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Samenvatting ambtelijke gesprekken met bewonersorganisaties  
van 7 prioriteitswijken in september-oktober 2021 
 

In september en oktober 2021 hebben de Gebiedsregisseurs met de bewonersorganisaties gesproken van de 

zeven prioriteitswijken (Boswijk, Foxhol, Gorecht-West, Margrietpark, Noorderpark, Spoorstraat-Kieldiep, 

Woldwijck) in Hoogezand-Sappemeer. In iedere wijk zijn dezelfde vier vragen gesteld. Dit is een samenvatting 

van de antwoorden die in deze zeven wijken gegeven zijn. 

 

De bewonersorganisaties van deze prioriteitswijken krijgen meer subsidie (het wijkbudget) dan andere wijken 

en dorpen. Deze gesprekken zijn gevoerd om meer inzicht te krijgen in wat daarmee wordt gedaan en wat de 

effecten zouden zijn als deze subsidie wordt veranderd in de toekomst. De aanleiding is dat de subsidies aan 

bewonersorganisaties nog moeten worden ‘geharmoniseerd’ na het samengaan van de voormalige gemeenten 

Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer in Midden-Groningen. 

 

Deze vier vragen zijn besproken met de bewonersorganisaties van de prioriteitswijken: 

 

1. Wat doen jullie nu van het wijkbudget? 

2. Vinden jullie je wijk nog steeds een prioriteitswijk? Waar zit dat in (dat je dat wel/niet vindt)?  

3. Hebben jullie bewust iets speciaals gedaan de afgelopen jaren omdat dit een prioriteitswijk is (en je 

daarom meer geld kreeg dan andere wijken en dorpen)? 
4. wat gebeurt er als het budget in de toekomst bijgesteld zou worden ? 

 

1. Wat doen jullie nu van het wijkbudget? 

 
Alle wijken maken een jaarlijks plan om het budget te besteden. Het wordt aan diverse zaken uitgegeven, zowel 

aan fysieke zaken als sociale-, en veiligheidszaken. Zo worden speel-, en beweegplekken aangelegd en 

onderhouden, wekelijkse activiteiten georganiseerd voor kinderen en ouderen of een kinderweek in de 

vakanties.  

In een aantal gevallen wordt het budget verdeeld over de verschillende maatschappelijke partijen in de wijk. In 

één geval wordt het budget door de gemeente beheert, in alle andere gevallen doet de wijk het zelf. In een 

aantal gevallen wordt het geld grotendeels gebruikt om activiteiten in en rondom het wijkcentrum te 

ontplooien (Margietpark, Foxhol, Woldwijck). Boswijk heeft geen wijkcentrum maar investeert dan weer meer 

in de openbare ruimte. In Gorecht ontvangen diverse partijen een bijdrage uit het budget, daarvan worden 

zowel in de Badde als daar los van activiteiten ontplooit en investeringen gedaan.  

Kenmerk van alle activiteiten is dat het voor iedereen toegankelijk is, betaalbaar of gratis en gericht op 

ontmoeting. Bij de activiteiten zijn vaak maatschappelijke organisaties aangehaakt maar worden (bijna) altijd 

volledig door vrijwilligers uitgevoerd.  

De investeringen van het wijkbudget dragen altijd bij aan de (sociale) leefbaarheid en de leefomgeving in de wijk 

of het dorp. Van alle wijken die gebruik maken van het budget is een uitgebreid overzicht beschikbaar van alle 

activiteiten en investeringen die gedaan worden.  

2. Vinden jullie je wijk nog steeds een prioriteitswijk? Waar zit dat in (dat je dat wel/niet vindt)?   
 

Alle zeven wijken zien zichzelf nog als prioriteitsgebied/ aandachtsgebied. Alle wijken benoemen de hoge 

armoede in hun wijk. Inwoners hebben weinig geld te besteden en dreigen zo minder mee te kunnen doen in de 

maatschappij. Veelal hebben de inwoners niet een sterk sociaal vangnet. Doordat er vanuit wijkbudget 

activiteiten georganiseerd worden waar deze groep mensen wel aan mee kan doen, blijft deze doelgroep 

maatschappelijk betrokken en voelen ze zich gesteund door hun directe omgeving.   
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Omdat veel inwoners grote zorgen achter de voordeur hebben (zorg en ziekte, geld en werk, etc) kan er niet 

verwacht worden dat deze doelgroep ook nog ruimte heeft na te denken over het onkruid in de speeltuin of het 

organiseren van een kinderdisco. Investeringen door actieve vrijwilligers en betaald vanuit het wijkbudget zijn 

volgens deze bewonersorganisaties dus noodzakelijk om (positieve) verandering in de leefomgeving te 

realiseren.   

