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1. Waarom Sunny Selwerd?
 

In 2018 heeft de gemeenteraad van Groningen het koersdocument en het 

wijkvernieuwingsplan Sunny Selwerd vastgesteld. Het koersdocument geeft 

antwoord op de vraag waarom wijkvernieuwing in Selwerd nodig is. Aan de 

hand van een analyse van de wijk beschrijven we de opgaven, doelen en 

ambities. Dit vertalen we naar een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Dit is het 

uitvoeringsprogramma voor 2022. 

Analyse Selwerd
In het koersdocument is onderstaande sterkte-zwakte analyse opgenomen 

van de wijk.  

De analyse is nog actueel maar verdiepen we jaarlijks aan de hand van 

kwantitatieve en kwalitatieve data o.a. uit de Basismonitor Groningen. Deze 

analyses geven ons beter inzicht in de effectketens, wat werkt wel en wat werkt  

 

 

 

minder of niet. Zo kunnen we sturen op een zo effectief mogelijke aanpak. 

De analyse laat ook zien dat een deel van de inwoners zich gelukkig voelt in 

de wijk: de problemen die we constateren zijn reëel, maar gelden niet voor 

elke buurt, straat en/of huishouden. 

De ambitie voor Selwerd: gezondheid en 
welbevinden
Gezondheid en welbevinden van de Selwerders is en blijft het 

overkoepelende uitgangspunt voor alles wat we doen bij het verbeteren 

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

van ziekte, maar het vermogen om zoveel mogelijk eigen regie te voeren 

over je leven, eigen lichaam, zorg, thuis, straat, wijk en toekomst. Vanuit dat 

beginsel werken we verder. 

Dat doen we met veel bredere en effectieve coalities dan alleen de 

traditionele van gemeente en woningcorporaties. Er komt nieuwe ruimte 

voor samenwerking tussen bewoners, bestaande en nieuwe bedrijven, 

burgerinitiatieven, culturele organisaties, scholen, wetenschappers, 

zorginstellingen, zorgverzekeraars, kunstenaars, sporters, ondernemers 

enzovoort. Verbindend punt is immers het beginsel 'Samen maken we de 

wijk'. Met die samenwerking maken we samenhang zichtbaar en versterken 

we de uitwisseling tussen projecten en mensen. Dan ontstaat echte 

synergie. 
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De doelen van Sunny Selwerd  
Met deze ambitie werken we in Selwerd tussen 2018-2028  

aan de volgende doelen:

• Gezond blijven: In 2028 zijn de meest voorkomende fysieke en 

sociale gezondheidsproblemen binnen Selwerd teruggebracht tot 

onder het stedelijk gemiddelde.

• Betaalbaar en duurzaam wonen: In 2028 hoeven de bewoners 

niet de wijk uit als ze wooncarrière willen maken en andere 

woonwensen hebben. Ook is tegen die tijd het energieverbruik 

in de woningen gehalveerd en groen, de woonlasten - huur 

en energiekosten - zijn betaalbaar. We werken aan een divers 

woonbestand.  

• Een veilige en aantrekkelijke woonomgeving: In 2028 

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

omgeving voor mensen om in te bewegen, sporten, ontmoeten en 

recreëren. Er zijn veel mogelijkheden voor actieve recreatie binnen 

de buurtjes. Het aantal verkeersongevallen en geweldsdelicten is 

gehalveerd.

• Meedoen:   In 2028 is het percentage bewoners van Selwerd 

dat actief deelneemt aan de samenleving vergelijkbaar met het 

percentage in andere wijken van de gemeente. Meer bewoners 

hebben betaald of onbetaald werk, volgen een opleiding en dragen 

bij aan het samenleven in hun wijk. Het wijkbedrijf, sociaal-culturele 

accommodaties en andere initiatieven van bewoners spelen hierbij 

een hoofdrol.

2. Hoe pakken we dat aan?  
 
We werken langs drie integrale actielijnen met de volgende interventies: 

regie op samenwerking, subsidies en projecten. In dit hoofdstuk 

beschrijven we onze aanpak en de concrete activiteiten die we per actielijn 

faciliteren of opzetten in 2022. We onderscheiden drie actielijnen:

1. Maatschappelijk Meedoen

2. Prettig en veilig samenleven

3. Kansen voor kinderen

We willen ook weten of wat we doen resultaat heeft. Daarom monitoren 

en sturen we op ons uitvoeringsprogramma aan de hand van 

uitkomstindicatoren. Deze uitkomstindicatoren staan apart vermeld onder 

iedere actielijn, in de linkerkolom.

In bijlage B koppelen we de indicatoren aan meetbare variabelen.  

In bijlage A geven we aan welke resultaten we aan het eind van dit jaar 

willen hebben bereikt.

 

In de hiernavolgende tekst worden de drie actielijnen (het 'hoe') nader 

toegelicht in de linkerkolom. In de rechterkolom staan de inspanningen 

vermeld (het 'wat'), onderverdeeld in samenwerkingen (groene blokjes), 

subsidies (roze blokjes) en projecten (gele blokjes).
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2.1. Actielijn 
Maatschappelijk Meedoen  
 

Bevorderen persoonlijk contact in de leefomgeving 

We constateren dat in bepaalde delen van Selwerd de sociale samenhang 

laag is. Door het versterken van informele en formele netwerken 

van inwoners, dragen we bij aan de voorwaarden om stappen op de 

participatieladder te kunnen zetten. We ontwikkelen daarvoor een aanpak 

waarbij we proberen van elke inwoner de behoefte en kwaliteiten in 

beeld te krijgen en actief verbindingen te stimuleren (ABCD aanpak) (zie 

rechterkolom pagina 6 voor nadere toelichting). In de fysieke omgeving 

van de bewoners vinden allerlei ontwikkelingen plaats. Deze tastbare 

ontwikkelingen zetten we in om inwoners met elkaar én met professionals 

in gesprek te laten gaan over hun woonomgeving. 

Inspanningen- Actielijn 

Maatschappelijk Meedoen

 
Kernteam Sunny Selwerd sociaal
Kernteam Sunny Selwerd sociaal bestaat uit gemeente, het WIJ-team, het 

gebiedsondersteunend netwerk (GON), collega’s van werk en participatie, 

de scholen, Nijestee, het Wijkbedrijf en vrijwilligersorganisaties. We komen 

zo’n zes keer per jaar op managementniveau bij elkaar en bespreken 

de belangrijkste sociale vraagstukken in de wijk en kiezen daarvoor een 

oplossingsrichting. In 2022 breiden we de reikwijdte van dit team uit naar de 

andere wijken in gebied ‘West’. 

