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1. Inleiding 
 
Er is een behoefte om de wijk, verschijnselen, organisaties en burgers beter te begrijpen. Waarbij 
feiten, kenmerken en percepties van WIJ medewerkers, organisaties en burgers centraal staan. Dit 
alles wordt tijdens de wijk analyse onderzocht. De wijkanalyse kent drie fases: fase 1: voorbereiding, 
gebiedsanalyse en plannen; fase 2: gesprekken/interviews en bijeenkomsten; fase 3: analyseren 
concluderen en aanbevelingen.   
 
 
De verschillende fasen van de door ons gedane wijkanalyse schematisch weergegeven.

 
 

1.1. Doelen wijkanalyse 2022.   
  
Het belangrijkste doel van deze wijkanalyse is het verkrijgen van een 
éénduidig en compleet beeld over het werkgebied van WIJ Groningen werkgebied 
Schilderswijk/Centrum.   
 

Deze wijkanalyse zal een bijdrage leveren aan het verkrijgen van een completer en inzichtelijker 

beeld van de leefwereld van onze bewoners doordat we weten waar onze bewoners wonen en leven. 
Daarnaast zullen de medewerkers van WIJ team Schilderswijk Centrum 

meer kennis  gaan vergaren over de wijk en de buurt waarin men werkt. 
 
Door een juiste wijkanalyse kan de inzet vanuit WIJ Groningen beter aansluiten bij de signalen vanuit 
de wijk.  
 
  



 

2. Gebiedsanalyse: 
De wijkanalyse bestaat uit verschillende fases. Fase 1 is het verkrijgen van inzicht in cijfers en 
kenmerken binnen de wijk. Het tweede doel is het voorbereiden en plannen van fase 2: 
gesprekken/interviews en bijeenkomsten. Dit hoofdstuk gaat in op het eerste doel.  
 

2.1 Gebruikte data   
Voor de algemene cijfers zijn de volgende databronnen geraadpleegd:   
de Gronometer, basismonitor Groningen en de gebiedsanalyse van de gemeente Groningen  
 
 

2.2 Algemeen   
 

 

 

WIJ Schilderswijk/ Centrum heeft als werkgebied de volgende wijken:  Centrum, Binnenstad - Oost,  
Hortusbuurt - Ebbingekwartier, A-Kwartier, Oranjewijk, Noorderplantsoenbuurt, Schildersbuurt en 
Kostverloren.  
 
De wijken zijn op de diverse gebieden zo verschillend van aard dat het niet een representatief beeld 
zou geven als de cijfers als één geheel geanalyseerd zouden worden. Voor de volledigheid en 
duidelijkheid is er door onze werkgroep voor gekozen om de wijk Schilderswijk/Centrum te splitsen. 
 
De gehele wijkanalyse zal worden gesplitst in een hoofdstuk voor het Centrum en een hoofdstuk 
voor de Oude Wijken.   
 
Als eerste zullen we aandacht besteden aan het Centrum in het opvolgende hoofdstuk zullen we 
aandacht besteden aan de Oude Wijken.  
  



 

2.3  Het Centrum:  
   

 
Het Centrum omvat de volgende wijken; Binnenstad, Binnenstad- Oost, Hortusbuurt -
Ebbingekwartier en het A-Kwartier.    
 

2.3.1 Bevolking Centrum:  
 

In het Centrum wonen in totaal 23.000 inwoners waarvan 13.000 in de Binnenstad.  Er wonen in het 
Centrum 12.000 jongvolwassenen tussen de 18 en 26 jaar. Twee derde deel van deze 
jongvolwassenen, 9.000 in totaal, studeren aan het hbo of wo. Studenten vormen daarmee 40% van 
de bevolking van Centrum. Een grote groep studenten vernieuwt voortdurend.   
In het Centrum wonen relatief gezien een gering aantal kinderen. Er wonen 800 kinderen tot 18 jaar 
oud, 225 eenoudergezinnen en 1.900 ouderen van 65 jaar of ouder. Het percentage kinderen in dit 
gebied is laag te noemen in vergelijking met de andere wijken in de stad.  
Het aandeel inwoners met een westerse migratieachtergrond is hoger dan gemiddeld. De wijk 
Binnenstad – oost heeft ook iets meer inwoners met een niet-westerse herkomst. Weinig inwoners 
hebben een laag opleidingsniveau.  
   

2.3.2 Woningen:   
 
Het Centrum telt in totaal 12.000 woningen. Meer dan de helft van de woningen staat in de 
Binnenstad. In de Binnenstad en Binnenstad - oost zijn veel appartementen en beneden en 
bovenwoningen. In de Hortusbuurt - Ebbingekwartier is het percentage studio's groter dan 
gemiddeld in de gemeente.   
  
Veel woningen worden particulier verhuurd, vooral in de Binnenstad. Hier zijn ook weinig 
coöperatieve huurwoningen. In alle drie de wijken zijn in verhouding weinig  woningen in eigen bezit. 
Bijna de helft van de panden is al vóór 1915 gebouwd. Er zijn dan ook veel monumentale panden in 
het Centrum. Weinig panden in het Centrum zijn voorzien van zonnepanelen. De inwoners van de 



eerder genoemde wijken zijn duidelijk minder tevreden over hun woning dan gemiddeld. Het gaat 
om zowel de technische als functionele kwaliteiten. Er zijn ook veel woonruimtes kleiner dan 75m2. 
Ook de prijs-kwaliteitverhouding van de woningen levert minder tevreden inwoners op dan 
gemiddeld. Toch liggen de woonlasten als percentage van het inkomen hier rond het gemiddelde.   
 

2.3.3 Openbare ruimte:  

  
In het Centrum wordt er met de winkels, horeca, ondernemers en vele dag- en nachtbezoekers een 
ander beroep gedaan op de openbare ruimte dan elders in de gemeente. Over de inrichting van de 
openbare ruimte zijn minder inwoners van Centrum tevreden dan gemiddeld. Dit speelt vooral voor 
te weinig openbaar groen en in de Binnenstad voor sport- en speelplekken. De berekende kans op 
hittestress is hier ook erg groot, vooral in de Binnenstad en Binnenstad - Oost. Dit kan een probleem 
zijn voor de bijna 500 inwoners van 75 jaar en ouder in deze wijken. Weinig inwoners ervaren 
daadwerkelijk overlast door extreem weer. De inwoners van de Binnenstad zien meer dan gemiddeld 
signalen van verloedering, vooral graffiti en rommel op straat. De burgerschouw bevestigt dit. Graffiti 
op particuliere panden blijft vaker langer aanwezig. Door herinrichting van de stad en infrastructuur 
heeft een groot deel van het Centrum  lange periodes van een rommelig aanzicht. Over het 
onderhoud van het groen en ‘grijs’ (trottoirs, fietspaden, wegen en straatmeubilair) is men wel 
tevreden in dit gebied. In de Binnenstad was de ontwikkeling op een aantal punten wel negatief. Dit 
zien we bij de scores van de burgerschouw voor Schoon en Heel, en de tevredenheid van inwoners 
over onderhoud van trottoirs en wegen. De openbare ruimte is ook van belang voor bezoekers en 
ondernemers in het Centrum.   
 



