Grunneger Power naar
de aanleg van een coöperatief warmtenet in Selwerd-West.

het wijkenergieplan werken we uit hoe uiteindelijk alle gebouwen van het

•

aardgas af gaan, maar ook hoe bewoners kunnen besparen en duurzaam

Samenwerking tussen gemeente, Grunneger Power,
050 Buurtwarmte en WarmteStad in Selwerd-Zuid.

energie kunnen opwekken. Dat doen we onder meer met:

•

Inzet van energiecoaches.

Speel- en chillplekkenplan
In Selwerd kun je op verschillende plekken spelen en chillen, bijvoorbeeld
in Park Selwerd, in het winkelcentrum, op de pleintjes en straks ook in de
Mispellaan. We vinden het belangrijk dat iedereen in de toekomst een fijne
plek heeft om naartoe te gaan, om te verblijven, te ontmoeten, te spelen,
te sporten, te chillen en te recreëren. In het speel- en chillplekkenplan gaan
we daarom met bewoners de verblijfsplekken in Selwerd verder uitwerken.

Energiecoach Esther op pad in Selwerd.
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Fundament

Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI)

Pilot: Sunny Selwerd Woonkamer

Gecombineerde Leefstijl Interventies zijn
programma's gericht op een gezonde leefstijl,

In Selwerd-Oost richten bewoners en

die worden vergoed door zorgverzekeraars.

professionals een woning in als woonkamer. Dit

In het eerste kwartaal zetten we samen met

huis is een gezamenlijke warme plek van waaruit

de huisartsen en andere partners een breder

we de leefbaarheid gaan verbeteren. De Sunny

programma op met verschillende trajecten voor

Selwerd-partners zijn er zichtbaar aanwezig. De

bewoners.

realisatie start in het tweede kwartaal.

Jongeren knapten tijden de
onvergetelijke zomer de hangplek
in Park Selwerd op.
Zwaaisteen
Experiment inrichting Mispellaan

Onvergetelijke zomer en kerst
We willen eenzaamheid bestrijden én zichtbaar

In de Mispellaan tussen het winkelcentrum en

Veel gezinnen in Selwerd kunnen niet met

maken dat bewoners zich inzetten voor de

de Berkenflat onderzoeken we in de loop van

vakantie. In het project Onvergetelijke zomer-

wijk. Zwaaistenen gaan daarbij helpen. Dit

2021 samen met bewoners en buurtorganisaties

en kerstvakantie organiseren vrijwilligers en

zijn speciale stoeptegels die wijkbewoners en

hoe dit centrale gebied in de wijk het beste kan

organisaties in de wijk samen een divers, leuk en

wijkinstellingen kunnen aanvragen om voor het

worden ingericht.

leerzaam programma voor kinderen in Selwerd,

huis van een bewoner te leggen. Bijvoorbeeld

Paddepoel en Tuinwijk.

bij iemand zich inzet voor de wijk of bij iemand
waarvan we weten dat die behoefte heeft aan
contact. De zwaaisteen stimuleert om even voor
het raam te zwaaien en contact te maken.
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Kinderen en jongeren

Together Huiswerk

Naschools programma talentontwikkeling

Als de kinderen thuis een andere taal spreken
of als de ouders laaggeletterd zijn, lezen

In de loop van 2021 hebben de scholen en hun

en schrijven op school en huiswerk maken,

partners in de wijk gezamenlijk aanbod van sport,

is niet altijd makkelijk. Together Huiswerk

cultuur en andere activiteiten.

helpt kinderen om succesvol te zijn op school
door het bieden van taalondersteuning,
huiswerkbegeleiding en bijles, met aandacht en
respect voor thuis. Ook de ouders zijn van harte

Spelende kinderen in het
Nettelboschje.

welkom.
Kansrijke Start Selwerd-Paddepoel-Tuinwijk 0-4 jaar
Uit onderzoek weten we dat eerste 1000
dagen vanaf de conceptie cruciaal zijn voor
zowel een gezonde groei als de ontplooiing en

Integrale preventieve jeugdaanpak (12-18 jaar)

kansen op latere leeftijd. Kansrijke Start is een
landelijk programma dat de leefomstandigheden

In stadsdeel West gaan de sociale partners

wil verbeteren van jonge kinderen tijdens eerste

nauwer samenwerken op het gebied van

1000 dagen. In Selwerd-Paddepoel-Tuinwijk gaan

vroegsignalering. Ook in Selwerd willen we dat

we onderdelen van dit programma invoeren

dit resulteert in een preventieve aanpak die

voor 0-4-jarigen. Ook gaan we het netwerk van

voorkomt dat kinderen al vroeg in aanraking

professionals en vrijwilligers rond dit thema

komen met criminaliteit.