 

Ontwikkeling netwerk Hart voor Selwerd 
(sociale basis)
Hart voor Selwerd neemt voor een deel de uitvoering van wat er in 

Kernteam Sunny Selwerd sociaal is besproken voor zijn rekening. Doel van 

het netwerk is ervoor te zorgen dat bewoners elkaar kunnen ontmoeten, 

samen dingen kunnen ondernemen. Daardoor ontstaat er voor bewoners 

een informeel netwerk waarmee we cohesie tussen bewoners beogen. 

Ook proberen we binnen het netwerk het aanbod van de verschillende 

partijen beter op elkaar af te stemmen én op wat de wijk nodig heeft. Het 

netwerk bestaat uit culturele instellingen, buurthuizen en sportverenigingen 

en andere vrijwilligersorganisaties, en het WIJ-team van opbouw en 

buurtwerkers en hulpverleners vanuit het GON. In 2022 verstevigen we 

deze samenwerking in Selwerd.
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Stimuleren van leren en werk in de wijk 

In Selwerd zien we een gat tussen het reguliere aanbod en wat er 

daadwerkelijk nodig is om mensen te activeren. We creëren met 

onze partners – onder andere met het Wijkbedrijf, WIJ Groningen, 

gemeente, zorg en onderwijsinstellingen – voor laagdrempelige leer- en 

werkervaringsplekken in de wijk met laagdrempelige ondersteuning en 

toeleiding. Hierbij zoeken we aansluiting bij de behoefte van bewoners 

en ondernemers in de wijk en benutten we de kansen die de ruimtelijke 

ingrepen bieden: (Social Return On Investment). Daarbij wordt gebruik 

gemaakt van geldstromen waarbij een paar % wordt gereserveerd voor het 

maken van sociale impact. 

 

De directie Werk en Participatie van de gemeente Groningen is bezig met 

een doorontwikkeling op het gebied van gebiedsgericht werken. Ze zoekt 

actief de aansluiting in de wijk om meer kansen te creëren voor de inwoners 

om langdurig mee te doen. Hoe creëren we mogelijkheden om bewoners 

op een laagdrempelige te laten participeren? Hoe bieden we perspectief 

als bewoners die eerste stap om mee te doen hebben gezet? Hoe kan de 

directie Werk en Participatie bijdragen? Dat onderzoeken we in 2022.

Armoede aanpak 

In Selwerd heeft 15% van de inwoners moeite met rondkomen. De 

verwachting is dat onder andere als gevolg van stijgende energieprijzen 

dit aandeel zal groeien. Armoede zorgt voor omstandigheden die verdere 

ontwikkeling in de weg staan. Daarom investeren we specifiek in dit 

probleem.  

Mensen met financiële problemen zijn lang niet allemaal in beeld. We willen 

enerzijds het ‘bereik’ vergroten, zodat mensen toegang kunnen krijgen 

tot passende ondersteuning. Anderzijds bieden we een aanvulling op het 

reguliere aanbod van ondersteunende voorzieningen, passend voor de wijk.

ABCD-methode 
ABCD staat voor Asset Based Community Development, een beproefde 

methodiek overgewaaid uit de Verenigde Staten. In Selwerd komen 

verschillende professionals aan de deur. Het kan gaan om bijvoorbeeld de 

buurtregisseur, iemand van de woningcorporatie of van het Wijkbedrijf en 

bij sloop en nieuwbouw informeert iemand van het bouwbedrijf over de 

werkzaamheden. Selwerd is als eerder gezegd een wijk waarin relatief veel 

bewoners zich bewegen binnen een kleine sociale groep. Meer verbinding 

zou problemen op kunnen lossen of voorkomen. 

ABCD biedt inzicht in hoe bewoners de wijk ervaren, wat hun wensen zijn 

en welke kracht in de wijk aanwezig is. Het is een manier om bewoners te 

leren kennen. ABCD geeft professionals een gemeenschappelijk kader om 

met een bredere blik te kijken. Als ze signalen opvangen van bijvoorbeeld 

schuldenproblematiek, armoede, onvrijwillige afstand tot de arbeidsmarkt 

of ongekend talent, koppelen ze dit terug. Samen kijken we wat we met die 

signalen kunnen doen. Niet om te betuttelen maar om een zetje in de rug 

te geven.  In 2022 trainen we professionals in de wijk en starten we deze 

meerjarige aanpak.
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Een goede ‘sociale basis’

Sociaal ‘cement’ is essentieel om op een prettige en veilige manier met 

elkaar te kunnen samenleven. Bij sociaal cement gaat het om elkaar kennen 

en vertrouwen. Het gaat om een informeel netwerk, maar ook de weg 

weten naar instanties en het hebben van een werkkring. In Selwerd wonen 

veel mensen die zich in een kleine kring bewegen. Daardoor zijn er buurten 

waar mensen elkaar nauwelijks kennen.  

Er is een behoorlijk aanbod aan sociaal-culturele voorzieningen, maar 

de aansluiting bij de wijk kan beter. Daarom stimuleren we de komende 

jaren het persoonlijk contact tussen inwoners in hun eigen woon- en 

leefomgeving. Informele (vrijwilligers) organisaties spelen hierbij een 

belangrijke rol om samenwerking tussen informele en formele partijen te 

vergroten.

Uitkomstindicatoren Maatschappelijk meedoen

• Bewoners waarderen sociale samenhang in de wijk, voelen zich  

 betrokken bij en zetten zich actief in voor de wijk

• Toenemend aantal leer- en werkervaringsplekken in de wijk

• Beter netwerk rond bewoners (gezin, individu)

• Minder stress door armoede

Wijkbedrijf Selwerd
Wijkbedrijf Selwerd is opgezet door bewoners en is er voor bewoners. 

Het wijkbedrijf stimuleert bewoners om hun talenten, kansen of 

ambities te ontdekken en verder te ontwikkelen door scholing of 

vrijwilligerswerk. We geven subsidie voor de bedrijfsvoering en het 

uitbouwen van deze organisatie en betrekken het Wijkbedrijf als partner 

bij de wijkvernieuwing. We werken in 2022 mee aan de ontwikkeling van 

het Wijkbedrijf als spil van de wijk waar bewoners hun eerste stappen 

richting leren of werk kunnen zetten. We zetten ons in om de subsidie-

relatie met de gemeente te verduurzamen.