Unaniem zien deze zeven wijkorganisaties een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd als het gaat om het 

creëren van verbondenheid in de wijk en het werken aan onderling vertrouwen.  

Enkele wijken maken ook gebruik van cijfers, zoals in de Leef barometer zijn opgenomen, om hun bovenstaande 

antwoord te onderbouwen.  

 

3.  Hebben jullie bewust iets speciaals gedaan de afgelopen jaren omdat dit een prioriteitswijk is? 

 
Alle wijken geven aan dat ze de afgelopen jaren extra inzet hebben gepleegd op het verbeteren en versterken 

van de sociale cohesie. Dit door ontmoeting in de openbare ruimte te stimuleren zoals de speeltuinen die 

Boswijk in beheer heeft. Maar ook door het organiseren van activiteiten gericht op ontmoeting, zoals de actie 

Soep op de Stoep in Foxhol.  

Daarnaast hebben alle wijken gewerkt om een herkenbare en vertrouwd aanspreekpunt te zijn voor alle 

bewoners. Op die manier hebben bewoners die minder goed voor hun wensen en rechten op kunnen komen 

een laagdrempelige plek in de wijk om terecht te komen. De wijken zijn zo een gelijkwaardige gesprekspartner 

voor (maatschappelijke) organisaties en de overheid.  

 
4. Wat gebeurt er als het budget in de toekomst bijgesteld zou worden? 

 

In alle gevallen zou het betekenen dat wijkorganisaties een groter beroep moeten doen op andere subsidies en 

bijdrages van bewoners.  

Omdat veel bewoners die middelen niet hebben, kan het zijn dat juist de groep die hier het meest gebruik van 

maakt, niet meer mee kan doen. Voor alle wijkgebouwen betekent het dat er minder ruimte is voor activiteiten 

die geen winst opleveren, omdat een deel van het wijkbudget wordt ingezet om kosten voor activisten voor-, en 

door bewoners mogelijk te maken.  

Wanneer bewonersorganisaties een groter beroep moeten doen op andere subsidies zal dit ook tot een 

verzwaring van de administratieve last voor de bewonersorganisaties leiden. Daarnaast kan het zijn dat enkele 

taken die wij als gemeente hebben overgedragen aan de wijken (onderhoud speelplekken, onderhoud groen) 

niet meer uitgevoerd kunnen worden.  

In alle gevallen staan de wijken negatief tegenover een verlaging van het wijkbudget omdat dit betekent dat ze 

minder activiteiten en investeringen voor-, en door bewoners kunnen uitvoeren.  

 

Bijlagen: 

Zeven gespreksverslagen in deze alfabetische volgorde:  

Boswijk (blz. 3), Foxhol (blz. 6) , Gorecht-West (blz. 7), Margrietpark (blz. 8), Noorderpark (blz. 11), Spoorstraat-

Kieldiep (blz. 12), Woldwijck) 
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Verslag gesprek bewonersorganisatie Boswijk    1-

10-21 
 

Besteding wijkbudget in de toekomst 

Samengesteld document op basis van de onderstaande vragen van Evelyn Polhuijs 

(gebiedsregisseur). 
1. wat doen jullie nu van het wijkbudget? 
2. vinden jullie je wijk nog steeds een prioriteitswijk? Waar zit dat in (dat je dat wel/niet vindt)? 
3.hebben jullie bewust iets speciaals gedaan de afgelopen jaren omdat dit een prioriteitswijk is (en     
je daarom meer geld kreeg dan andere wijken en dorpen)? 
4. wat gebeurt er als het budget in de toekomst bijgesteld zou worden ? 

 

1 wat doen jullie nu van het wijkbudget? 

Openbare 
ruimte wijk aankleden\ groen\buurtiniatieven 

 Reservering speeltuintjes 

 (stroomkosten) fontein 

 Zandbakken vullen 

 groen onderhoud speeltuinen 

 Vos en Bos belevenis speelbos  

 

vervanging objecten speeltuinen 
vervanging bankjes in de wijk 
extra parkeerplaatsen 
Kunstwerk ‘Aletta boot’ driehoek Nageljongen 
Meerpalen bij alle ingangen van de wijk 
Vervangen en onderhouden Schelpenpaadjes 
Vervangen en onderhouden speeltoestellen 
Overleg met Wijkbeheerder IBOR 
Spreekbuis en intermediair naar 
overheidsinstellingen 
Tegengaan van afval hotspots  
Kunstwerk de Haan aan de Noorderstraat 
Aan schaf infobord van de wijk met plattegrond 
Planten Koningsboom 
Snelheidsbord op wisselende plekken 

