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Voor je ligt een informatiefolder van De
Huismeesters, Nijestee, Warmtestad en de
gemeente. In deze folder geven we informatie
over ontwerpen en werkzaamheden in jouw
straat of in jouw omgeving. 

Heb je vragen of opmerkingen maak dan
gebruik van het spreekuur! Voor meer
informatie kijk op pagina 13.

Marina Weessies 
(Omgevingsmanager Sunny Selwerd) 
0627843331

Inleiding
Inhoud informatiefolder
Betrokken organisaties
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Van wie is deze folder en voor
wie is die bedoeld?

Deze QR-CODE brengt jou naar de
website van de projectpagina!



Alles wat we in Selwerd doen aan
wijkvernieuwing noemen we Sunny Selwerd.
Sunny: want de wijkvernieuwing moet ervoor
zorgen dat de mensen die in Selwerd wonen
het beter krijgen. Sunny Selwerd gaat dus
niet alleen over sloop, nieuwbouw en de
herinrichting van straten. Het gaat ook over
werk en inkomen, leefbaarheid, veiligheid,
sociale contacten, meedoen en erbij horen in
de samenleving. Dat pakken we allemaal aan,
mét de bewoners.

Het duurt soms lang voordat er werkelijk wat
gebeurt in de wijk. Projecten in de openbare
ruimte hebben veel voorbereidingstijd nodig.
Het ontwerp moet gemaakt, ingenieurs
onderzoeken wat er mogelijk is, de gemeente,
WarmteStad en de woningcorporaties moeten
hun plannen op elkaar afstemmen.

Achtergrondinfo
Over de wijkvernieuwing

Wat is Sunny Selwerd? En wat
houdt de wijkvernieuwing in?

Deze QR-CODE brengt jou naar de
website van de projectpagina! 2



Wijkverbetering
Stappenplan
Planning

Wat gaat er gebeuren in
Selwerd-Oost?

Deze QR-CODE brengt jou naar de
website van de projectpagina!

In Selwerd-Oost, dit is het gebied tussen de
Iepenlaan en het spoor, is de wijkverbetering
al begonnen. Voor de Populierenlaan is het
ontwerp voor de nieuwe straten al klaar (zie
pagina 7).

In Selwerd-Oost gaat de ruimtelijke
verbetering om de volgende staten:
Vlierstraat, Kornoelje-straat, het noordelijke
deel van de Populierenlaan en de oostelijke
delen van de Lijsterbesstraat en Mispellaan.
Naast de ruimtelijke vernieuwing willen we ook
sociale kansen meenemen.

Omdat het gaat om jouw buurt, willen wij jou
waar mogelijk zo veel mogelijk betrekken bij
de wijkverbetering. In maart gaan we van start
en kun je aangeven op welke manier je
betrokken wilt zijn. Rond de zomer willen we
de definitieve ontwerpen van de straten
afronden.3



De Stem van Groningen is een online platform
voor Groningers om ideeën te delen, je
mening te geven, dingen in je buurt te
steunen of erover in gesprek te gaan.

Wij gebruiken de Stem van Groningen om
ideeën en wensen van bewoners voor hun
straat en omgeving te verzamelen om deze
beter te maken. De website is online, je
kunt een kijken nemen doormiddel van het
scannen van de QR-code.

Heb jij een idee hoe jouw buurt mooier,
leuker, veiliger, duurzamer of socialer kan
worden? Maak dan alvast een account aan en
hou de website in de gaten!

www.stemvan.groningen.nl

Stem van Groningen
Ideeën en wensen
Werkwijze

Wat is Stem van Groningen en
hoe gaan we het inzetten in
Selwerd-Oost?

Deze QR-CODE brengt jou naar de
website van Stem van Groningen! 4

STEUNEN



De Huismeesters gaat de komende jaren veel
slopen en nieuwbouwen in de wijk Selwerd. De
sloop van fase 1 is gestart. Vanaf nu zal er
dus veel veranderen in de wijk!