 

Woonkamer Beukenlaan
De Woonkamer is een samenwerking van gemeente, het WIJ-team, 

Nijestee en de politie. We hebben voor een periode van twee jaar 

een woonhuis aan de Beukenlaan gehuurd. Vanuit dit huis werken we 

samen om de leefbaarheid in deze aandachtbuurt te vergroten en om 

bij te dragen aan de sociale cohesie van de buurt. We voeren vanuit 

het huis gesprekken met de buren, nodigen ze uit en vragen of ze zelf 

dingen willen organiseren in het huis. Inmiddels organiseren bewoners 

er koffieochtenden en binnenkort breidt Together (Actielijn Kansen 

voor kinderen) uit met het bieden van huiswerkbegeleiding in de 

Woonkamer. In 2022 stimuleren we de ontwikkeling van tenminste drie 

bewonersinitiatieven, zetten we de woning in voor communicatie- en 

participatiedoelstellingen en evalueren we de Woonkamer. 
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Wijkgilde De Es  
Het Wijkgilde is een samenwerking van Zinn, het Alfacollege en de gemeente. 

Het is een zogenaamde entree-opleiding, een instapopleiding voorafgaand 

aan een MBO-zorgopleiding. De helft van de studenten komt uit de wijk. De 

studenten lopen stage in De Es maar ook bij bewoners in de wijk. Die bewoners 

ondersteunen op hun beurt de student waar nodig. Zo zijn er studenten met 

een taalachterstand en vinden anderen het moeilijk een ritme op te bouwen. Zo 

snijdt het mes aan twee kanten. In 2022 scherpen we de visie op het wijkgilde 

aan en professionaliseren we de organisatie en coördinatie van wijkstages. 

 

Ervaringsdeskundigheid
Bij persoonlijke problemen als bijvoorbeeld armoede speelt schaamte 

een grote rol en daarmee de schroom om hulp te vragen. Een deel 

van de bewoners bereik je dan ook niet met reguliere WIJ-teams. Het 

werken met ervaringsdeskundigen opent deuren. Ervaringsdeskundigen 

met bijvoorbeeld armoede en/of schuldenproblematiek gaan in de 

wijk aan de slag. Ze bellen aan, bieden ondersteuning en leggen als 

dat nodig is verbinding met hulpverlening. In 2022 zetten we extra 

ervaringsdeskundigheid in op het gebied van armoede en onderzoeken 

we of we een netwerk van ervaringsdeskundigen kunnen opzetten.

Kansrijk Selwerd 
Kansrijk Selwerd en het inzetten van ervaringsdeskundigheid lopen in elkaar 

over. Kansrijk Selwerd is een intensieve aanpak om mensen die in armoede leven 

te coachen met een buddy. Dat kan een ervaringsdeskundige zijn. Het is net als 

ABCD een bewezen methode uit de Verenigde Staten met de officiële benaming 

“mobility mentoring”. Bewoners die te maken hebben met armoedeproblematiek 

zetten stappen om uit de armoede te komen waarbij persoonlijke ontwikkeling 

een belangrijke rol speelt. In 2022 breiden we deze aanpak uit naar Paddepoel 

en breiden we het aantal mensen dat we begeleiden uit van 15 naar 25.

HO2 
HO2 is vorig jaar van start gegaan om mensen die een opleiding zijn 

begonnen te coachen. Of hulp te bieden aan mensen die graag een opleiding 

zouden willen doen en dat zelf niet helemaal voor elkaar krijgen. Mensen met 

ervaring kijken mee naar wat bij iemand past; waar liggen iemands interesses 

en talenten? En als het niet meteen lukt, blijven de coaches vasthouden en 

kijken mee hoe het verder kan. Zodra iemand een opleiding is gestart, maakt 

de student deel uit van een leercommunity met de mogelijkheid om informatie 

uit te wisselen met andere studenten. HO2 is gestart als experiment. In 2022 

willen we HO2 een duurzame plek geven in het wijkaanbod.

Klaar voor de startkwalificatie
We brengen de jongeren in de wijk zonder startkwalificatie in kaart en 

ondernemen actie om deze alsnog naar een startkwalificatie te begeleiden. 

Taalontwikkeling  
Taal is een belemmerende factor om stappen te zetten richting participatie. Het 

kan daarbij gaan om autochtone laaggeletterde bewoners en taalachterstand 

bij nieuwkomers. In 2022 willen we het taalaanbod beter op elkaar 

afstemmen en zo nodig uitbreiden voor mensen met een taalachterstand.

Slim leven
Slim leven is een sportief traject dat inzet op samen sporten, bewegen en 

ontmoeten. We inventariseren het aanbod van laagdrempelige manieren om 

te sporten en te bewegen. Slim leven is gestart in Vinkhuizen. In 2022 gaan 

we met behulp van extra buurtwerk onderzoeken of dit project ook in Selwerd 

kans van slagen heeft. Het buurtwerk gaat mensen aan elkaar koppelen 

zodat er groepjes ontstaan die samen gaan sporten of bewegen. Insteek is 

een betere gezondheid en nog belangrijker, door samen te sporten en/of 

te bewegen ontmoetingen te realiseren.
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Inspanningen - Actielijn Prettig en 

Veilig Samenleven

Herinrichting en warmtenet deel 1 – roodbruin,  
deel 2 – geel, deel 3 - groen

2.2. Actielijn Prettig en 
Veilig Samenleven
Stimuleren toegankelijke directe woonomgeving

We willen de openbare ruimte van Selwerd weer toekomstbestendig 

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

van ‘stempels’ van blokken huizen en pleintjes, hebben we een andere kijk 

gekregen op de openbare ruimte en de invloed ervan op het welbevinden. 

In de huidige situatie zien we vooral veel tegels, steen en asfalt, 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. 

Uitgangpunten:

• Het bevorderen van sociale cohesie en controle

• Goede toegankelijkheid

• Samenhang en herkenbaarheid

Hierbij houden we rekening met thema's als klimaatadaptatie, 

energietransitie, groen en bomen, beweegvriendelijkheid, veiligheid, 

verkeer en parkeren. Dit willen we doen door alle openbare ruimte in de 

wijk opnieuw in te richten, de al bestaande ontmoetingsplekken een impuls 

te geven en nieuwe ontmoetingsplekken te realiseren. 

Warmtenet en herinrichting
In 2021 hebben we afspraken gemaakt met WarmteStad over de 

samenwerking in Selwerd. We werken in zoveel mogelijk projecten 

met elkaar samen. Uitzonderingen hierop kunnen bijvoorbeeld de 

werkzaamheden van de woningcorporaties zijn.
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Hoe willen we dat doen?

We geven alle openbare ruimte in de wijk een grote beurt, zowel de straten 

als de groentjes en andere ontmoetingsplekken.