 

Activiteiten Stimuleren activiteiten op buurt / straat niveau 

 
schouwen 
Buitenspeeldag voor ongeveer 500 kinderen 

 Sinterklaasfeest voor wijk kinderen in de Tibbe 

 Bijdrage Sinterklaasintocht 

 Wijkacties kerst/pasen 

 Activiteiten organiseren voor ouderen St-Jozef 

 

Boswijk feesten 
Bijdrage spooktochten Margrietpark 
Bijdrage tuindagen Rembrandtplein 
Bijdrage Scholen o.a. circus, kerstmarktjes etc. 
Bijdrage hertenkamp Sappemeer 
Bijdrage bewoners voliere St. Jozef 
Verbinden van wijkbewoners 
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Activeren van Jongeren/volwassenen/ouderen 
Tegengaan van eenzaamheid/sociale armoede 
Faciliteren buurt BBQ. 

 

Overig bewonersavond 

 PR wijkkrant/nieuwsbrieven/Facebook 

 verzekering diverse goederen 

 reservering/onderhoud fontein 

 Scholingskosten bestuursleden/ teambuilding 

 Onvoorzien 

 updaten van het wijkontwikkelingsplan 

 

vervanging materialen 
Bijdrage dranghekken (staan bij bwri) 
Aanschaf partytenten, statafels, koffiezetapparaat, 
waterkoker, speelattributen 
Implementeren overheidsplannen 
Stroomlijnen processen in de wijk 

 

2 vinden jullie je wijk nog steeds een prioriteitswijk? Waar zit dat in (dat je dat wel/niet 

vindt)? 

 

Wij zijn van mening dat Boswijk nog steeds een prioriteitswijk is. Of anders genoemd, een wijk die 

aandacht nodig blijft hebben. Boswijk kenmerkt zich door de verhouding koop en (sociale) huur. De 

bewoners zijn in de regel tevreden over Boswijk (uitkomst enquête 2019) maar geven wel aan dat 

als er geen Bewonersorganisatie zou zijn de wijk achteruit zal gaan. De Bewonersorganisatie is de 

spreekbuis van de wijk. De Bewonersorganisatie komt op voor de belangen van de wijk. 

Zonder bewonersorganisatie zou de wijk weer gaan verloederen en er zouden weer afval hotspots 

ontstaan. De verbindende factor vanuit de bewonersorganisatie werkt harmoniserend en blust 

menig brandje. Doordat ongeveer 35 % van de wijkbewoners op het minimuminkomen zit hebben ze 

vaak geen toegang tot de juiste hulpverlening en hebben daar hulp bij nodig. De 

bewonersorganisatie kan ze op het juiste spoor zetten en ze over hun wantrouwen richting 

overheden heen helpen. 

Boswijk is geen standaard wijk. Er zijn geen stoepen en geen speelmogelijkheden anders dan de 

speeltuintjes of het speelbos Vos & Bos. Er moet dus constant geïnvesteerd worden in die 

speelmogelijkheden en activiteiten buitenshuis om de mensen te mobiliseren en te verbinden zodat 

we de sociale armoede, obesitas bij kinderen en de eenzaamheid kunnen blijven bestrijden.  

3 hebben jullie bewust iets speciaals gedaan de afgelopen jaren omdat dit een prioriteitswijk is 

(en je daarom meer geld kreeg dan andere wijken en dorpen)? 
 
Als Boswijk de speeltuinen niet in “eigen beheer” had genomen waren er in heel Boswijk nog maar 
2 speeltuinen/speelplekken overgebleven op basis van het gemeentelijk beleid. Speeltuinen zijn 
een ontmoetingsplek voor de kinderen en de ouders. De speeltuinen dragen bij aan de sociale 
cohesie in de wijk. 
 
Aankleding van de wijk door het plaatsen van de dukdalven (grote palen met de naam Boswijk 
erop). De wijk heeft op deze manier een duidelijk “gezicht” gekregen. 
 
We hebben Vos & Bos ontwikkeld met behulp van gemeente en provincie. Dit hebben we gedaan 
omdat we naast de speeltuinen ook speelgelegenheid wilden bieden aan de oudere jeugd en een 
trimparcours voor de volwassenen. Ook de scholen maken veel gebruik van deze buitenspeelplaats 
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waar je als individu gewoon lekker je gang kan gaan en heerlijk in de buitenlucht kunt verblijven. 
Deze verrijking van onze wijk en eigenlijk de gehele gemeente Midden-Groningen moet niet 
verloren gaan door korting op wijkbudgetten. Ook tijdens de corona periode zijn we doorgegaan 
met ontwikkeling en investeren in Vos & Bos omdat je buiten nog wel dingen mocht blijven doen. 
 