versterken. Daarbij sluiten we aan bij het netwerk
rond Positief Opgroeien.
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Werken leren meedoen

Hulp en ondersteuning bij opleiding

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Werkervaring bieden voor mensen uit de wijk

Zorgstages in de wijk

Hulp en ondersteuning bij opleidingen (HO2)

en zo meer mensen aan het werk en uit de

is er voor bewoners die hard willen werken

schulden helpen, is een van de doelen van de

Studenten van Wijkgilde de Es lopen stage bij

voor een betere toekomst, maar niet weten

wijkverbetering Sunny Selwerd.

bewoners. Zo leren zij hoe het is om te werken in

hoe ze de eerste stap moeten zetten. Of ze

de zorg én helpen ze inwoners van Selwerd die

lopen vast tijdens de studie. In gesprekken

behoefte hebben aan een beetje ondersteuning.

ontdekken mensen wat de mogelijkheden zijn.

Wijkgilde De Es is een coöperatie van Alfa

HO2 gaat uit van de eigen kracht en stimuleert

College, ZINN en de Gemeente Groningen.

mensen elkaar helpen. Via een bezoekje aan het

Energiecoaches

inloopspreekuur komt de bal aan het rollen.
Ook in 2021 zijn onze energiecoaches actief in
Selwerd. Deze vrijwilligers adviseren bewoners
over hoe ze energie kunnen besparen. Dat levert
zowel een besparing in de portemonnee op
Samen Verder

Social Return in Selwerd

als een bijdrage aan een duurzame toekomst.
Energiecoaches zijn mensen die (weer) willen

In Samen Verder zijn vrouwen met een

Social Return in Selwerd houdt in dat bedrijven

verschillende culturele achtergrond iedere

die aan de slag gaan in de wijk, ook een bijdrage

week bezig met de Nederlandse taal en cultuur.

kunnen leveren aan werkgelegenheid in de

Ze praten een dagdeel over onderwerpen die

wijk. In Selwerd wonen veel werkzoekenden en

bijdragen aan de samenleving.

hen bezighouden en over de Nederlandse
samenleving. Tijdens een ander dagdeel
staat beter leren lezen en schrijven van
de Nederlandse taal centraal. Dit is een
integratieproject van het Noorderpoortcollege.

Theo Ansmink kreeg via Social
Return werk bij WarmteStad.
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De energiecoaches Alwin, Jan en Ni.

Perspectief

Wijkbedrijf

WijkWerkbedrijf
Het WijkWerkbedrijf verbindt bewoners die

Kansrijk West

Onderdelen van het Wijkbedrijf zijn onder

graag aan het werk willen met opdrachtgevers

andere:

die onder meer in het kader van de

Enkele gezinnen met financiële problemen

wijkvernieuwing aan de slag gaan. In 2021 willen

krijgen begeleiding van buddies om uit de

Buurttaxi

we teams samenstellen, zodat we nog beter deze

negatieve spiraal te komen. Dit zijn mensen die

De buurttaxi is een goed lopend initiatief binnen

match kunnen maken.

zich aan de armoede hebben ontworsteld, en

het Wijkbedrijf, van bewoners voor bewoners.

getraind zijn om als ervaringdeskundige anderen

Bewoners kunnen de taxi bellen om zich binnen

te begeleiden. In stadsdeel Oost zijn al positieve

de wijk of directe omgeving te laten vervoeren

ervaringen met dit project.

voor sociale contacten, boodschappen, zorg
etc. De taxi wordt bestuurd door vrijwilligers. In
2021 willen we de wijktaxi een structurele positie
geven en uitbreiden.

Ontwikkelen van een armoedeaanpak

Werkervaring opdoen in je eigen wijk.

Wijkrestaurant
Restaurant de Duindoorn gaat zich in 2021 beter

In Selwerd wonen relatief veel mensen met

richten op de behoefte in de wijk. Hoe? Dat

een laag inkomen en schulden. Samen met

wordt nu onderzocht.

partners rondom inkomen en hulpverlening,
ontwikkelen we nieuwe programmering om het

Pilot Praktijkleren

armoedevraagstuk in Selwerd aan te pakken.