2.3.4 Verkeer en vervoer 

  
Een klein aandeel, van nog geen kwart, van de huishoudens heeft een auto. In Hortusbuurt - 
Ebbingekwartier is dit aandeel zelfs nog iets hoger. Verkeersveiligheid en overlast zijn problemen die 
veel worden ervaren voor inwoners van vooral de Binnenstad maar ook in de Hortusbuurt - 
Ebbingekwartier. Dit zit hem vooral in verkeersongevallen en gestalde fietsen. In Binnenstad - Oost is 
het aantal verkeersongevallen lager dan gemiddeld. Ook ervaren de inwoners problemen bij de 
bereikbaarheid van hun woonbuurt en het parkeren van auto’s. Dit speelt het sterkst in de 
Binnenstad. Het station is wel dichtbij. Voor bezoekers is het Centrum het best bereikbaar per fiets of 
te voet. De bereikbaarheid van het Centrum voor autoverkeer wordt als matig ervaren.  
   

  



2.4 Oude Wijken:   
Het gebied de oude Wijken bevat de volgende wijken; Oranjebuurt, Noorderplantsoenbuurt, 
Schilderswijk en Kostverloren.  

  
  

2.4.1 Bevolking Oude Wijken: 
Het gebied Oude wijken heeft in 2022 in totaal 14.030 inwoners. De verdeling van deze inwoners is 
als volgt:   
 

Oude wijken opgedeeld:   Aantal inwoners  

Kostverloren  2186 inwoners  

Schilderswijk  5450 inwoners  
  

Oranjebuurt  2563 inwoners  
  

Noorderplantsoenbuurt  3831 inwoners  

Totaal:     14.030 inwoners   

Bron: Gemeente Groningen, CBS, 2022.   
  
In de Oude wijken wonen veel jongvolwassenen, in de leeftijd van 18 tot 26 jaar, in totaal 5437. Dit is 
relatief hoger dan gemiddeld. Zij wonen vooral in de Schildersbuurt (36,3% van de studenten). Het is 
niet zo dat dit allemaal studenten zijn, maar een kwart van alle studenten in de gemeente Groningen 
woont wel in de oude wijken. Een groot aantal van de hoog opgeleiden wonen dan ook in de 
Schildersbuurt, Oranjewijk en Noorderplantsoenbuurt.   
 
Waar in Kostverloren de komende jaren een behoorlijke groei van kinderen wordt verwacht, tussen 
de 50 en 100  geschatte toename. Echter over het gehele gebied wordt er wel een grotere toename 



dan gemiddeld in de gemeente van het aandeel 75-plussers verwacht. Naar verwachting twee keer 
zoveel als nu over 10 jaar en drie keer zoveel als over 20 jaar.   
 
Procentueel is het aandeel inwoners met een niet-Westerse achtergrond in het gebied Kostverloren 
het hoogst met 13,4% ten opzichte tot de andere gebieden.   
In de wijk Kostverloren is 50,2% een eenpersoonshuishouden, terwijl dit in de Schildersbuurt 28,8% 
is. Daarentegen woont 28,4% in de Schildersbuurt alleen in een gezamenlijke woning. Dit is terug te 
herleiden naar het grote aantal studenten(huizen).   
 

2.4.2 Woningen: 
Het gebied Oude wijken telt in totaal 7471 woningen. De meeste woningen zijn gevestigd in de 
Noorderplantsoenbuurt. 
 

Oude wijken opgedeeld:   Aantal woningen  

Kostverloren  1336  

Schildersbuurt  2527  
  

Oranjebuurt 1367  
  

Noorderplantsoenbuurt  2241  

Totaal:     7471  

  
Veel woningen zijn boven- en benedenwoningen, vooral in de Oranjebuurt. Ook zijn er meer studio's 
dan gemiddeld in de Oude Wijken (9% en de gehele gemeente 5%), dit geldt met name voor de 
Schildersbuurt (15%). In de Noorderplantsoenbuurt zijn vooral veel rijwoningen.  
De WOZ waarde is in de Oranjebuurt, Schilderswijk en Noorderplantsoenbuurt relatief hoger dan in 
Kostverloren. In Kostverloren is 51,7% van de woningen in corporatief bezit. Terwijl in de 
Schildersbuurt juist 50,7% van de woningen in bezit is van een particuliere eigenaar. De inwoners zijn 
minder tevreden over de kwaliteit van hun woningen, zoals het onderhoud, ventilatie, geluids- en 
temperatuurisolatie. De isolatie speelt vooral in de Schilderswijk. Inwoners van de Oranjebuurt en 
Noorderplantsoenbuurt zijn minder tevreden over de functionele kwaliteit.  
 

2.4.3 Openbare ruimte:   
 
De waardering van de openbare ruimte ligt op het gemeentelijke gemiddelde. In de Oranjebuurt zelfs 
daarboven. Door de inzet van inwoners en verenigingen bij grofvuilacties en het tegengaan van 
zwerfvuil is volgens betrokken partijen de waardering voor de openbare ruimte verbeterd. In de 
wijken Kostverloren en Schildersbuurt kunnen mensen moeilijk verkoeling vinden bij warm weer 
(hittestress). Volgens berekeningen kan hittestress ook probleem worden voor inwoners van de 
Noorderplantsoenbuurt. Desondanks ervaart 96% van de bewoners in de Noorderplantsoenbuurt dat 
zij in een prettige buurt wonen (Gronometer, 2020). In de wijken Schilderswijk en Kostverloren wordt 
door 40% van de inwoners geluidsoverlast ervaren. Waarbij het overlast met betrekking tot drugs 
(5%), groepen jongeren (17%), dronken mensen op straat (23%) en door omwonenden (24%) in 
zowel Schilderswijk als in Kostverloren gelijk ervaren wordt.   
 

  



2.4.4 Verkeer en vervoer 
 
Weinig huishoudens in de Oude Wijken hebben een auto: 36% tegenover 58% wat het gemiddelde is. 
Van alle wijken is het aantal auto's in de Schilderswijk het hoogste, namelijk 1250 auto's in 2020 
volgens de Gronometer. Het aantal verkeersongevallen per 1.000 inwoners ligt in het gebied iets 
gunstiger dan het gemiddelde volgens de Basismonitor, Groningen. Merendeel van de inwoners in 
het gebied heeft de beleving dat zij vaker dan gemiddeld overlast ervaren door het aantal gestalde 
fietsen. Tevens is het merendeel van de inwoners vaker dan gemiddeld ontevreden de 
parkeermogelijkheden voor auto's in zijn woonbuurt. In de Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt 
zijn inwoners vaker dan gemiddeld ontevreden over de aanwezigheid van het openbaar vervoer in of 
nabij zijn woonbuurt, waarbij de inwoners van Kostverloren en de Schildersbuurt op dit onderwerp 
op het gemiddelde zitten.   
   

2.5 Geografische opbouw Centrum en Oude Wijken  
  
Hieronder zal in onderstaande grafieken en een korte beschrijving worden weergegeven hoe de 
bevolkingsopbouwopbouw van de Centrum en de Oude Wijken Bevolking eruit ziet. De indeling is als 
volg ingedeeld; naar aantal inwoners, leeftijd en etniciteit ( westers/niet westers). 
  