4 wat gebeurt er als het budget in de toekomst bijgesteld zou worden ? 
 
Dat is afhankelijk om hoeveel geld het gaat. We hebben op dit moment een budget waar we de 
lopende activiteiten van kunnen betalen. Boswijk heeft in de afgelopen jaren laten zien dat we op 
een verantwoorde wijze met het budget zijn omgegaan. Ieder jaar een conceptbegroting 
ingeleverd en aan het einde van het jaar een correcte afrekening laten zien. Door inzet van Boswijk 
zijn er ook een aantal subsidies binnengehaald. Zonder deze subsidies waren een aantal projecten 
niet tot stand gekomen (denk hierbij aan Vos en Bos). 
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Foxhol 

Wijkbudget 

 

Verslag van Dirk Keegstra n.a.v. gesprek over onderstaande vragen in de vergadering van het 

Wijkteam op 30-09-’21  

 

 

1. Wat doen jullie nu van het budget?  

Het gaat om een jaarlijs bedrag van € 25.780,--. Hier maken we jaarlijks een plan voor. We 

investeren in activiteiten voor jong en oud, veelal in het dorpshuis. Investeren in groen, 

onderhoud en aangezicht dorp (bloembakken etc). In sport en spel. In dorpsbrede 

activiteiten: oldtimerfestival, kunstweek, kinderweek, kerstboomverlichting.   

Of bijvoorbeeld de crossbaan, ontmoetingsplek/grote tafel met afdak op het sportveld 

achter het dorpshuis, nieuwe speeltoestellen.   

 

2. Vinden jullie je dorp nog steeds een prioriteitswijk?  En waarom dan?   

Ja, niet iedereen heeft het breed en/of vind het makkelijk om uit zichzelf contact te 

maken of te onderhouden met anderen/het dorp. We vinden het belangrijk om te blijven 

werken aan de onderlinge verbondenheid. 

 

3. Hebben jullie bewust iets speciaals gedaan de afgelopen jaren omdat het een 

prioriteitswijk is?  

We vinden het belangrijk om te blijven werken aan sociale cohesie en het versterken 

ervan. Bijvoorbeeld door het organiseren van de Kinderfeestweek en acties als Soep op de 

stoep en een Bloemetje met Pinksteren. En het betrekken van jong en oud in het dorp. 

Verder steken we zelf ook de handen uit de mouwen, bijvoorbeeld als het gaat om 

onderhoud van groen, opruimen in het dorp, verfraaien van de dorpsentree.   

We organiseren dingen voor het dorp; we willen graag met elkaar trots zijn op Foxhol en 

samen op een positieve manier werken aan de leefbaarheid. Het wijkbudget helpt daar 

heel goed bij.   

 

4. Wat gebeurt er als het budget wordt bijgesteld?  

Veel dingen die we nu doen voor onze inwoners kunnen dan niet meer. Dat zou echt zonde 

zijn.  

Zonder budget moeten we ook een veel groter beroep op de gemeente doen.  

Nu doen we dingen zelf, en verlichten daarmee de taken van de gemeente: bijvoorbeeld 

inzameling van groenafval, water geven van bloemen/groen en slootkanten maaien waar nu 

veel gemopper over is. Daar kopen we een trekkertje voor.  

We hebben ook nog wensen, bijvoorbeeld het opknappen van de vissteigers, het verfraaien 

van de rotonde bij binnenkomst van het dorp.   

 

Vervolg 

Het dorp is graag bereid om met Wethouder Van Schie in gesprek te gaan over het wijkbudget en 

de toekomst ervan. (Suggestie voor bemensing uit het dorp: voorzitter Chris Wieringa, 

penningmeester Marck de Kloet en bestuurslid Bennie Draaijer van WDF)  
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Samenvatting gesprek met de wijk Gorecht-West  

d.d. 29-09-2001 

Gebiedsregisseur Liesbeth Zwart 

 

1. Wat doen jullie nu van het budget?  

Het wijkbudget wordt verdeeld onder een aantal grote en kleine partijen voor het 

organiseren van activiteiten, zoals in De Badde, buurtvereniging Gorecht, De Toverboom en 

ouderenactiviteiten. 