Binnen de veilige omgeving van het Wijkbedrijf
bieden we onze betrokken werkers de
mogelijkheid om zich te ontwikkelen en
certificaten te behalen voor vaardigheden waarin
ze zich hebben bekwaamd.
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Participatie

Met de bewonersorganisatie Wijkplatform Selwerd (onderdeel van Sunny
Selwerd) en de functie buurtregisseur ligt er basis-infrastructuur voor
participatie. Het Wijkplatform is de ontmoetingsplaats van bewoners,
instanties en de gemeente. De buurtregisseur opereert als schakel tussen

Selwerd heeft behoefte aan bewoners met de bereidheid en het

systeemwereld (professionals, instanties) en leefwereld (bewoners). Hij

vermogen om deel uit te maken van een gemeenschap en daar een

faciliteert en bewaakt bewonersinitiatieven. Buurtregisseur en Wijkplatform

actieve bijdrage aan te leveren (actief burgerschap). Want ‘Sámen maken

samen bewaken namens de wijk de participatiedoelstellingen van de

we de wijk’. Het versterken van de sociale cohesie, betrokkenheid en

projecten.

gevoel van eigenaarschap is dan ook een belangrijke voorwaarde om de
wijkvernieuwing te doen slagen.

Om participatie op een hoger niveau te krijgen, zetten we nu een volgende
stap met de ontwikkeling van Sunny Selwerd Werkplaats 2.0.

Bewoners krijgen de ruimte om mee te praten, denken en doen. Bij
elk (fysiek) project wordt er een projecteigen participatieprogramma
ontwikkeld dat past bij de wensen, behoefte van de buurt en bij het
specifieke project. Maatwerk is de inzet.

Een bewonersbijeenkomst over de herinrichting van
de Berken- en Beukenlaan.
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Sunny Selwerd Werkplaats 2.0
Werkplaats 2.0 is een experimentele samenwerkingsmethode waarmee
we werkenderweg sociale cohesie, betrokkenheid en eigenaarschap in
Selwerd gaan versterken. Hier ontwikkelen bewoners en professionals
in een open ontwerpproces plannen en initiatieven, op basis van
gelijkwaardigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid. In tegenstelling
tot het verleden bepalen ze samen hoe wordt samengewerkt. Een leeg vel
is altijd het startpunt van een nieuwe werkgroep.
Iedereen is welkom en geen thema of onderwerp is te gek. Werkplaats 2.0
daagt bewoners uit om dát te agenderen wat zij belangrijk vinden, en dat
geldt ook voor de systeemwereld.

Online bijeenkomst met bewoners van De Larix.

In 2021 rollen we de werkplaatsmethode uit. We starten met twee thema’s.
Dit zijn onderwerpen die zowel de bewoners als door gemeente belangrijk
vinden, waaronder het speel- en chillplekkenplan (zie pagina 15).
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Communicatie
Zoals u hebt kunnen lezen gebeurt er in het fysieke en sociale domein
ontzettend veel in Selwerd. Bewoners moeten goed geïnformeerd zijn
en er is draagvlak nodig voor alle plannen, maar dat niet alleen. Een
belangrijk doel van Sunny Selwerd is óók dat bewoners de geboden
kansen zien en pakken om hun persoonlijke situatie te verbeteren:
meedoen in de samenleving, actief worden, gezond leven, uit de schulden
en de armoede komen en noem maar op. Communicatie vervult op deze
verschillende terreinen een belangrijke ondersteunende rol, het verbindt
de systeemwereld van instanties en professionals met de leefwereld van
bewoners en vice versa.

Wijkkrant Nummer één.
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De werkgroep Communicatie ondersteunt de projecten die onder de

Uitgangspunten

verantwoordelijkheid vallen van de projectleiders Wijkvernieuwing
Selwerd. Daarnaast stimuleren en faciliteren we een goede uitwisseling van
relevante informatie tussen de Sunny Selwerd-partners.

De stem van bewoners en inbreng van bewoners een volwaardige plek
geven in alle processen.

Laagdrempelig communiceren, is ons doel. Relatief veel bewoners zijn
anderstalig en/of laaggeletterd. Informatie visueel maken en/of tekst

Luisteren naar bewoners en voortdurend in gesprek blijven met bewoners.

inspreken, eenvoudig taalgebruik, en goed onderscheid tussen de
hoofd- en bijzaken zijn onze principes voor de bewonerscommunicatie.

Medewerkers van Sunny Selwerd zijn ambassadeur van Sunny Selwerd,
maken het eigen en kunnen het uitdragen.