• We realiseren veilige doorgaande (wandel)routes en verbinden 

zo verblijfsplekken

• We maken voldoende koele plekken

• We maken ‘beleefbaar’ groen en creëren in de openbare ruimte 

plek voor sport en beweging 

De Bouwdoos, een levend document met handvatten voor verdere 

ontwikkeling

In 2020 hebben we 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 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.  

In de Bouwdoos zijn de uitgangspunten verwerkt tot ontwerpprincipes per 

type ruimte in de wijk. Hierbij zijn we uitgegaan van de verborgen kracht 

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

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

elkaar verbinden.

Herinrichting en warmtenet deel 1
In 2021 hebben we samen met WarmteStad de warmteleiding in de 

Mispellaan aangelegd en we hebben deze straat opnieuw ingericht. De 

aansluiting vanaf de Berkenlaan naar de Kornoeljestraat moet in 2022 nog 

worden afgemaakt. De voortgang van de straten in deel 1 ziet er als volgt uit:

• De Larix

De hoofdwarmteleiding is in 2020 al aangelegd. De aanleg van 

het distributienet gebeurt in 2022. Dit zorgt ervoor dat bewoners 

van De Larix kunnen aansluiten op het warmtenet. Gelijktijdig 

richten we ook de openbare ruimte opnieuw in. 

• Mispellaan

De werkzaamheden aan de rijbaan zijn afgerond, in 2022 wordt 

nog gewerkt aan de groenzone langs het water. Daarnaast 

gaan we samen met bewoners aan de slag met de definitieve 

inrichting van het Mispelplein.

• Berkenlaan-Beukenlaan: 

In het voorjaar van 2022 zijn de werkzaamheden in de 

Berkenlaan en Beukenlaan gestart. Hier combineren we de 

aanleg van het warmtenet met herinrichting.

• Populierenlaan/Kornoeljestraat

Hier legt WarmteStad de warmteleidingen aan, vooruitlopend op 

herinrichting. De gemeente legt gelijktijdig een hemelwaterriool 

aan. De herinrichting valt samen met de werkzaamheden van De 

Huismeesters die verderop staan beschreven. 
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De openbare ruimte is zowel boven als onder de grond behoorlijk vol

Het herinrichten van de straten levert complexe vraagstukken op want de 

openbare ruimte is zowel boven als onder de grond behoorlijk vol: bomen 

en ander groen, boomwortels, kabels, leidingen - waaronder nieuwe 

warmteleidingen en een hemelwaterriool -, een rijbaan, parkeerplaatsen, 

een ruim trottoir en liefst ook nog ruimte voor een bankje of ander 

straatmeubilair.  

Dit betekent dat we niet altijd de gelegenheid hebben om bewoners veel 

te laten meebepalen in het ontwerp. Wel houden we uiteraard rekening 

met hun wensen en de knelpunten die ze ervaren. Daarnaast vormt het 

participatieproces een natuurlijke aanleiding om met bewoners in gesprek 

te komen over meer dan alleen de herinrichting. De ruimte voor participatie 

zit heel nadrukkelijk in het vormgeven van de ontmoetingsplekken in de 

wijk. Het speel- en chillplekkenplan geeft hier de eerste aanzet toe. Daarna 

kunnen bewoners samen met de gemeente aan de slag met de inrichting 

van de ontmoetingsplekken.

Groene ontmoetingsplekken

Belangrijk in het creëren van meer sociale cohesie en controle zijn de 

groentjes, Park Selwerd, de groene randen en andere ontmoetingsplekken 

in de wijk. Deze willen we samen met bewoners verder vormgeven. Dit 

doen we in twee stappen:

1. In de eerste plaats hebben we de bewoners gevraagd 

hoe en op welke plekken in de wijk zij willen verblijven: het speel- 

en chillplekkenplan. Dit plan moet een gezamenlijke visie op 

ontmoeten, spelen en bewegen in de wijk worden, die de basis 

vormt voor nadere uitwerking van concrete projecten. 

2. Als dit plan klaar is, gaan we aan de slag met de (her)

inrichting van groentjes en andere ontmoetingsplekken. We 

Herinrichting en warmtenet deel 2
Vanuit de Mispellaan leggen we in samenwerking met WarmteStad een 

warmteleiding aan richting Selwerd-Zuid. Dit gebeurt vooruitlopend op de 

herinrichting. De voortgang van de straten in deel 2 ziet er als volgt uit: 

• De warmteleidingen in de Mispellaan (tussen de Berkenlaan en 

de Eglantierstraat) en de Eglantierstraat zijn al aangelegd, tot aan 

het ketelhuis van Nijestee in de Eglantierstraat. 

• De leiding vanaf het ketelhuis tot in Selwerd-Zuid wordt 

aangelegd als we met Selwerd-Zuid aan de slag gaan. De 

wegkruising met de Eikenlaan  is al aangelegd in verband met de 

werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg.

• Herinrichting van het stukje Mispellaan en de Eglantierstraat 

voeren we uit als fase 1 van Nijestee klaar is. 
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beginnen met de plekken waar bewoners concrete plannen voor 

hebben, we faciliteren daarbij de verdere uitwerking. Daarna komen 

ook plekken aan de beurt waarvoor nu nog geen plannen zijn. Daar 

stimuleren we bewoners om plannen te maken voor hun groentje.

Koppelkansen

We zoeken bij de herinrichting van de straten zoveel mogelijk naar 

koppelkansen, zoals de aanleg van het warmtenet, de aanleg van het 

hemelwaterriool, groot onderhoud en woningbouw of renovatie. We 

willen door af te stemmen en waar mogelijk een koppeling te maken, 

zorgen voor zoveel mogelijk beperking van overlast. Ook is het doel geld 

te besparen en duurzaam met materialen om te gaan. Daarnaast zorgt het 

ervoor dat partijen elkaar niet in de weg zitten bij werkzaamheden en ze 

werkzaamheden efficiënt kunnen uitvoeren. 

Betaalbaar, duurzaam en gemengd aanbod van woningen

In Selwerd werken we aan de ongedeelde stad gericht op het voorkomen 

en terugdringen van gesegregeerde inkomenswijken. Ook willen 

we een stad zijn waarin iedereen volwaardig mee kan doen en waar 

iedereen gelijke kansen krijgt. De concentratie van kansarme en minder 

draagkrachtige bewoners in een wijk leidt en heeft geleid tot stapeling 

van problematiek. Verschillende soorten woningen voorkomen eenzijdige 

buurten met meervoudige problemen.  