  
  

  
   



   
Cijfers 2022   

 
Het Centrum heeft in totaal 23.036 inwoners. De Schildersbuurt, inclusief Kostverloren, hebben 
samen met de Oranjebuurt en Noorderplantsoenbuurt 14.030 inwoners. De gemiddelde leeftijd van 
een inwoner in het centrum is 32 jaar. Voor Schildersbuurt en andere bijbehorende wijken is dit 35 
jaar.   
 
Dit maakt dat in het Centrum de verhouding 52,3% man is 47,7% vrouw. In de Schildersbuurt en 
andere bijbehorende wijken is de verhouding omgedraaid. Hier is 48,7% van de inwoners man en 
51,3% vrouw.   
  

  
Cijfers 2021  



  
  

  
 Cijfers: 2021 

   

2.5.1 Sociaal en kwaliteit van leven  
  
Om ten aanzien van het sociale aspect en de kwaliteit van leven in de wijk iets te zeggen zijn de 
onderstaande grafieken door ons geanalyseerd. Het aantal minima huishoudens, aantal 
uitkeringsgerechtigden op grond van de Participatiewet, aantal werkzoekenden, aantal jeugdigen en 
het aantal eenoudergezinnen. 



  

  
     
  

  
   



    
    
  Werkzoekenden  
  

    
  



Opgroeien : 
   
Aantal jeugdigen    

    
Kijkend naar absolute aantallen heeft de Korrewegwijk de meeste jeugdigen in haar gebied wonen. 
Uit de cijfers hierboven is echter ook op te maken dat in het Centrum meer jeugdigen wonen dan in 
de Oosterparkwijk.    
  
Wat valt op?  
Gegevens jeugd lastig te interpreteren vanwege het feit dat voorheen tot 1 januari 2022, het 
wegzetten van de jeugdmeldingen bij het jeugdteam van de Oosterparkwijk gebeurde. Pas sinds dit 
jaar, 2022,  heeft team Schilderswijk/ Centrum een eigen jeugdteam en deze is nog volop in 
ontwikkeling. Qua data is het daarom zinvoller om  de cijfers van jeugdmeldingen uit onze wijk bij 
een eventueel volgende wijkanalyse  grondiger te bestuderen.  
  
  



  
    
Als we binnen het gebied Centrum/Schilderswijk de deelgebieden opsplitsen krijgen we de verdeling 
zoals in de tabel hierboven. De meeste jeugdigen zijn woonachtig in de gebieden grenzend aan het 
centrum. De meeste kinderen bevinden zich in de leeftijd van 4 t/m 11. De is de categorie met de 
grootste range in leeftijd (zie legenda) en dus niet heel verwonderlijk.    
   
Aantal eenoudergezinnen   
In vergelijking met de rest van de oude wijken kan gezegd worden dat er in het Centrum ongeveer 
evenveel eenoudergezinnen wonen als in de Oosterparkwijk. In de Korrewegwijk wonen daarentegen 
met name meer eenoudergezinnen met minderjarige kinderen.    
  

  



  
  
 

Gezondheid: 
  
Wat valt op?  
Wat opvalt op het gebied van gezondheid is dat in zowel het Centrum als in de Schilderswijk sprake is 
van een relatief hoog percentage (hoeveel staat er niet bij) dat overmatig alcohol drinkt. In 
Kostverloren is er tevens sprake van een hoog  sigarettengebruik.  
 
 

 
Meedoen: 
  
Wat valt op?  
 n de Schilderswijk zijn bewoners iets minder tevreden over de manier waarop zij meedoen aan de 
samenleving. Ook is het contact met buren en buurtgenoten minder.  
Wat verder opvalt is dat in zowel het Centrum als in de Schilderswijk een derde van de mensen zich 
wel eens eenzaam voelt. De data uit het wijkkompas stamt uit 2020. Mogelijk staat dit percentage 
dus in relatie tot de uitbraak van corona. Verder is het niet bekend om wat voor soort eenzaamheid 
het gaat. Is er behoefte aan sociale contacten of aan vermindering van negatieve gedachten?  
 

 
 



 
 
 
      

  



 

3 Teambespreking wijkanalyse 
 

 

 

  

  
  
Aan de hand van de presentatie van het cijfermateriaal van de wijkanalyse, zowel de cijfers als de 
korte analyse die hierop is gedaan, aan ons team zijn we gezamenlijk gekomen tot een bepaald 
aantal aandachtsgebieden/thema's waaraan we in een nader onderzoek met bewoners en 
netwerkpartners extra aandacht aan willen schenken.  
  
 
Thema's die nader onderzocht dienen te worden zijn de volgende;  

• Opvoeden en opgroeien.    
• Participatie.  



• Armoede.  

• Veiligheid/overlast.  
• Sociale cohesie.  

 
 
 
De eerder genoemde thema’s zijn door de teamleden van WIJ Schilderswijk/Centrum besproken en 
verder uitgediept door de teamleden. 
 
Verdieping van het thema onderwerp aan de hand van de onderstaande kernvragen:  

1. Wat signaleer jij vanuit jouw expertise t.a.v. genoemde thema?  
2. Welke mogelijkheden, kansen zie jij voor jezelf?  
3. Wat valt je op in onze wijk als je denkt aan het thema?  
4. Wat vind jij het belangrijkste speerpunt om binnen dit thema mee aan de slag te gaan?  

  
 
 
  



 

3.1  Opvoeden en opgroeien  
 

 

Inmiddels is er een jeugdteam in het Centrum opgestart. Van oudsher waren er geen jeugd 
specialisten in het team Schilderswijk/Centrum, er was namelijk geen CJG, centrum voor jeugd en 
gezin binnen eigen locatie en er zouden te weinig gezinnen in het Centrum zijn voor een eigen 
jeugdteam. Onderzoek wees uit dat er meer jongeren zijn en er ongeveer een gelijk aantal indicaties 
wordt afgegeven als in de Oosterparkwijk. Het zicht op de jeugd in het Centrum is om deze reden  
nog erg in ontwikkeling. Er ontstaat steeds meer verbinding tussen de jeugdspecialisten en de 
overige generalisten.   
 
Er wordt deelgenomen aan het kind team op de scholen van het Centrum. Kinderen waar zorgen  
over zijn worden dan besproken. De jeugdspecialisten van WIJ Schilderswijk/Centrum denken mee in 
individuele casuïstiek, zoeken aansluiting op alle scholen van de wijk (Petteflet, 2 keer de 
Nassauschool, Borgman Ebbinge en de St. Michaelschool. Ook wordt er bekeken of de vragen die er 
liggen gebundeld kunnen worden om een groepsgewijze themabijeenkomst te organiseren.   
Naast het contact met scholen is er ook contact over risicojeugd en straatcultuur om te onderzoeken 
wat er speelt in de wijk en of hier aanbod op kan komen. Ten aanzien van Jeugd- en jongerenwerk is 
voor alsnog voor gekozen een koppeling te maken met het jeugd en jongerenwerk in de omliggende 
wijken. Of er ook en wat voor aanbod er moet komen na 1 januari 2023 wordt nog onderzocht.   
Voor het najaar is het voornemen om ook contacten te leggen met de buitenschoolse 
opvangorganisaties en de kinderopvangorganisaties in de wijk.    
 