Bewoners en partners in de wijkvernieuwing houden we op de hoogte
van de ontwikkelingen via sunnyselwerd.nl en via onze Facebookpagina,

Alle communicatie over Wijkvernieuwing Sunny Selwerd aan laten sluiten

via de maandelijkse digitale nieuwsbrief en via de eigen pagina in de

bij / integreren met andere communicatie in Selwerd

goedgelezen wijkkrant Nummer één die 10 keer per jaar verschijnt. Deze
middelen hebben ook een activerende functie en dragen bij aan de sociale

Samenwerken in team communicatie Selwerd.

cohesie, samenhang en eigenaarschap.
Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande communicatiemiddelen en
-infrastructuur in de wijk.
Produceren van communicatiemiddelen.
Benoemen van mijlpaalmomenten en die communicatief begeleiden.
Versterken van de samenwerking van partijen in de wijk.

Wijkkrant Nummer één.
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Organisatie
De wijkvernieuwing Sunny Selwerd sturen we aan vanuit het kernteam
Sunny Selwerd. We zijn te bereiken via onderstaande contactpersonen.
Of stel een vraag via info@sunnyselwerd.nl. Nieuws over de projecten
en activiteiten in de wijk staan op www.sunnyselwerd.nl. Hier kunnen
geïnteresseerden zich ook inschrijven voor onze periodieke nieuwsbrief.

Wietske Schober – algemeen projectleider – wietske.schober@groningen.nl
Arjen Terpstra – projectleider fysiek programma – arjen.terpstra@groningen.nl
Job Wiegant – projectleider sociaal programma – job.wiegant@groningen.nl

Spaanse Aakstraat na invoering betaald parkeren

Daan Kingma – buurtregisseur Selwerd – daan@sunnyselwerd.nl
Maarten Brandts Buijs – communicatie – maarten@sunnyselwerd.nl
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Uitgangspunten

= uitvoering/afronding			
= ontwerp/voorbereiding		
		

Doelen Sunny Selwerd

Project
Warmtenet en herinrichting
Selwerd-Zuid
Voorbereiding nieuwbouw door Nijestee
Voorbereiding nieuwbouw door Huismeesters
Klimaatadaptieve omgeving Vensterschool
Wandel- en beleefpad Paddepoelsterweg
Wijkenergieplan
Speel- en chillplekkenplan
Experiment Mispelplein
Pilot Sunny Selwerd Woonkamer
Onvergetelijke zomer en kerst
Gecombineerde Leefstijl Interventies
Zwaaisteen
Naschools programma talentontwikkeling
Kansrijke Start SPT (0-4 jaar)
Together Huiswerk
Integrale preventieve jeugdaanpak (12-18 jaar)
Zorgstages in de wijk
Samen Verder
Hulp en ondersteuning bij opleiding (HO2)
Social Return in Selwerd
Energiecoaches
Kansrijk West
Ontwikkelen van een armoedeaanpak
Doorontwikkeling Wijkbedrijf
Werkplaats 2.0

Veilige en
Gelukkig en gezond Betaalbaar en
aantrekkelijke
leven
duurzaam wonen woonomgeving
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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Meedoen
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Planning
Project
Tracé warmtenet deel 1
Tracé warmtenet deel 2
Tracé warmtenet deel 3
Selwerd-Zuid
Vensterschool
Parkeermaatregelen
Nijestee fase 1
Nijestee fase 2 (gefaseerd)
De Huismeesters (gefaseerd)
Patrimonium (gefaseerd)
Lefier
Wandel- en beleefpad Paddepoelsterweg
Experiment Mispelplein
Wijkenergieplan
Speel- en chillplekkenplan
Experiment Mispelplein
Pilot Sunny Selwerd Woonkamer
Onvergetelijke zomer en kerst
Gecombineerde Leefstijl Interventies
Zwaaisteen
Naschools programma talentontwikkeling
Kansrijke Start SPT (0-4 jaar)
Together Huiswerk
Integrale preventieve jeugdaanpak (12-18 jaar)
Zorgstages in de wijk
Samen Verder
Hulp en ondersteuning bij opleiding (HO2)
Social Return in Selwerd
Energiecoaches
Kansrijk West
Ontwikkelen van een armoedeaanpak
Doorontwikkeling Wijkbedrijf
Werkplaats 2.0

= uitvoering/afronding			
= ontwerp/voorbereiding		
		

kwartalen 2021
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