Herinrichting en warmtenet deel 3
Vanuit de Mispellaan loopt de warmteleiding in Selwerd-West door 

de Esdoornlaan, en vanuit daar naar het westen door de Maluslaan, 

Elzenlaan en Duindoornstraat naar de Dragant, en naar het oosten door 

de Bottelroosstraat. In al deze straten voeren we de werkzaamheden 

gezamenlijk met WarmteStad uit. De uitvoering gaat van start in het 

voorjaar van 2022 en moet in het najaar van 2022 zijn afgerond. De 

werkzaamheden in de Bottelroosstraat starten later, omdat er in deze straat 

ook sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden zijn gepland.

Daarnaast doet Grunneger Power in Selwerd-West onderzoek naar de 

aansluiting van particuliere woningen op een warmtenet. Hierover zijn 

gemeente en Grunneger Power met bewoners in gesprek gegaan. De 

uitkomsten van dit onderzoek vormen de basis voor de aanpak. Het 

ligt voor de hand dat we op langere termijn ook in de overige straten 

in Selwerd-West warmteleidingen aanleggen. Dit gaan we dan zoveel 

mogelijk combineren met de herinrichting van de straten. Net als op 

andere plekken in Selwerd is het mogelijk dat het niet lukt om dat overal te 

combineren.
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In de hele gemeente is onderzoek gedaan naar de woonbehoefte, 

wat voor soort woningen hebben we nodig? We kijken hoe we de 

onderzoeksresultaten kunnen vertalen naar Selwerd. Aanvullend kijken 

we samen met de corporaties en het Wijkplatform wat de wens van de 

bewoners in Selwerd is. Dit doen we voor verschillende periodes: 2018-

2022, 2022-2026 en 2026-2030. We kijken dus ook terug. Op die manier 

kunnen we zien of het wijkvernieuwingsprogramma tegemoet is gekomen 

aan de vraag van de bewoners. 

Op dit moment zetten we bij lopende sloop- en nieuwbouwprojecten al 

in op verschillende soorten woningen en bewoners. We willen het aantal 

sociale huurwoningen op peil houden en voegen daar andere categorieën 

aan toe, zoals woningen met een zogenaamde middeldure huur en 

(sociale) koop. We willen bewoners van Selwerd helpen wooncarrière 

te maken binnen de wijk. Op dit moment is dat voor veel bewoners niet 

mogelijk omdat er simpelweg maar weinig variatie in woningen is. 

Bij de nieuwbouwontwikkelingen willen we de bewoners van Selwerd de 

kans geven een nieuwe woning in hun wijk te vinden. Veel mensen voelen 

zich geworteld in de wijk en dat draagt bij aan de sociale samenhang.

Een ander onderdeel van het verbeteren en verbreden van het 

woningaanbod is het aanpassen van de woonomgeving door vergroening 

en het mogelijk maken van aardgasvrij wonen. 

Herinrichting Selwerd-Zuid  
In november 2018 is in Selwerd-Zuid betaald parkeren ingevoerd waardoor 

er minder auto’s staan geparkeerd. Hierdoor is er ruimte ontstaan om de 

straten en het groen samen met bewoners anders en beter in te richten. Bij 

de herinrichting houden we rekening met de energietransitie. We leggen 

gelijktijdig een distributienet aan, waarop de (voornamelijk particuliere) 

woningen in de toekomst makkelijk een aansluiting kunnen krijgen. De 

werkzaamheden starten in het voorjaar van 2022. 

Het plan bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Herinrichting van de Magnoliastraat, Abeelstraat, Bremstraat en 

Spaanse Aakstraat. 

• Het grote speelveld: deze plek willen we wat avontuurlijker 

maken, licht glooiend en met meer spelelementen. 

• Spelelementen in de Abeelstraat. 

• Een groener pleintje in de Magnoliastraat 
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Een aantrekkelijk, veilig winkelcentrum

Het winkelcentrum is bij uitstek een plaats waar veel mensen regelmatig 

naar toe gaan en waar dus veel mensen samenkomen. In de gemeentelijke 

visie op wijkwinkelcentra is dit ook dé plek om economische en horeca-

activiteit te clusteren. Het is nu echter geen fijne plek om te verblijven: het 

winkelcentrum staat ‘met zijn rug’ naar de wijk, het lijkt afgesloten van de 

wijk. Het bestaat daarnaast vooral uit steen waardoor het er in de zomer erg 

warm kan worden. Ook valt het regelmatig aan inbraken en zelfs overvallen 

ten prooi. 

Deze problematiek lijkt met elkaar samen te hangen. We onderzoeken 

hoe we – in samenhang met andere ontwikkelingen in de ‘centrumzone’ 

van Selwerd – het winkelcentrum en zijn parkeerterrein in een prettige 

verblijfs- en ontmoetingsplaats kunnen veranderen. Dit pakken we op met 

de eigenaar van het winkelcentrum, Nijestee, winkeliers, bewoners, politie 

en andere belanghebbenden. We kijken daarbij naar veiligheid, sociale 

samenhang, toegankelijkheid, mobiliteit, wonen en winkelen. 

 

Uitkomstindicatoren Prettig en veilig samenleven

• Bewoners waarderen fysieke woonomgeving

• Duurzaamheid van wonen in Selwerd is vergroot

• Veiligheid en kracht van winkelcentrum als ontmoetingsplek zijn  

 vergroot

Nieuwbouw door Nijestee  
Nijestee bezit een groot aantal woningen rondom het winkelcentrum 

Selwerd. Een deel van deze woningen voldoet niet meer aan de huidige 

wooneisen. De corporatie sloopt de woningen om ruimte te maken voor 

nieuwbouw. Alle woningen krijgen een aansluiting op het warmtenet. 

Het sloop- en bouwproces verloopt in 2 fasen.

 
 
 
 

Nijestee fase 1 
In fase 1 heeft Nijestee 61 sociale huurwoningen gesloopt aan de 

oostkant van het winkelcentrum, aan de Eikenlaan, Berkenlaan en 

Mispellaan. Er komen 94 nieuwe woningen, waarvan 70 sociale 

huurwoningen en 24 vrijesectorwoningen (middenhuur) voor in de 

plaats. Bij het ontwerp zijn bewoners betrokken.  

Aan de Eikenlaan is op de begane grond 400 m² gereserveerd voor een 

maatschappelijke bestemming, bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk. De 

bouw is in het najaar van 2021 gestart en moet in het najaar van 2022 zijn 

afgerond.