Het gaat om een jaarlijks bedrag van € 32.035,-. Alle partijen verdelen dit en organiseren 

hiervoor activiteiten voor jong en oud, veelal in het wijkcentrum De Badde. Maar ook 

andere activiteiten worden hieruit gefinancierd, zoals de Zomermanifestatie. 

 

2. Vinden jullie je wijk nog steeds een prioriteitswijk?  En waarom dan?   

Ja, want er heerst veel armoede en eenzaamheid en overige (sociale en veiligheid) 

problematiek in de wijk. Veel mensen vinden het niet gemakkelijk om uit zichzelf contact 

te maken of te onderhouden met anderen. En veel bewoners hebben weinig financiële 

middelen. Ze sparen zelfs om mee te kunnen doen aan activiteiten. De Badde heeft daarom 

de koffie op ‘0‘ gezet, zodat bewoners niet hoven te kiezen tussen een brood kopen of een 

kop koffie bij een activiteit.  

We vinden het belangrijk om te blijven werken aan de onderlinge verbondenheid. En het is 

van belang dat iedereen kan meedoen aan activiteiten. Aangezien er veel armoede heerst 

probeert de wijk de activiteiten voor weinig geld of gratis aan te bieden aan diverse 

doelgroepen. 

 

3. Hebben jullie bewust iets speciaals gedaan de afgelopen jaren omdat het een 

prioriteitswijk is?  

We betrekken jong en oud in de wijk. We organiseren veel activiteiten in de wijk, zodat 

iedereen iets heeft om naar uit te kijken, ongeacht achtergrond of inkomen. We hebben 

vooral voor kinderen veel activiteiten georganiseerd, meestal gratis, zodat ze van de straat 

zijn. Voorbeelden zijn het Elab, Chiyo Thai, Streetdance, Timmerdorp, Halloween en de 

Soos-activiteiten in De Badde en kinderactiviteiten bij buurtvereniging Gorecht en bij De 

Toverboom. Maar ook voor volwassenen zijn er activiteiten te bezoeken, zoals Moi 

Buuf/wijkgeluk, Diamond painting, de Eetkamer, ouderenbingo én de zomermanifestatie. 

En de buurtsportcoach en FC Groningen in de Maatschappij verzorgen diverse 

sportactiviteiten samen met de scholen en de Cruijff foundation op het Cruijffcourt. 

 

We willen graag dat kinderen en volwassenen met trots kunnen aangeven dat ze in Gorecht 

wonen. Het wijkbudget helpt om mensen te laten meedoen en een leefbaarder bestaan te 

hebben. 

 

4. Wat gebeurt er als het budget wordt bijgesteld?  

Valt het wijkbudget weg, dan worden er geen activiteiten meer georganiseerd en vindt er 

geen ontmoeting meer plaats. Zonder budget en ontmoeting worden de (sociale) problemen 

waarschijnlijk verergerd en raken bewoners meer in een isolement. Waarschijnlijk moet de 

wijk dan een veel groter beroep op de gemeente doen, via sociale teams of op andere 

wijze.  

 

We hebben ook nog wensen, bijvoorbeeld een vernieuwd wijkcentrum waar alle partijen en 

bewoners terecht kunnen voor ontmoeting, sport en spel. 
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Evelyn, 

 

Onder tref je de antwoorden op je vragen aan. 

 

-Wat doen jullie nu van het wijkbudget?  

• Zie onderstaand en het projectplan. 

 

- vinden jullie je wijk nog steeds een prioriteitswijk?  

 

• Ja, dat vinden wij wel. 

 

-Waar zit dat in (dat je dat wel/niet vindt? 

 

• Op basis van de criteria van het Margrietpark zoals vermeld in o.a. de leefbaarometer  

- Laag gemiddeld inkomen 

- Gezondheidssituatie van de bewoners 

- Leeftijdsopbouw 

- Criminaliteit in de wijk 

-  

(zie bijlage). 

 

- hebben jullie bewust iets speciaals gedaan de afgelopen jaren omdat dit een prioriteitswijk is (en  

  je daarom meer geld kreeg dan andere wijken en dorpen)? 

 

• In de coronaperiode hebben we niet zo veel kunnen doen. Wel hebben we ons bezig 

gehouden met o.a.: 

- Huiskamerproject, vrije inloop (tegen vereenzaming) 

- De wandelgroep 

- Aandacht geschonken aan de bewoners van het Margrietpark 

- Kerstkaarten laten drukken en bezorgd 

- Paaskaarten laten drukken en bezorgd 

 

- Bewoners seniorencomplex de Irisboog op 1 mei (dag van de arbeid) een roos bezorgd.  