 Ontwikkeltaken Opvoeden en opgroeien  
 • Onderhouden en doorontwikkelen jeugdspecialisme binnen het team Schilderswijk Centrum. 
• Aansluiting zoeken bij buitenschoolse opvanginstanties en kinderopvang instellingen in de 

wijk. 
• Aansluiting zoeken bij Centrum voor Jeugd en Gezin centra die behoren tot onze wijk. 
• Zicht krijgen op alle leeftijdsgroepen (individueel, gezinnen, jeugdgroepen).  
• Dekkend netwerk opbouwen van professionals waarin we gevonden worden en ingezet   

worden indien nodig, 
• Na onderzoek en bij behoefte aanbieden van activiteiten/ inzet risico jeugd.  
   

3.2 Participatie  
 

 



 

 
Het team WIJ Schilderswijk Centrum heeft participatie 
gedefinieerd als dat iedereen op zijn/haar manier mee 
kan doen in de maatschappij. Dit kan zijn door middel 
van een activiteit, maar ook een bezoek aan de 
supermarkt of het kunnen reizen met het openbaar 
vervoer vallen onder de definitie van participatie.   
De participatie is per wijk verschillend. Het centrum 

wordt veelal ook gebruikt door externe buurtbewoners (bezoekers). In het centrum wonen onder 
andere veel jongeren, maar ook een groot gedeelte ouderen. Team WIJ Schilderswijk Centrum is van 
mening dat er weinig activiteiten worden aangeboden voor ouderen in de gehele wijk. Daarnaast ligt 
er de vraag of de activiteiten die er zijn vraag gestuurd zijn of aanbod gestuurd zijn. Er wordt gedacht 
dat er veel eenzaamheid bij ouderen speelt, onder andere door verlies van dierbare. Ze wonen wel 
met plezier in het Centrum vanwege de nabije faciliteiten.  Het team WIJ Schilderswijk/Centrum 
vermoedt dat buren elkaar in het centrum minder goed kennen dan in andere wijken, zoals 
Kostverloren of Schilderswijk of Oranjebuurt.   
 
 
Ontwikkeltaken Participatie  

• Onderzoek doen naar hoe we meer zicht kunnen krijgen op de kwetsbare groep ouderen.  

• Is er voldoende aandacht voor het onderwerp participatie? En hoe wordt er vervolgens naar 
gehandeld?  

• Het buurtcentrum Oranjewijk heeft een laag aanbod van activiteiten voor ouderen. Het 
buurtcentrum heeft zelf een signaal afgegeven aan het bestuur van het buurtcentrum.  

• Binnen de Oranjebuurt en Schilderswijk zijn er twee bekende straten waar veel speelt; Johan 
Willem Frisostraat en de Graaf Adolfstraat. Hoe krijgen we goed in beeld wat de 
participatiemogelijkheden en beperkingen van deze mensen zijn?  

• Onderzoek doen naar of er behoefte is naar een gratis inloop waar buurtbewoners van het 
Centrum en de omliggende wijken terecht kunnen.  

• Onderzoek doen naar hoe je het onderwerp ‘participatie’ meer aan bod kan laten komen in 
gesprek met bewoners.  

• Onderzoek doen naar hoe zichtbaar opbouwwerkers zijn en hoe andere collega’s gebruik 
kunnen maken van hun kennis.  

• Onderzoek doen of alle collega’s van elkaar weten waar hun kennis ligt en hoe we efficiënt 
de kennis bij elkaar kunnen brengen zonder dat het overloopt qua informatiedeling.  

    
  



 

 3.3 Armoede  
  
Er is een grote toename van schulden zowel in hoeveelheid 
als in hoogte. Schulden onder werkenden zijn ook 
toegenomen. Er is een hoge inflatie en een geringe 
compensatie van het verhogen van het loon.  
 
Daarnaast hebben mensen te maken met hoge 
gezondheidskosten, medicijnkosten, tandartskosten. De 
vergoedingen hiervoor zijn zeer gering tot helemaal geen 
vergoeding.  
 
Woonlasten worden soms ook te hoog naar aanleiding van 
bijvoorbeeld een live event. Verhuizen is bijv. dan ook onmogelijk door de schulden die zijn ontstaan. 
Er is een hoog woningtekort en sprake van woonarmoede. Bijzondere bijstand is mogelijk voor te 
hoge woonlasten.  
 
Corona heeft een grote invloed gehad op mensen, zoals het verliezen van hun baan en het psychisch- 
en fysiek welbevinden.  Het netwerk van bewoners in het gebied Schilderswijk/Centrum is vaak 
gering. Daarnaast zijn er veel studenten in het centrum waar weinig zicht op is, te denken valt aan 
studenten met ASS problematiek en buitenlandse studenten.  
WIJ Schilderswijk Centrum is van mening dat bij andere organisaties weinig kennis is over hetgeen 
wat schulden met mensen doet, zoals grote mentale en fysieke klachten.   
 

 Ontwikkeltaken Armoede  
• Onderzoeken of huidige dienstverlening nog passend en op maat is ook voor de nieuwe 

doelgroep. Te denken valt aan uitbreiding openstelling entree avonduren, berichten op 
sociale media ook voor de werkenden.  

• Door het verlies van de entree in Kostverloren, gedeeltelijk fysiek zicht op deze wijk 
kwijt.  

• Te denken aan straten in zicht, op welke adressen komen we nog niet  
• Kennisvergroting collega’s over armoede zodat er meer preventief kan worden gewerkt 

en signalen van armoede eerder zichtbaar zijn. en kunde, alarmbellen vergroten onder 
de collega’s  

• Op dit moment veel werkgelegenheid biedt kansen voor bewoners om uit de situatie te 
komen. Ten aanzien van het aanbieden van dienstverlening werken naar een duurzame 
oplossing.  

  
  



  

3.4. Veiligheid/overlast  
 

 

 
Wat opvalt in het gebied Schilderswijk - Centrum is dat er ervaringen zijn 
op basis van verschillende overlastvormen  
 
Ervaring van verschillende vormen van overlast.  
   

• Gele loper (Folkingestraat, Haddingestraat, Schoolholm 
Nieuwstraat en Pelsterstraat), aandachtsgebied voor de 
problematiek en overlast daar   

• Overlast door zwevers.   
• Fietsenoverlast   
• Overlast van studenten  
• Overlast van evenementen/concerten  
• Overlast van jonge statushouders met LVB-problematiek   
• Overlast door zwerfvuil (o.a. studenten maar niet alleen)  
• Overlast internationale studenten   
• Overlast lachgasgebruik  
• Overlast bezorgsupermarkten  

 
 
 
 

 Ontwikkeltaken Veiligheid/overlast  
• Mensen blijven motiveren om naar ons toe te komen en indien nodig eerder naar ons toe 

te trekken  
• Verwacht wordt een nieuwe vorm van overlast door de toenemende armoede ten 

gevolge van de energieprijzen en inflatie. We verwachten aankomende dakloosheid, 
meer burenruzies, meer stress/psychische klachten, meer huiselijk geweld en meer 
onveiligheid.  

• Onderzoeken welke dienstverlening nodig is om bovenstaande ontwikkelingen te kunnen 
beheersen. Goed zicht houden op wat dit allemaal gaat betekenen voor de huidige en 
toekomstige dienstverlening en indien nodig de dienstverlening hierop aanpassen.  

    
   
  

  



3.5. Sociale cohesie 
  
Schilderswijk Centrum is een gebied waarin een grote 
mengeling is tussen ouderen en studenten. Hierin kunnen 
problemen ontstaan door overlast ontstaan. Maar in de 
gemengde bevolkingsopbouw liggen ook kansen voor 
samenwerking.  
 