Aansluitend op de nieuwbouw richten we ook de aanliggende openbare 

ruimte in de Mispellaan en Eglantierstraat opnieuw in.
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Nijestee fase 2 
In fase 2 sloopt Nijestee 249 woningen aan de westkant van winkelcentrum 

Selwerd. Het gaat om de Elzenlaan, Hazelaarstraat, Gelderse Roosstraat, 

Mispellaan en Eikenlaan. Onderzoek vanaf 2021 zal duidelijk maken 

waaruit de vervangende nieuwbouw bestaat. Nijestee wil in ieder geval een 

groter aantal woningen terugbouwen. Het gaat om verschillende soorten 

woningen zodat er meer doorstroommogelijkheden ontstaan. Er komen 

woningen in de middenhuur, het hogere huursegment en koopwoningen. 

De bouw start naar verwachting in 2024. 

Aansluitend op de nieuwbouw gaan we ook de omliggende straten - met 

uitzondering van de Mispellaan en Eikenlaan - opnieuw inrichten.

Nieuwbouw door De Huismeesters
In het noordoostelijke deel van Selwerd werkt corporatie De Huismeesters 

aan woningvernieuwing. De corporatie sloopt in de Bottelroosstraat, 

Berkenlaan, Lijsterbeslaan, Kornoeljestraat, Populierenlaan en Vlierstraat in 

verschillende fases 146 sociale huurwoningen. Ze vervangt de woningen 

door 293 nieuwbouwwoningen. De nieuwbouw bestaat uit:

• 141 sociale huurwoningen: 98 grondgebonden woningen en 43 

appartementen

• 26 particuliere appartementen voor verhuur in de zogenaamde 

middenhuur

• 126 koopappartementen

De sloop van fase 1 aan de Populierenlaan, Vlierstraat en Kornoeljestraatis, 

is gestart in 2021. De nieuwbouw gaat in 2022 van start. Aansluitend op de 

nieuwbouw richten we ook de omliggende straten opnieuw in. Na fase 1 

sloopt De Huismeesters we in opeenvolgende jaren ook fase 2, 3 en 4 om 

plaats te maken voor nieuwbouw.
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Patrimonium renoveert en verduurzaamt
Al sinds 2016 is Patrimonium in Selwerd bezig met nieuwbouw, 

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

voormalige Huize Patrimonium is in het nieuw aangelegde Park De Es 

De Beukenhorst gebouwd. Het herbergt 60 sociale huurappartementen 

voor senioren. Het gebouw is inmiddels aangesloten op het warmtenet. 

Patrimomium gaat daarnaast bijna al haar woningen renoveren 

en verduurzamen. Ook is een pilot gestart met het aansluiten van 

woningen op het warmtenet. Doel is om in de nabije toekomst alle 

woningen van Patrimonium hierop aan te sluiten. 

Vensterschool  
De Vensterschool aan de Eikenlaan en het schoolplein van basisschool 

De Pendinghe zijn een typisch voorbeeld van een zogenaamd ‘hitte-

eiland’. Plekken die op warme dagen enkele graden warmer zijn 

dan de gemiddelde temperatuur in de omgeving. Dit komt onder 

meer door weinig groen, de grote betegelde oppervlakte en het 

grote platte dak. Op natte dagen blijft op het schoolplein en op het 

terrein aan de voorkant van de Vensterschool regenwater liggen. Met 

een groene en klimaatadaptieve inrichting van de omgeving van de 

Vensterschool willen we zorgen voor een prettige plek voor gebruikers 

en de omgeving. We zijn nu bezig met ontwerp en voorbereiding. De 

uitvoering start naar verwachting in het najaar van 2022.

 

Mispelplein 
Het Mispelplein is het gebied tussen de Berkenflat en het parkeerterrein 

bij het winkelcentrum. Het is onderdeel van de (toekomstige) groene 

zone die loopt van Park Selwerd aan de westkant van de wijk naar het 

spoorgroen aan de oostkant. In deze zone geven we voetgangers, en in 

mindere mate fietsers, de ruimte, zodat er aantrekkelijke wandelroutes en 

ontmoetingsplekken ontstaan. Door de centrale ligging en de nabijheid 

van het winkelcentrum komen er veel mensen langs het Mispelplein. Dit 

maakt het een interessante plek voor de hele wijk en een belangrijke 

schakel in de groene zone. 

In 2021 is het plein ingericht met een tijdelijk voet- en fietspad en zijn 

er plantenbakken met bomen geplaatst. In 2022 gaan we de definitieve 

inrichting uitwerken. Die definitieve inrichting wegen we zorgvuldig af. We 

zetten daarbij in op actieve betrokkenheid vanuit de wijk. Dat doen we door 

met wijkbewoners, waaronder direct omwonenden, in gesprek te gaan.
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Wijkenergieplan
In 2035 wil de gemeente Groningen dat alle buurten, wijken en dorpen op 

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

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

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

WarmteStad al gestart met de aanleg van warmteleidingen. In het 

wijkenergieplan werken we uit hoe alle gebouwen uiteindelijk van het 

aardgas af gaan en hoe bewoners kunnen besparen en duurzaam energie 

kunnen opwekken. Dit jaar stelt het College het wijkenergieplan vast. 

Onderdeel van het wijkenergieplan zijn:

• Aansluiting van grote gebouwen op het warmtenet van   

 WarmteStad.

• Een pilot voor het aansluiten van grondgebonden woningen  

 van particulieren op het warmtenet van WarmteStad.

• Het aansluiten van grondgebonden woningen van corporatie  

 Patrimonium op het warmtenet van WarmteStad.

• Onderzoek door 050 Buurtwarmte en Grunneger Power naar  

 de aanleg van een coöperatief warmtenet in Selwerd-West.

• Samenwerking tussen gemeente, Grunneger Power, 050   

 Buurtwarmte en WarmteStad in Selwerd-Zuid.

• De inzet van energiecoaches.
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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. Bewoners verwachten het plan in het 

voorjaar aan te bieden aan de gemeente. Daarna gaan we aan de slag 

met de verdere uitwerking van het plan tot concrete projecten.

Park de Es 
In 2020 is woontoren De Beukenhorst opgeleverd en de openbare 

ruimte er omheen ingericht. Bewoners hebben aangegeven behoefte te 

hebben aan zitplekken, speelplekken en een (vis)steiger rond de toren. 

Het pad door Park de Es is een veelgebruikte fietsroute en dat is voor 

veel bewoners storend. In 2022 gaan we een paar aanpassingen doen 

die aansluiten op de wensen van bewoners. 