Wat gaan we doen?
Er zijn 4 verschillende fases van sloop en
nieuwbouw. In totaal slopen wij 95
gezinswoningen en 51 appartementen. Wij
bouwen hier 98 gezinswoningen en 43
appartementen voor terug. Ook verkopen wij
een stuk grond waar 152 appartementen voor
de vrije huur sector of verkoop komen. Dit
zorgt voor een gemengde wijk. De
verschillende fases volgen elkaar op, we
zijn dus steeds op een andere plek in de
wijk bezig.

Samen bouwen aan Selwerd
Wij hebben wijkbewoners gevraagd om ideeën
en dromen over de wijk met ons te delen. Zo
hopen wij op een wijk waar iedereen zich
thuis kan voelen. 

Ontwikkeling
De Huismeesters
Sloop en nieuwbouw

Wat doet De Huismeesters in dit
deel van de wijk?

Deze QR-CODE brengt jou naar de
website van De Huismeesters!5



Op de volgende pagina zie je het ontwerp van
de Populierenlaan. In dit ontwerp zijn
opmerkingen en wensen van bewoners verwerkt.

De Populierenlaan is een brede woonstraat.
Door het brede straatprofiel en het beperkte
aantal bomen kan de straat op een flexibele
manier opnieuw worden ingericht. 

We willen bestaande kwaliteiten versterken
en daarnaast verbeteringen doen. De rijbaan
wordt versmald naar 4,5 meter om meer ruimte
voor voetgangers en fietsers te maken. Met
uitzondering van een aantal plekken waar de
vraag naar parkeerplekken zeer hoog is,
kiezen wij voor parkeren aan één kant van de
straat (de westzijde). Verder gaan wij bomen
planten en verblijfsplekken creëren. 

Hoe gaat de nieuwe
Populierenlaan eruit zien?

Ontwerp
Populierenlaan
Definitief ontwerp

Deze QR-code brengt jou naar de
online versie van het ontwerp! 6
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Volgens de huidige planning gaan in april de
werkzaamheden in de Populierenlaan van
start. Ook dit deel van de wijk krijgt een
aansluiting op het warmtenet om voor
duurzame energie te zorgen. De werkzaamheden
zullen naar verwachting eind juli zijn
afgerond.
Daarnaast wordt bij zoveel mogelijk woningen
de hemelwaterafvoer afgekoppeld (voor meer
informatie zie de volgende pagina). Tijdens
de uitvoering zal de aannemer je benaderen
om hieraan mee te werken. De nieuwe
inrichting volgt als de nieuwbouw van De
Huismeester klaar is.

De werkzaamheden in de Populierenlaan kunnen
voor overlast en verminderde bereikbaarheid
zorgen. Tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden is de aannemer Avitec Infra en
Milieu aanspreekpunt en loopt de
communicatie via hun en zij communiceren met
de bewoners.

Wat voor werkzaamheden worden
in de Populierenlaan gedaan?

Werkzaamheden
Populierenlaan
Werkzaamheden
Communicatieafspraken

Deze QR-code brengt jou direct
naar de projectpagina! 8



Er wordt een nieuw riool aangelegd om
regenwater op te vangen en af te voeren naar
de vijver aan de Maluslaan. Hierdoor kunnen
grote hoeveelheden neerslag worden
opgevangen. Dat is duurzaam en daarmee kan
wateroverlast in de toekomst worden
voorkomen.
We willen graag zoveel mogelijk regenpijpen
op dit riool aansluiten. Tijdens de
uitvoering zal de aannemer je benaderen met
de vraag of je hieraan wilt meewerken.
Heb jij vragen over het afkoppelen van het
regenwaterriool neem dan contact met ons op.

Plant cadeau!
De mooiste manier om water op te vangen is
via het groen. Door het weghalen van tegels
kan het water wegzakken in de grond. Voor
het weghalen van tegels uit de tuin kun je
een plant ontvangen. Hiervoor kun je je
aanmelden door een mail te sturen met je
naam en adres naar: Klimaat@groningen.nl

Waarvoor koppelen wij het
hemelwater af?