Sinds corona is het idee dat er meer eenzaamheid 
ontstaan is bij ouderen. Het is voor ouderen soms moeilijk 
om erop uit te gaan. Vanwege corona zijn contacten wat 
verwaterd en ook is deelname aan eerdere clubjes wat 
verminderd. Er wordt opgemerkt dat ouderen graag willen 
blijven wonen in hun huidige woning. Het wonen in een 
senioren- of aanleunwoning zou in het contact tot meer 
mogelijkheden kunnen bieden.   
   
 
 
 
 
 
 
Ontwikkeltaken Eenzaamheid  
 

•        Onderzoeken of er sprake is van een toename van eenzaamheid. Welke vormen van   
eenzaamheid waar is behoefte aan. 

• Als professional meer tijd nemen om contact te blijven onderhouden om de situatie te 
bewaken.  

• Onderzoeken of een algemene voorziening kan worden opgetuigd waar ouderen samen 
kunnen komen voor activiteiten. (Organiseren in meerdere plekken in de wijk)  
 

  



4.  Wijkanalyse avond voor bewoners en netwerkpartners 
  
Op 13 oktober 2022 heeft onze wijkanalyse avond plaatsgevonden in het buurtcentrum Oranjewijk in 
de Oranjewijk. Op deze avond waren er 25 bewoners en 10 netwerkpartners aanwezig.  
 
Deze avond had voor ons doel de cijfers en de ideeën en belevingen die vanuit het team zijn gedeeld 
te bespreken en te toetsen bij onze bewoners en netwerkpartners. 
  
Aan de verschillende thematafels werd aan de hand van diverse vragen getoetst of de cijfers ook het 
werkelijke beeld vormen en ook hetgeen is wat onder de bewoners en netwerkpartners wordt 
beleefd. Daarnaast was er aandacht voor wat gaat er goed met betrekking tot het thema en waar zijn 
er nog aandachtspunten.  
 
Het was een erg geslaagde avond waarin er vele verbindingen tussen bewoners onderling, 
netwerkpartners onderling en bewoners en netwerkpartners zijn gelegd. Een avond die wat ons 
betreft zeker voor herhaling vatbaar is.   
 
In dit hoofdstuk volgt per thema de uitkomsten vanuit de gehouden bewonersavond.  
 
 
 

 

 
  
  



 

 4.1. Opvoeden en opgroeien:  
  
Aan de hand van de onderstaande vragen is het onderwerp opvoeden en opgroeien verder 
uitgediept.  De uitwerking van dit onderwerp is maar van 1 gespreksronde. Ten tijde van de 
bewonersavond is over dit onderwerp maar 1 gespreksronde geweest. Er waren niet meer bewoners 
met kinderen aanwezig en ook van de netwerkpartners waren er geen gegadigden die de tweede 
gespreksronde hierover iets wilden of konden zeggen.  
 

1. Heeft u behoefte aan informatieve programma’s wat betreft opvoeden en opgroeien?  
2. Is het duidelijk voor jullie waar je terecht kan met vragen omtrent opvoeden en opgroeien in 

de wijk?  
3. Maken u kinderen gebruik van sportorganisaties in de wijk? Zo ja, welke? Zo niet, waarom 

niet?  
4. Vindt u dat uw kind genoeg mogelijkheden heeft om zich (in de wijk) te ontwikkelen? Zo ja, 

waar blijkt dat uit, Zo, nee, waarom?  
5. Zijn er nog zaken die u mist t.a.v. opvoeden en opgroeien in uw wijk?  
6. Vroeger was er in de wijk, Oranjewijk,  veel achterstand. Nu veel werkende ouders. Er wordt 

geen overlast ervaren van (jonge) kinderen.  
7.  

  
Aandachtspunten  Opvoeden en opgroeien:  
  
Vrydemalaan 
Het wonen en leven aan de Vrydemalaan verdient aandacht. Er wonen veel studenten.  Daar is ook 
een sportveldje waar veel gebruik van wordt gemaakt door studenten.  
In de avond wel meer overlast hier van de groep studenten aan de bloemsingel. Het is officieel een 
stilte gebied na 22:00 tot 07:00 maar dit wordt niet gehandhaafd. Ouderen en werkende mensen 
hebben hier wel last van het lawaai.  
 
Speeltuinen/aanbod jeugdactiviteiten:  
Er zijn wel wat speeltuinen in de buurt maar wordt door sommige bewoners aangegeven dat er te 
weinig toezicht is. En gezien de 50 km weg bij Prinsesseweg ook geen veilig gevoel om jonge kinderen 
zelf over te laten steken.  
Vroeger was er veel meer aanbod van jeugdactiviteiten in de buurt: jeugdsoos, jongerenwerker, veel 
activiteiten voor de kinderen, toen was er ook veel meer samen. Ouders en gezinnen zij ook meer op 
zichzelf nu. Leken vroeger ook meer opgroeiende kinderen in het Centrum te wonen  als dat dat nu 
het geval is. Ook het organiseren van avonden voor ouders met opvoedvragen wordt benoemd. 
Daarnaast de invulling van de jeugdactiviteiten laten aansluiten bij de huidige tijd, Er is nu veel meer 
gericht op digitaal, hier ook op aansluiten (vlogworkshops bv)  
 
Studenten:  
Doelgroep van WIJ Groningen ten aanzien van opvoeden en opgroeien is heel breed van  (jonge) 
kinderen tot  studenten. In de Keiweek komt er een grote lading van studenten die passen binnen de 
leeftijd. Maar zijn ze gevoelig voor een organisatie als WIJ Groningen op het moment dat zij zo’n 
feest hebben? Informatie over WIJ Groningen kan wel als flyer mee worden gegeven.   
Vooral ook aan studenten kan meer worden aangeboden, zij gaan een nieuwe levensfase in hier met 
allerlei verleidingen (drank en drugs) en uitdagingen rondom huisvesting en financiën. Hier mag best 
meer ondersteuning laagdrempelig geboden worden. Eventueel de mogelijkheden onderzoeken van 
aansluiting bij de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen?  
  



 
Tips:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Gebied Schilderswijk/Centrum is groot. Activiteiten kleiner opzetten in de wijk. Je gaat niet 
snel van Oranjebuurt richting Ebbingekwartier voor activiteiten.  

 

• Voor activiteiten kan prima worden betaald, maar moet dan wel op draagkracht.  
 

• Dat er geen gezamenlijke sportactiviteiten worden georganiseerd in de wijk, Oranjewijk 
wordt gemist.  

 

• Idee bij kinderactiviteiten ruimte te bieden voor ouders om een kop koffie te drinken en 
samen onderling contact te hebben (bv voorleesuurtje )  

 

• Zichtbaar van WIJ Groningen in de wijk vergroten. Bijvoorbeeld aansluiten op bepaalde 
tijdstippen op scholen / kinderopvang (bij ophalen). Op die manier laagdrempelig en vragen 
eerder ophalen.  

  
  
 



Impressie van de bewonersavond.   

  



4.2. Participatie  
  
 Welke initiatieven zijn je bekend en hoe loopt het? Welke initiatieven worden nog gemist?  
 