 

Kunst in Selwerd
In de gemeente Groningen is het gebruikelijk om bij grote opgaven te 

investeren in kunst. In het kader van de wijkvernieuwing Sunny Selwerd 

onderzoekt Kunstpunt Groningen hoe kunst van betekenis kan zijn en 

een bijdrage kan leveren aan de vraagstukken in de wijk. De opgave is 

om de identiteit van de Selwerders zichtbaar te maken in de openbare 

ruimte door middel van kunst. Hierdoor willen we de bewoners meer 

verbinden met de openbare ruimte van Selwerd. In 2022 start het 

vooronderzoek samen met een werkgroep van bewoners. 
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2.3. Actielijn Kansen voor 
Kinderen  
 
Circa 23% van de kinderen in Selwerd rekenen we tot de groep 

‘kansarm’. Kinderen die meer dan gemiddeld kampen met armoede, 

leerachterstanden, ongezonde leefstijl en onveilige (thuis)situaties. Op 

basis van het pedagogisch wijkplan 2018-2023 werken we planmatig 

aan het creëren van kansen voor kinderen. De visie van samenwerkende 

partners op het gebied van jeugd in Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk 

baseren we op talentontwikkeling, gezondheid, inclusie en veiligheid. 

Talentontwikkeling. 

Als kinderen ontdekken waar hun interesses liggen en merken waar ze 

goed in zijn, draagt dit bij aan een positief zelfbeeld en een nieuwsgierige 

houding. Dit zijn voorwaarden voor hun verdere ontplooiing. Met een 

gevarieerd activiteitenprogramma dat aansluit bij het aanbod op school, 

bieden we kinderen de kans om te ontdekken welke interesses en talenten 

ze hebben. 

Inspanningen -  

Actielijn Kansen voor Kinderen

Uitvoeringsprogramma pedagogisch wijkplan
Het pedagogisch wijkplan is gemaakt door een netwerk uit de scholen, 

kinderopvang, wijkteam, en de jeugdgezondheidszorg. Wat is de situatie 

van kinderen in de wijk? Wat is er nodig om die te verbeteren? Wat zijn 

jaarlijkse speerpunten? Een van die speerpunten is talentontwikkeling. In 

Selwerd, Paddepoel en de Tuinwijk (SPT) ontwikkelen we de verlengde 

schooldag. Het geeft kinderen extra tijd om te leren en te ontdekken. 

Buiten maar wel aansluitend op het reguliere schoolwerk gaan kinderen 

aan de slag met taal en rekenen, cultuur, muziek en kunst, en ondernemen. 

Scholen in de wijk hebben een programma per school, maar op dinsdag 

en donderdag is er een wijkbreed aanbod, de zogenaamde SPT-club. Wij 

dragen via het pedagogisch wijkplan bij.
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Samenwerking rondom jonge kinderen

Inmiddels heeft onderzoek aangetoond dat de eerste 1000 dagen van 

kinderen heel belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling. We willen 

kinderen in de wijk een kansrijke start bieden. Daarvoor is het essentieel 

dat professionals die met aanstaande of jonge moeders in contact komen 

nauw samenwerken. Het gaat dan bijvoorbeeld om professionals in de 

kraamzorg, kinderopvang en jeugdverpleging. Zo kunnen signalen over 

mogelijke problemen in een gezin rondom armoede, veiligheid of andere 

kwetsbaarheden vroegtijdig tot handelen leiden. 

Visie jeugd 12+ 

Voor jongeren in de middelbare-schoolleeftijd is in Selwerd relatief 

weinig aandacht. Binnen deze groep vallen kwetsbare jongeren die extra 

gevoelig zijn voor verleiding tot afwijkend gedrag. Dit gaan we in 2022 

bespreekbaar maken met partners. We willen onderzoeken of we een 

wijkvisie kunnen ontwikkelen voor deze doelgroep zodat voor hen een 

goed alternatief ontstaat, 

 

 

Uitkomstindicatoren Kansen voor kinderen

• Uitstroomniveau na basisschool is verbeterd

• Mentale en fysieke gezondheid van jongeren is verbeterd   

 (inclusief zelfbeeld, zelfvertrouwen, positieve kijk op eigen   

 mogelijkheden), uitkomsten specifiek gekoppeld aan    

 pedagogisch werkplan

• Aantal kinderen dat achterstand heeft (relatief en absoluut) als  

 zij 4 jaar oud zijn is verminderd

Together
Together ondersteunt kinderen bij hun huiswerk en biedt ze na school een 

plek voor een kopje thee met een goed gesprek en/of een spelletje. Het 

richt zich vooral op nieuwkomers die voor hun taalontwikkeling een extra 

steuntje in de rug kunnen gebruiken. Parallel aan de kindergroepen zijn er 

oudergroepen, waarin er aandacht is voor taalontwikkeling en integratie. In 

2022 breiden we de samenwerking met Together uit met een groep in de 

woonkamer aan de Beukenlaan.
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Bijlage A: Resultaten 2022
In 2022 gaat er zoals in het vorig hoofdstuk beschreven veel gebeuren. Net als in 

2021 wordt er gesloopt, nieuw gebouwd, gerenoveerd en heringericht. We bouwen 

voort op de gesprekken en afspraken die in de afgelopen jaren zijn gemaakt. De 

afstemming tussen alle partijen blijft daarbij een belangrijk aandachtspunt. 

Resultaten 2022 – Wat willen we aan het eind van dit jaar hebben bereikt?

• Alle hoofdinfrastructuur van het warmtenet is aangelegd. 

Daarnaast wordt gelijktijdig de herinrichting van de Beukenlaan, 

de Esdoornlaan, de Maluslaan, de Duindoornstraat en een 

gedeelte van de Elzenlaan en de Berkenlaan, uitgevoerd. 

• De herinrichting van Selwerd-Zuid is uitgevoerd, inclusief 

aanleg van een buurtwarmtenet.

• Het distributienet in De Larix is aangelegd en daardoor kunnen 

bewoners aansluiten op het warmtenet. Gelijktijdig zijn we aan 

de slag gegaan met de herinrichting van de openbare ruimte. 

• Nijestee heeft de werkzaamheden aan fase 1 uitgevoerd. 

Aansluitend richten we de Eglantierstraat en de Mispellaan - 

tussen de Berkenlaan en Iepenlaan - opnieuw in.

• De Huismeesters heeft de werkzaamheden aan fase 1 - 

Populierenlaan, Kornoeljestraat, Vlierstraat - afgerond en start 

met de sloop van fase 2. Na afronding van fase 1 richt de 

gemeente de openbare ruimte opnieuw in.