Afkoppeling
hemelwaterafvoer
Regenwaterriool
Ontstenen

Voor meer informatie kijk op:
Groningenklimaatbestendig.nl9

mailto:Klimaat@groningen.nl


De gemeente Groningen heeft als doel om in
2035 van het aardgas af zijn. Daar werken
wij nu alvast naar toe. Selwerd krijgt
daarom, samen met Paddepoel en Vinkhuizen
een warmtenet. De woningen in deze wijken
zijn erg geschikt om aan te sluiten op een
warmtenet. Een warmtenet is een duurzame
verwarmingsvoorziening.

In april start WarmteStad met de aanleg van
leidingen in de Populierenlaan en de
Kornoeljestraat. We verwachten dat de
werkzaamheden eind juli zijn afgerond. De
eerste gebouwen sluiten we in de zomer aan. 

Wat doet WarmteStad in deze
straat?

WarmteStad
Duurzaamheid
Planning

Deze QR-code brengt jou naar de
website van WarmteStad!

Warmtenet

Beukenlaan

Kornoeljestraat

Populierenlaan
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WIJ Selwerd is er voor al je vragen op het
gebied van wonen, welzijn, gezondheid, zorg,
opvoeding, financiën, activiteiten, én voor
als je leuke idee voor de wijk hebt. 

WIJ Selwerd vindt het belangrijk dat je
meedenkt en meepraat met de wijkverbetering.
Ook kan WIJ met jou meedenken als je vragen
of problemen hebt met zaken die rond de
wijkverbetering spelen. 

Voor contact, bel 06 46 89 76 37 of mail
julia.vierstra@wij.groningen.nl

Waarvoor kun jij bij WIJ
Selwerd terecht?

WIJ Selwerd
Vensterschool Selwerd
Eikenlaan 288-6
9741 EW Groningen
050 367 42 20
wijselwerd@wijgroningen.nl

Deze QR-CODE brengt jou naar de
website van WIJ Selwerd!11

mailto:julia.vierstra@wij.groningen.nl


Dan kan dit vanaf nu tijdens het
wekelijkse spreekuur in de buurt.
Het spreekuur is in de Beukenlaan
13!

Kom gezelligs langs voor een bakje
koffie of thee met jouw vragen of
opmerkingen over de wijkverbetering.

Het spreekuur is elke
woensdagmiddag.

Heb je vragen die je graag met
ons wilt delen?

Spreekuur
Wekelijks in het
Selwerdhuis

Deze QR-code brengt jou direct
naar de project pagina!13



Nieuws betrokken organisaties
Vanuit de Gemeente Groningen

Deze QR-code brengt jou direct
naar de website van de gemeente

Per 1 mei 22 gaat betaald parkeren
gelden Selwerd. Dat betekent dat
bewoners moeten beschikken over een
bewonersvergunning om te kunnen
parkeren in hun wijk. Die
bewonersvergunning kost ongeveer
€50,- per jaar. Bezoekers kunnen
betalen bij de parkeerautomaat. Je
kunt voor jouw eigen bezoek ook een
bezoekersvergunning kopen. Dan kan
je bezoek gratis parkeren.
Halverwege april starten we met het
plaatsen van de borden en de
parkeerautomaten. Begin april
ontvang je van de gemeente een brief
waarin wordt uitgelegd hoe je een
parkeervergunning kunt aanvragen.
Wil je nu al iets lezen over hoe en
waarom, kijk op
http://gemeente.groningen.nl/parkeer
maatregelen-stad-groningen 

Betaald parkeren: hoe werkt het
en vanaf wanneer?

Bijna alle bewoners van Selwerd-Oost
willen eenrichtingsverkeer.

Op 09 december 2021 heeft de
gemeente officieel het verkeers-
besluit genomen om in de Beukenlaan
eenrichtingsverkeer in te voeren.
Veel bewoners hebben aangegeven dit
een goed idee te vinden. Het
terugdringen van de auto en het
verhogen van de leefkwaliteit zijn
hiervoor de reden. De straat wordt
tijdens het opnieuw inrichten
versmald naar 4 meter en de openbare
ruimte wordt aangevuld met extra
groen en voorzieningen om er goed te
kunnen lopen, fietsen en verblijven.

Hieronder zie je een situatieschets:

Eenrichtingsverkeer in Oost
Wat betekent dit voor mij?
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http://gemeente.groningen.nl/parkeermaatregelen-stad-groningen