 

 

• De jaren daaraan voorafgaand hebben we o.a. geïnvesteerd in: 

- Themaochtenden 

- beweegtuin bij ’t Spinnenweb 
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- speeltuin bij ’t Spinnenweb 

- Jongeren bus 

- Kerstdiner kidsclub en jongeren van de jongeren bus  

- Uitje kidsclub en jongeren bus (Nienoord) 

- Speeltuintje P. Bielstraat 

- Bibliotheek OBS Heidemeer 

- Picknicktafel OBS Heidemeer 

- Tuintafel bij de Bloemenstate (woongroep de Zijlen) 

 

- Huisvesting ’t Spinneweb (o.a. gebruikersvergoeding) 

- Aanleg parkeerplaatsen bij ’t Spinneweb 

- Parkeerplaatsen en voetbalveld Ranonkelstraat 

- Beveiliging camera’s ’t Spinnenweb 

- Schelpenpad op de dijk Winschoterdiep 

- Onderhoud jeu de boulebanen 

- Kunstfestival Margrietpark 

- Kartonfestival Sappemeer 

- Bijdrage Zeevissen wijkbewoners 

 

Opmerking: 

 

De SBCM vraagt het wijkbudget aan bij de gemeente Midden-Groningen.  

Stelt een financiële begroting met doelen op waar naar verwachting budget aan besteed 

zal worden. 

- Hierover wordt overlegd met de gebiedsregiseur. 

- Deelt deze in het wijkoverleg. 

- Er wordt verantwoording afgelegd (verslag) van de uitgaven gedaan bij de 

gebiedsregiseur (gemeente).  

 

 

- wat gebeurt er als het budget in de toekomst bijgesteld zou worden ? 

 

• Als het bedrag naar beneden bijgesteld zou worden zullen we minder financiële 

mogelijkheden hebben om een (positieve) bijdrage te kunnen leveren aan de 

problematiek zoals vermeld in de gegevens van de leefbaarometer. (om de leefbaarheid 

in de wijk op niveau te houden en of te verbeteren). 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende informatie: 

 

 

Steeds meer berichten van bewoners van het Margrietpark: 

 

• Uiten van zorgen over het meer huisvesten van bewoners van allochtone afkomst in 
huurwoningen van Lefier en Groningerhuis. 
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Rozenstraat, B. Jonkerenstraat e.o. Gordijnen de hele dag dicht………geen contact met de 

buurt. 

 

• Uiten van zorgen over het meer huisvesten van jongere mensen in kleine duplex woningen 
aan de B. Jonkerenstraat.  

Deze woningen hebben houten verdiepingsvloeren en zijn zeer gehorig wat tot overlas gaat 

lijden.  

 De nieuwe bewoners bezitten auto’s. Deze worden i.v.m. “te weinig” parkeervakken langs 

 de “smalle” bochtige B. Jonkerenstraat geparkeerd.  

 De nieuwe bewoners hebben geen gevoel voor onderhoud van tuinen, waardoor de straten 

er 

 zeker niet beter uit komt te zien. 

 

 

Namens de stichting bewonerscommissie Prinses Margrietpark, 

 

Secretaris, 

 

Jannes Ramaker 
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Noorderpark, St Bewonersorganisatie Noorderpark 
 
Beantwoording van de vragen per mail en telefoon, Kor de Vries van SBON 
 
 
1. Wat doen jullie met het wijkbudget? 
 
Dit besteden wij aan sociale en culturele zaken voor en door de wijk. 
Voor het kunnen laten plaatsvinden van activiteiten, voor spelen in de wijk etc. Tevens heeft 
de bewonersorganisatie welzijnswerk voor ouderen "Meer Bewegen voor Ouderen" (MBvO)  
van Prisma, de voorganger van Kwartier Zorg en Welzijn, overgenomen. 
 
Een totaaloverzicht van onze bestedingen per jaar zijn in de jaarverantwoordingen richting 
de gebiedsregisseur in te zien. 
 
 
2. Vinden jullie de wijk nog steeds een prioriteitswijk en waarom wel/niet? 

We zijn nog een steeds een aandachtswijk. En gelet op recente berichtgeving in de media 
blijkt dat er een wijkvernieuwing aankomt, waardoor wij nog steeds een aandachtswijk 
blijven.  
 
3.Hebben jullie de afgelopen jaren iets speciaals gedaan omdat dit een prioriteitswijk is? 
 
Laagdrempelig steun verlenen, zodat activiteiten bereikbaar en beschikbaar zijn.  
 