• In de buurt Kostverloren is er een 
breiclub van ongeveer 8 mensen. Zij 
zaten altijd in de Rembrandtkamer 
op de vrijdagmiddag. Echter worden 
ze ‘eruit gezet’. Ze zijn nog in overleg 
met de Petteflet, maar hebben nog 
geen alternatieve locatie. Terwijl het 
wel een vaste club is die al jaren 
bestaat en graag doorgang wil 
hebben. Zijn inmiddels weer 
voorzien van een nieuwe ruimte. 

 
• Vanuit BuurtzorgT wordt geprobeerd om mensen te laten participeren in de 

wijk/omgeving en hen te laten aansluiten bij bestaande initiatieven.   
Ook wordt er een running- en loopgroep georganiseerd en een groep voor vrouwen met 
ASS.   

 
• Er zat een jongeman bij ons aan tafel. Hij heeft een tijdje gesport bij WIJ bewegen in de 

Oosterpark. Dit deed hij 2x per week. Dit was een groep met de leeftijd variërend van 
50  - 70 jaar, maar hij voelde zich er toch op zijn plek. Het was laagdrempelig en gratis.   

 
• Wat er nog wel gemist wordt in de wijk is een buurtcentrum in de wijken, waar mensen 

laagdrempelig bijvoorbeeld kunnen gaan sporten voor een betaalbaar tarief. 
Bijvoorbeeld voor de oudere doelgroep, maar ook juist de jongere doelgroep (met 
kwetsbaarheden) en om samen te sporten. Dus niet zoals dit regulier gedaan wordt zoals 
in de sportschool.   

 
• Ook missen sommige mensen de mogelijkheid om te tuinieren of een moestuin te 

hebben en daarmee bezig te zijn.   
 

• Er wordt zich afgevraagd of er nu minder initiatieven in de buurten zijn, door de corona?   
Ook is het voor sommige mensen onduidelijk waar zij de informatie van de verschillende 
initiatieven in de verschillende wijken vandaan kunnen halen.   
Schilderswijk en Oranjewijk hebben wel een buurtkrant, maar toch blijft de informatie 
versnippert en wordt zich afgevraagd hoe up to date deze informatie is.   

 
• Als initiatief om de vragen en informatie op te halen wordt er ook geopperd om bij 

mensen actief aan te bellen, ook omdat de mensen die hier nu zijn persoonlijk benaderd 
zijn en omdat sommige mensen dit te hoogdrempelig vinden.   

 
• Er wordt gesteld dat er soms ook voor mensen gezorgd moet worden die zelf niet zo 

goed kunnen participeren om wat voor reden dan ook. Ook werd er gezegd dat zij 
exclusiviteit een passender woord vinden dan participatie.   

 
• Er wordt gevraagd hoe we mensen beter kunnen zien. Het is daarin ook belang dat we 

laagdrempelig en zichtbaar zijn, zodat iedereen kan meedoen.   
Veel mensen met een beperking hebben een niet zichtbare beperking.   



Daarom is het van belang dat we dit beter met elkaar signaleren, zodat we een betere  
aansluiting  vinden bij deze mensen.   
 

Andere oorzaken voor beperkte participatie kunnen zijn het hebben van bijvoorbeeld minder geld d. 
Er is dan een beperking op mee te kunnen doen en de keuzes zijn ook beperkter, waardoor je minder 
regie hebt.   
  
Vanuit de gemeente wordt er veel geïnformeerd, maar mensen willen ook graag mee beslissen.  
Daarbij is het fijn dat de verwachtingen helder zijn en duidelijk is voor bewoners wat we gaan doen 
met de input.   
 
Participatiewet:   
Belangrijk hierin is dat er echt naar iemand geluisterd wordt en dat diegene dan ook zijn/haar kans 
krijgt om mee te doen, erbij te horen, betrokken wordt en autonomie en regie ervaart.   
De doelen/taken moet afgestemd worden op de persoon, zodat hij/zij binnen de capaciteiten mee 
kan denken op een menselijke manier in zijn/haar belang.   
Hierbij wordt de opmerking: participatieladder genoemd.   
Niet iedereen kan zijn weg vinden in de WIJK en ook niet altijd naar het WIJ team.  
Sommigen lopen hierin tegen de digitalisering aan.   
 
Hoe kunnen we de drempel naar het WIJ team verlagen?   
  
Door zichtbaar te zijn bij:   

• Huisarts/POH  
• Woningcorporaties  
• Briefjes bij BSO/scholen  
• Keiweek?   
• Schooloopbaanbegeleiders en decanen op hoger 

beroepsonderwijs en de universiteit  
• Kiezelweek? (een kleinere vorm van de 

keiweek?)  
• Als we meer bij de huisartsen en de 

praktijkondersteuners huisarts zoude zitten, zou 
dit mogelijk de weg naar WIJ vergemakkelijken.   
  

Tips:  
  

• Ook schijnen berichten in de media, bijv. zoals in het 
dagblad van het Noorden over dat het WIJ team 
overbelast wordt met vragen afschrikken voor 
mensen om ons te benaderen.   

 

• Er wordt gevraagd hoe je op de juiste plek terecht 
komt en door wie je daar komt?   
Ook wordt de drempel naar het WIJ team soms als 
hoog ervaren. Vooral als je er alleen voor staat.  

 

• Daarom wordt er ook gevraagd hoe we de mensen eerder kunnen bereiken?   
Misschien door preventief langs deuren te gaan met bijv. een mandarijn en de vraag, hoe 
voelt u zich vandaag en dat de bewoner dan een smiley tekent?   
Of door een kaartje met zaadjes aan te bieden, zodat er een gesprek ontstaat?   

 



• Er wordt gevraagd hoe je bewoners een stem geeft? Vooral de minder mondige of zichtbare 
bewoners.  Hierin is de taak voor de medewerkers van WIJ Groningen dat wij een brug 
daar tussen kunnen zijn, tussen de ideeën en initiatieven richting bijvoorbeeld de 
wethouder/gemeente (op het gebied van participatie)   

 
Heeft iedereen de kans om mee te doen?  
Wordt gesteld dat dit wel factor afhankelijk is, bijvoorbeeld door beperkingen op het gebied van:   

• Taal  
• Armoede   
• Eenzaamheid  
• Beperking  
• Mobiliteit   

  
  
  

 4.3. Armoede 
  
Wat ziet u aan armoede in de wijk? Wat zijn uw eigen ervaringen?  

• Het zal er vast wel zijn de armoede, ik zie het niet.   
• Een hoop armoede, bijvoorbeeld aan de kleding van mensen. Minder verzorgde mensen, 

veel hangjongeren en groepjes mensen. Achter de parkeerplaats bij de spar 
(Kostverloren).  

• Ik zie het in de directe omgeving niet, maar ik weet wel dat het er is. Het zit achter de 
deuren, zoals in de flatjes. De huur is erg hoog. En veel mensen die naar de voedselbank 
moeten.  

• Kostverloren is in twee gedeeltes opgebouwd. Arm en rijk. In het gedeelte waar de 
mensen niet veel te besteden hebben, loopt de wijk ook erg achter. Mensen kunnen de 
boodschappen niet betalen, studenten hebben een grote studieschuld.   



• Bewoner heeft het zelf niet breed maar woont in een rijkere straat. Ziet de armoede niet 
maar ervaart het zelf.   