• Patrimonium is verdergegaan met de renovatiewerkzaamheden. 

Daarnaast zijn de eerste (grondgebonden en portieketage) 

woningen van de corporatie op het warmtenet aangesloten.

• Sunny Selwerd Werkplaats 2.0 heeft een speel- en 

chillplekkenplan opgeleverd.

• De werkzaamheden aan de omgeving van de Vensterschool 

zijn gestart.

• Het Sunny Selwerd informatiepunt in het winkelcentrum is geopend.

• De Sunny Selwerd woonkamer aan de Beukenlaan is geopend voor 

wijkbewoners en biedt een programma aan zoals koffieochtenden en 

huiswerkbegeleiding voor kinderen.

• Het project Kansrijk Selwerd gaat verder en begeleidt 40 mensen die 

kampen met financiële problemen en zichzelf graag willen ontwikkelen.

• HO2 gaat door met het begeleiden van mensen die een opleiding 

willen doen maar daarbij vastlopen.

• We hebben een ‘ervaringsdeskundige’ aangenomen die contact legt 

met bewoners op basis van zijn/haar eigen achtergrond.

• We hebben een project voor taalontwikkeling opgezet.

• Het project Slim Leven is van start gegaan en biedt een mooi aanbod 

van beweegactiviteiten.

• De werkplaats 2.0 heeft een volgend thema uitgewerkt. 

• Het wijkgilde ‘De Es’ is gestart met een nieuwe groep studenten en 

heeft nieuwe stageplaatsen gevonden.

• De onvergetelijke vakanties zijn weer georganiseerd gekoppeld aan 

het pedagogisch wijkplan.

• De verlengde schooldag (SPT-club) staat en is beschikbaar voor elk 

kind in Selwerd.

• Het project Kansrijke Start heeft geleid tot meer inzicht in de zorgketen 

rondom pas-geborenen en tot een nieuwe plek waar jonge ouders 

elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen met vragen.

• Het Wijkbedrijf heeft zich verder ontwikkeld en nieuwe contacten 

gelegd met bewoners.

Bij deze projecten hebben we contact gelegd met alle omwonenden. Om  

te informeren over het project en waar mogelijk mee te praten over de  

uitvoering. Daarbij zijn we geïnteresseerd in de manier waarop bewoners  

de wijk ervaren, wat ze nodig hebben om (nog) prettiger te leven in Selwerd  

en wat ze daar zelf aan kunnen bijdragen. 



22

Bijlage B: Relevante items uit Kompas en GGD t.b.v. 
meting van uitkomstindicatoren

 
Actielijn 1: Maatschappelijk Meedoen
 

Bewoners waarderen sociale samenhang in de wijk, voelen zich betrokken 

bij en zetten zich actief in voor de wijk. Daarbij hanteren we de volgende 

indicatoren:

• (Verschillende) bewoners die gebruik maken van sociaal-

culturele voorzieningen

• Ervaren betrokkenheid van de bewoners bij de wijk

• Waardering van de bewoners voor de sociale samenhang in de wijk

• Bewoners die aangeven grip op eigen leven te hebben 

 Toenemend aantal leer- en werkervaringsplekken in de wijk, meten van

• Leer- en werkervaringsplekken 

• Bewoners die vrijwilligerswerk doen

• Jongeren die begeleid zijn naar startkwalificatie (of 

startkwalificatie hebben behaald met begeleiding)

 

Beter netwerk rond bewoners (gezin, individu), meten van. Daarbij  

hanteren we de volgende indicatoren:

• Nieuwe contacten met formele netwerk (meer bewoners met 

hulpvraag in beeld)

• Bewoners die aangeven met meer mensen in de wijk regelmatig 

contact te hebben 

• Mantelzorg (ontvangen en geven)

• Ervaren eenzaamheid 

• Bewoners die aangeven baat te hebben van ontvangen hulp en 

ondersteuning (check Kompas)

Stress als gevolg van armoede is verminderd. Daarbij hanteren we de 

volgende indicatoren:

• Bewoners met een minimum inkomen 

• Bewoners met langdurige schulden

• Bewoners die gebruik maken van inkomensondersteunende 

voorzieningen

• Moeite die bewoners ervaren met rondkomen

• bewoners ‘mobility mentoring’ positief evalueren 
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Actielijn 2: Prettig en Veilig Samenleven

Bewoners waarderen fysieke woonomgeving, de openbare ruimte. Daarbij 

hanteren we de volgende indicatoren:

• Waardering voor en gebruik fysieke leefomgeving (zie Kompas)

• Bewoners die gebruik maken van chill-, speel- en praatplekken

• Bewoners die de wijk gebruiken om te sporten en bewegen

• Bewoners die zich actief inzetten voor de (fysieke omgeving in de) wijk

• Plannen van bewoners voor vergroening zijn uitgevoerd

Duurzaamheid van wonen in Selwerd is vergroot. Daarbij hanteren we de 

volgende indicatoren:

• Woningen met energielabel A

• Woningen met verbeterd energielabel

• Bewoners die tevreden wonen in nieuwe woning in Selwerd

 

Veiligheid en kracht van winkelcentrum als ontmoetingsplek zijn vergroot. 

Daarbij hanteren we de volgende indicatoren:

• Bewoners ervaren winkelcentrum als veilige plek 

• Ondernemers ervaren winkelcentrum als veilige plek

• Bewoners bezoeken winkelcentrum met plezier

 

Actielijn 3: Kansen voor kinderen

Uitstroom niveau basisschool is verbeterd. Daarbij hanteren we de 

volgende indicatoren:

• Gemiddelde score is hoger

Mentale en fysieke gezondheid van jongeren is verbeterd (inclusief zelfbeeld, 

zelfvertrouwen, positieve kijk op eigen mogelijkheden), meten door

• Jongeren/kinderen die gebruik makdn van sport, speel en 

cultureel aanbod in de wijk/stad

• Verschillende kinderen (4-18 jr) nemen actief deel aan 

talentontwikkelingsactiviteiten

(Uitkomsten specifiek gekoppeld aan pedagogisch werkplan). Daarbij 

hanteren we de volgende indicatoren:

• (gebaseerd op pedagogisch plan)

Aantal kinderen dat achterstand heeft (relatief en absoluut) op 4 jaar is 

verminderd. Daarbij hanteren we de volgende indicatoren:

• Kinderen met hulpvraag (0-4 jaar) waarvoor een geïntegreerd 

plan is ontwikkeld

• Kinderen die adequate en tijdige hulp hebben gekregen

• Ouders die aangeven dat zorg onderling goed is afgestemd