 
4. Wat zou er gebeuren als er in de toekomst minder budget beschikbaar zou zijn? 

Mochten de bewonersorganisatie door een korting op hun budget hier geen geld meer aan 
kunnen besteden, is het gevolg dat activiteitengroepen ter ziele zullen gaan. Deze groepen 
(MBvO) zijn niet draagkrachtig genoeg om alle lasten zelf te kunnen dragen en verdienen 
onze ondersteuning.  

Voor ouderen is dit een afbraak aan hun culturele en sociale contacten. Vereenzaming bij 
ouderen treedt dan op.  
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Spoorstraat Kieldiep 

Beantwoording van vragen over het wijkbudget.  

 

Antwoorden per email en telefoongesprek met Greetje Wijngaarden, die dit van tevoren binnen 

BOSK (bewonersorganisatie) heeft besproken. 

Dirk Keegstra.   

 

 

 

1. Wat doen jullie nu van het wijkbudget? 

 

Zie volgende pagina voor voorbeelden in een normaal jaar (zonder Corona)  

 

 

2. Vinden jullie je wijk nog steeds een prioriteitswijk? Waar zit dat in (dat je dat wel/niet 

vindt)?  

 

Ja, er is sprake van armoede. Zichtbaar en minder zichtbaar.  

Ook wonen er vele nationaliteiten in onze wijk.  

 

 

3. Hebben jullie bewust iets speciaals gedaan de afgelopen jaren omdat dit een prioriteitswijk 

is (en je daarom meer geld kreeg dan andere wijken en dorpen)? 

 

Allerlei activiteiten organiseren voor jong en oud, zodat het de sociale samenhang en 

betrokkenheid vergroot. Dit moet uitnodigend en laagdrempelig zijn.  

 

 
4. Wat gebeurt er als het budget in de toekomst bijgesteld zou worden ? 

 

Als we geen wijkbudget zouden krijgen kunnen we heel veel dingen niet meer doen. 

Dingen die juist veel betekenen voor mensen in onze wijk.  

Samen dingen doen, sport en bewegen, eten, knutselen, kinderdisco etc etc.  
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Overzicht van aktiviteiten  

 

In het begin van het jaar heeft elk huishouden een afvalwijzer gekregen. Daar zijn de mensen blij 

mee. 

Ook dit jaar zijn er veel aktiviteiten geweest in de wijk. 

De paasbrunch was weer een groot succes. De verandering van ontbijt naar brunch is een goed idee 

geweest. Een aantal mensen hebben soep en salades gemaakt.  

Er is een informatieochtend geweest voor ouderen, waar voorlichting gegeven werd over allerlei 

onderwerpen.  

Voor de buitenspeeldag voor de kinderen was veel animo. Leuke verschillende soorten 

springkussens. De kinderen hebben genoten.                                                                                                                                                                                                                                    

De braderie werd ook goed bezocht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

De burendag  was een succes. Het thema was: Eten proeven van elkaar.  Er waren veel 

verschillende soorten hapjes gemaakt. Er waren ook aktiviteiten voor de kinderen: schminken en 

springkussens. En ook voor de ouderen: Walking Football.  

                                                                                                                                                                                         

Er is ook een informatiemarkt geweest in SpoKie. Allerlei instanties  (luisterend oor, 

gem.kredietbank, ziektekosten en wmo) waren  aanwezig om informatie te geven en vragen van 

bewoners te beantwoorden. Aansluitend was er stamppotten buffet. Het was een goed bezochte 

ochtend. 

Voor de jongens van de scholen was er een doe-aktiviteit : grafity . De jongens vonden het leuk. 

Ook zijn er discoavonden geweest. Vroeg in de avond de kabouters (de jongere jeugd ) en later de 

oudere kinderen. Er waren best veel kinderen. 

Vlak voor de kerst zijn we betrokken geweest bij het kerstverhaal van de Hoeksteen, de kinderen 

liepen door de wijk en kwamen langs SpoKie wat voor deze gelegenheid de herberg was. Fijn om 

samen te doen. 

Alle speelplekken zijn opgeknapt. Er is goed overleg met de omwonenden. 

De lopende aktiviteiten gaan goed.                                                                                                               

Twee keer per jaar is een container in de wijk geweest voor tuinafval. Er komen steeds meer 

mensen hun tuinafval brengen.  

De naaigroep gaat goed maar er kunnen altijd  nog wel een paar dames bij.                                                     

De mensen van de knutselgroep maken leuke dingen.                                                                            

De BOM (Bewegen Op Muziek) is een gezellige groep. Er word flink bewogen op muziek. En de groep 

is vol. Er staan wat mensen op de wachtlijst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Er is vier keer een wijkkrant uit gekomen. Gemaakt door een professioneel bedrijf. De bewoners 

zijn er blij mee. 