• Mensen die bij het buurtcentrum komen hebben er wel enorm onder te lijden.   
Bij digi 050 kunnen eventueel laptops worden verschaft.   
Overal neemt de armoede heel erg toe. Vooral door de energieprijzen, studenten 
waarvan de studieschuld omhooggaat. Een enorme kloof tussen arm en rijk. De 
gemeente in Groningen doet er best wel wat aan.  

• Onzichtbare armoede leeft erg veel in de wijk. Mensen vallen er net buiten om een 
toeslag aan te vragen. Dus komen niet in aanmerking voor voedselbank en toeslagen.   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Welke ervaringen heb jezelf met armoede?  
• Jaren in de bijstand gezeten. Maar tegenwoordig is de bijstandsuitkering vele malen 

slechter geworden. Te weinig geld. Je moet aan te veel zaken voldoen. Te veel dingen 
aanvragen.   

• Bewoner krijgt een toeslag om aan het minimumloon te komen.   
• Bewoner is zelf in armoede opgegroeid, maar is er wel sterker van geworden geeft ze 

aan.   
• Met een bijstandsuitkering kun je geen auto hebben, niet roken, oppassen met je 

telefoonrekening etc. Je moet echt heel minimaal leven.   
• Bewoner zit in de WAO, heeft een 

nier afgestaan en daarna is de 
wereld in elkaar gezakt. Krijgt 14 
euro te veel en heeft hierdoor geen 
recht op een extra toeslag. Aan het 
begin van de maand als alles eraf is 
heeft meneer maar 100 euro te 
besteden. Gaat naar de 
voedselbank, maar doordat meneer 
maar een nier heeft mag hij niet 
alles eten. Dus ook niet alles van de voedselbank. Dit is erg lastig voor meneer.   
Meneer heeft een mantelzorger, zonder redt hij het niet. Voedselbank is erg ver weg 
voor meneer of mensen die slecht ter been zijn. Het doet meneer pijn dat het hem niet 
meezit.  Meneer maakt wel goed gebruik van de connecties bij en met WIJ.   

• Mevrouw heeft een klein pensioentje opgebouwd en van haar ex krijgt ze ook nog een 
klein deel van het pensioen.   

   
Vind u dat er voldoende hulp aanwezig is? Wat mist 
u eventueel? Wat heeft volgens u de wijk nodig om 
‘beter om te gaan met armoede’; misschien uit de 
armoede te komen?   
 

• Een plek voor verbinding, waar mensen 
samen kunnen komen en ouderen voor 
een kleine prijs een warme maaltijd 
kunnen eten.   

• Groente en fruit voor een klein bedrag 
kunnen kopen van de streekboer.   

   
In hoeverre bent u op de hoogte van wat er gedaan 
kan worden aan ‘armoede’? Kent u mensen of 
plekken in de wijk die ‘met raad en daad’ kunnen 
helpen?  
 

• Niet op de hoogte. Waar moet ik van op 
de hoogte zijn dan?  

• Je moet een professional bij je hebben om 
bijvoorbeeld een Persoonsgebonden 
Budget etc. aan te kunnen vragen.   
Als team houd je je collega’s op de hoogte 
voor wat je kan aanvragen in de wijk. 
Zoals een energiecadeaubon.   



• Bewoner gaat naar het WIJ team als ze zaken heeft waarbij ze geholpen wil worden. 
Vindt dit erg prettig. Vindt het ook erg fijn dat de WIJ in de Oranjewijk zit. Prettig dat WIJ 
dichterbij zit. Mevrouw loopt met een rollator dus kan niet ver lopen.   

   
Het ontbreekt veel mensen aan digitale vaardigheden. Grote groepen burgers hebben niet genoeg 
digitale vaardigheden, zoals ouderen en laaggeletterden. Hoe kijk u daar tegenaan? Herkent u dat? 
Wat kunnen we er als wijk aan doen?  
 

• Vreselijk die computers. Gaat niet altijd goed. Ik ken wel een cursus, maar dan moet ik 
daar weer achteraan. Bewoner heeft hier wel behoefte aan, maar is te veel gedoe.  

• Een centrale plek in de wijk zal beter zijn waar het voor alle buurtbewoners beter 
bereikbaar is. Mevrouw heeft de studententelefoon gebeld, maar dit is helaas niet gratis. 
Hiervoor betaal je een kleine bijdrage.   

• Fitgaaf, project in Lewenborg, laagdrempelige ondersteuning voor ouders. Mensen thuis 
bezoeken en informatie geven over financiële middelen.   

• Project in Rotterdam met pasjes over armoede van de voedselbank. Dat zou hier ook 
ingevoerd moeten worden. Zo kunnen de mensen zelf kiezen welke voedingsmiddelen ze 
aanschaffen. Niet alles van de voedselbank is meer te eten en niet alle voedingsmiddelen 
mogen mensen hebben. Door dit project hebben mensen zelf de keuze wat ze voor dat 
bedrag kopen. Dit pasje zou gekoppeld kunnen worden aan de telefoon of laten lijken op 
een bankpasje, zodat mensen zich hier niet voor hoeven schamen.   

• Formeel naar informeel een warme overdracht?  
• Preventieve aanpak, laagdrempelige aanpak.   
• Voorlichtingen geven door de WIJ  

  
   

4.5. Sociale cohesie 
 

Wat verstaan jullie onder sociale cohesie?  
• Samenwerking   
• Naar elkaar kijken   
• Samenhang      
• Omgang   
• Samen met elkaar   
• Verbonden voelen   
• Rekening houden met elkaar   
• Contact met de buren   

   
 
 
 
 
Welke samenwerkingen/initiatieven zouden kunnen bijdragen aan een fijne wijk/buurt?  

• De lokale/regio krant betrekken (KOP’D VEUR) de bijbel onder bewoners  
• Buurthuizen gericht op wijken   
• Meer zichtbaarheid van WIJ in alle wijken (inloop mogelijkheden).   

   
 
 
 
 



 
 
 
 
Wat kan beter en waar hebben wijkbewoners 
behoefte aan in de wijk?  

• Wijkagent meer zichtbaar  
• Noaberschaop  
• Agent vinger aan de pols bij jongeren  
• Plantsoenbuurt geen 

handhaving/overlast jongeren   
• Gemeente geeft geen gehoor  
• Nieuwe bewoners kennen het begrip 

noaberschap niet.  
• In contact met studenten/initiatieven doorgeven  
• Meer samenwerking met hulpverlening  
• WIJ meer betrokken in de wijken  
• Meer politie en handhaving  
• Voor elke doelgroep een andere behoefte dus andere oplossingen  

  
Hoe is het contact en samenwerking, tussen bewoners onderling, maar ook met professionals, in 
de wijk? Waar merkt u dit aan?  

• Buurtzorg is goed geïnformeerd over de 
wijk.   

• Overvloed aan clubs   
• Bewoners willen geen verplichting naar 

hulpverlening  
• Bewoners willen niet dat info/gegevens 

worden vastgelegd  
• Bewoners voelen zich niet gehoord door de 

diversiteit aan bewoners  
   
Welke wijkbewoners zouden nog betrokken kunnen 
worden bij het sociale netwerk in de wijk?  

• Kwetsbare mensen met psychische 
problemen   

• 55 + bewoners  
   
Op welke manier ziet u wijkbewoners elkaar helpen?  