Tevens is er een facebook-pagina van de bewonersorganisatie (BOSK/BIP) 
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De leden van BOSK komen één keer per maand bij elkaar om de lopende dingen te bespreken. 

Indien nodig is er vaker overleg.                                                                                                                                                        

Eén keer in de twee maand is er een wijkteambijeenkomst geweest. Allerlei instanties die 

belangrijk zijn in de wijk zijn daarbij aanwezig. Vertegenwoordigers van de gemeente, scholen, 

politie, wooncorporaties, kerk, sociaal team kwartier zorg en welzijn, FC Groningen in de 

maatschappij, buurtvereniging, wijkcentrum en bewonersorganisatie. Er worden dingen besproken 

die in het belang van de wijk zijn en hoe het wijkbudget besteed wordt.                                                                                                              

Dit jaar zijn er ook weer attenties en helaas ook condoleances uitgegaan naar mensen die veel voor 

Spoorstraat-Kieldiep beteken(d)en. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

De BIP-groep is verschoven van de middag naar de donderdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur. 

Het is een inloopmorgen waar mensen langs kunnen komen met vragen maar ook voor gewoon een 

praatje. Er is de mogelijkheid om kleding en/of boeken te ruilen.                         

                                                                                                                                      

De bestaande aktiviteiten gaan door.                                                                                                                                       

Er komt een kindcentrum in de wijk. Er is al overleg met alle partijen. Hoe het allemaal gaat 

worden en wat dat voor de verkeerssituatie betekent enz. De omwonenden worden er bij 

betrokken. 

Aan de jeugd word ook gedacht: disco, aktiviteiten met begeleiding van FC Groningen en veel 

creativiteit-aktiviteiten zoals meiden/jongenswerk. 

Ook komen er weer aktiviteiten  voor de ouderen. Er wordt nagedacht over de onderwerpen. 

Er is een beweegtuin in de wijk gerealiseerd  

Zo hebben we vele ideeën voor deze wijk en hopen we dat het allemaal lukt waardoor de wijk 

steeds mooier wordt en fijn blijft om in deze wijk te wonen.     

We zijn erg blij met de goede contacten die we hebben met de gemeente, sociaal team en 

kwartier, zorg en welzijn. Daardoor kunnen we ook vele aktiviteiten doen. 
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Verslag wijkbudget Woldwijck 

Gesprek met Gina Kok, Penningmeester Platform Woldwijck door Dieuwke Visser 

9 september 2021 

 

1. Wat doen jullie met het wijkbudget 

• Klein deel (2000 euro) gaat naar vaste kosten zoals huur van een garagebox en 

instandhouding 

• 6000-7000 euro gaat naar het Woldwijckcentrum. Van dit geld worden door het 

wijkcentrum activiteiten georganiseerd zoals, diamondpainting, naaiclub, 

kledingreparatie. De sociaal beheerder is hier bij in the lead. 

• 6000 naar Kleurrijk. Hier worden structurele activiteiten georganiseerd zoals; BBB, 

interculturele markt, Sinterklaas, kinderspeelmiddagen, kerststukjes maken. 

• 3600 activiteiten voor jongeren zoal chill house, disco en zomeractiviteiten. 

• 1500 voor wijkkrant 

• 2500 voor speeltuinonderhoud, tuindag, zaalhuur vergaderingen, inloop en 

wijklunches 

• 5000 gereserveerd voor initiatieven uit de buurt 

• 1200 onvoorzien 

 

2. Vinden jullie de wijk nog steeds een prioriteitswijk en waarom wel/niet? 

Ja anders gebeurde hier helemaal niets. We kunnen nu laagdrempelige activiteiten 

aanbieden aan mensen die dat anders niet kunnen betalen en dus ook het huis niet 

uitkomen. Mensen hebben hier over het algemeen niet veel te besteden. 

 

3.Hebben jullie de afgelopen jaren iets speciaals gedaan omdat dit een prioriteitswijk is? 

We hebben een structuur in de wijk opgebouwd die voor mensen duidelijk is. We hanteren 

lage kosten om aan activiteiten mee te kunnen doen op deze manier is het voor echte 

minima ook bereikbaar. Dit hadden anders niet kunnen doen. 

 

4. Wat zou er gebeuren als er in de toekomst minder budget beschikbaar zou zijn? 

Dan worden de activiteiten minder bezocht omdat ze te duur zijn. Uiteindelijk zullen er 

dan minder activiteiten georganiseerd worden. 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 