• In contact met studenten  
• Oudere bewoners gekoppeld aan studenten  
• Hortusbuurt, hofjes letten op elkaar  

  
  
  
  

  



4.5. Veiligheid/overlast  
  
Dit thema onderwerp is verder uitgevraagd in twee 
gespreksrondes onder de bewoners en netwerkpartners aan 
de hand van de onderstaande vragen  

• Hoe voelt u zich in de wijk?  
• Voelt u zich weleens onveilig?  
• Heeft u voorbeelden?  
• En heeft u ideeën hoe de wijk veiliger kan?  

   
Bij 1 tafel was er geen gevoel van onveiligheid, bij andere 
tafel was ook niet echt een gevoel van onveiligheid maar 
bewoners gaven wel aan dat ze hun gedrag aanpassen door 
bijvoorbeeld ‘s avonds niet meer op straat te komen.  
 
Overlast:  
  

• Alle deelnemers beaamden dat zij last hebben van diverse vormen van overlast. 
Bijvoorbeeld groepen jongeren op straat, 
studentenoverlast, loslopende honden, afval 
op straat, lachgas, gedrag op 
stadsstrand/Noorderplantsoen, veel 
schreeuwen, dealers af en toe in de straat, 
fietsen en, verkeersonveiligheid:  

• Soms wel smerigheid op straat, kan soms 
ook gevoel van onveiligheid geven  

• Specifiek wordt genoemd de overlast van 
studenten aan de Vrydemalaan, veel 
drugsgebruik, waaronder lachgas, geeft onveilig gevoel. Daarnaast meerdere keren brand 
geweest in de containerwoningen.  

  
Veiligheid  

• Rolstoel / rollator te weinig mogelijkheden  
• Te veel fietsen in de stad  
• Veel loslopende honden. Zelfs mensen gebeten geeft een onveilig gevoel.  
• Grote groepen jongeren tussen 20 en 30 op straat  
• Wegmarkering soms onduidelijk  
• Sommige geven aan dat ze soms in de avond wel gevoel van onveiligheid ervaren, niet 

direct in Oranjebuurt. Meer richting Paddepoel  
• Gedrag van bezoekers stadstrand; zich niet laten aanspreken, bbq’en wat eigenlijk niet 

kan, agressie, asociaal gedrag  
 
  



Tips  
  

• Gesprekken met studenten, iedereen bij de 
straat betrekken. Goed voorbeeld is de stilte 
campagne.  

• De sleutel tot succes is het gesprek  
• Groenvoorziening, straten mooier maken 

(groen helpt tegen geluid)  
• Zichtbaarheid van WIJ Groningen moet 

groter in de wijk. Heesterpoort als 
bezoekadres is te ver weg  

• Meer aanbellen actief de straat op, flyers.  
• Ook actief bij de rijksuniversiteit zichtbaar zijn  
• Ontmoeten op de Keiweek  
• Meer buurtbemiddeling  

   
  



Hoofstuk 5 Terugblik, resultaten en hoe verder 
 

5.1 Terugblik 
Binnen ons team zijn we met een werkgroep vol enthousiasme aan de slag gegaan met het realiseren 
van de wijkanalyse 2022 Schilderswijk Centrum. Al snel komen we erachter dat het een klus is voor 
ons grote gebied waar we in/voor werken maar we besluiten om vol goede moed een stappenplan te 
maken en taken te verdelen. Het is een pilot dus we mogen terugkomen op zaken.  
 
Waar we op terugkomen is dat we voorkeur hebben om de harde cijfers aangeleverd te krijgen zodat 
we als werkgroep ons gebied in kunnen om de informatie op te halen. Daarnaast kiezen we er nu 
voor om een analyse te maken van het hele gebied waar we werken maar een volgende keer gaan 
we trechteren, dus per wijk de informatie ophalen. Dit gaat dan om de volgende wijken: 
Centrum, Binnenstad Oost, A kwartier, Hortus Ebbinge kwartier, Noorderplantsoen, Oranjebuurt, 
Schildersbuurt, Kostverloren. 
 
We kunnen dan nog specifieker de informatie ophalen, een wijkanalyse per wijk maken en eventueel 
inzetten op signalen samen met bewoners die dit hebben aangegeven. 
 
De informatie hebben we nu opgehaald via een bewonersavond waar de deelnemers bestonden uit 
bewoners en netwerkpartners samen. Dit hebben we ervaren als prettig, lees hierover bij de 
resultaten. We hebben op thema met elkaar gesproken. Dit waren de volgende thema’s: 
Veiligheid, Armoede, Opvoeden en Opgroeien, Participatie, Sociale cohesie. 
 
 

 
  



 

5.2 Resultaten: 
 

Nu zou je kunnen denken dat na de bewonersavond de volgende stap is het vullen van de 
wijkanalyse volgt en daarna de opgehaalde signalen in het jaarplan opnemen en vanuit daar inzet in 
de wijken. 
 
Dit is ook de route maar doordat er netwerkpartners en bewoners op thema spraken met elkaar 
werden er al ter plekke afspraken gemaakt en is er al ingezet op thema’s. 
 
De volgende acties zijn al genomen of worden voortgezet: 
 
Thema Armoede: 

• Avondopenstelling van het financieel spreekuur is sinds november 2022 gerealiseerd 

• Diverse collega’s van team Schilderswijk Centrum hebben deelgenomen aan de armoede 
training “Armoede Dichtbij” 

• Extra aandacht voor de week van het geld 
 
 

Thema Veiligheid 

• In Kostverloren zijn bloembakken geplaatst en is straatverlichting geïnstalleerd. 

• Opbouwwerker studentenoverlast/gele loper is aangesteld. 
 

 
Thema Opvoeden en Opgroeien 
 

• Aanbod van jeugdteam WIJ Groningen Oosterparkwijk ook onder bewoners van 
Schilderwijk/Centrum delen o.a. ouder kind café en informatieavonden, deelname door 
bewoners van onze wijk is mogelijk. 
 
 

Thema Participatie 
 

• Jaarlijkse deelname aan de museum plus bus, jaarlijkse gratis reis voor ouderen  

• Extra aandacht voor de week van het lezen en schrijven 
 

 
Thema Sociale cohesie 
 

• Koffie/thee middag Sint Jan 

• Grip en glans cursus is gegeven 

• Deelname aan de week van de lieve briefjes 

• Wekelijks door wij medewerker aansluiten als ondersteuner sociaal domein bij de 
huisartsenpost UMCG en de stadshuisarts. 



 

 
 
 

5.3 Hoe verder 
We hebben nu een start gemaakt en er ligt een wijkanalyse 2022 die we willen presenteren aan 
netwerkpartners en collega’s. We raken dan in gesprek met elkaar en kunnen kijken waar we elkaar 
nodig hebben en iets kunnen verbeteren in de wijken. Er kunnen werkgroepen op thema 
gerealiseerd worden en als team kunnen we ook een thema adopteren en hier inzet op leveren. 
Onze intentie is om in 2023 de wijken afzonderlijk te bevragen en de wijkanalyses per wijk te gaan 
realiseren samen met collega’s, netwerkpartners en bewoners. 
 
De wijkanalyse wordt een tool wat we door het jaar heen kunnen gebruiken en waarover we in 
gesprek zullen gaan met bewoners en de netwerkpartners vanuit onze wijk. 
   
   



 


