De Rivierenbuurt stroomopwaarts!
GON/Zuid vooruit; Wij en gemeente hebben in gezamenlijkheid extra ingezoomd op een drietal
wijken in Groningen zuid (Coendersborg/Helpman; Rivierenbuurt en Corpus den Hoorn), vanuit een
gedeeld (onderbuik)gevoel dat extra aandacht voor die wijken gewenst zou zijn. We hebben dat
vervolgens getoetst aan de door de gemeente uitgevoerde Leefbaarheidsmonitor. Dit betreft een
enquête onder de inwoners van de gemeente Groningen. Zeker voor de Rivierenbuurt hebben we
daarin een bevestiging gekregen dat extra aandacht meer dan gewenst is. Vanuit de
Leefbaarheidsmonitor, komen een aantal in het oog springende zaken naar voren, zoals:

Algehele leefbaarheid
2018
2020

Gemeente Groningen geheel
93%
90%

Rivierenbuurt
97%
92%

Algeheel Welbevinden:
2018
2020

Gemeente Groningen geheel
78
74

Rivierenbuurt
75
71

Ervaren geluk:
2018
2020

Gemeente Groningen geheel
65
71

Rivierenbuurt
65
68

Laag Inkomen (beleving):
2018
2020

Gemeente Groningen geheel
23
29

Rivierenbuurt
25
38

Moeite met rondkomen:
2018
2020

Gemeente Groningen geheel
9
9

Rivierenbuurt
8
11

Ervaren gezondheid:
2018
2020

Gemeente Groningen geheel
89
80

Rivierenbuurt
92
81

Ervaren
gezondheidsbelemmeringen:
2018
2020

Gemeente Groningen geheel

Rivierenbuurt

34
37

30
38

Hulp ontvangen:
2018
2020

Gemeente Groningen geheel
26
27

Rivierenbuurt
22
32

Meedoen aan de samenleving: Gemeente Groningen geheel
2018
68
2020
61

Rivierenbuurt
68
56

Echt kunnen praten:
2018
2020

Gemeente Groningen geheel
61
58

Rivierenbuurt
67
55

Prettige omgang
buurtgenoten:
2018
2020

Gemeente Groningen geheel

Rivierenbuurt

74
73

77
72

Uitkering Participatiewet:
2018
2020

Gemeente Groningen geheel
5.4
4.5

Rivierenbuurt
4.1
4.4

Het beeld dat hieruit ontstaat is dat de leefbaarheid en het gevoel van welbevinden versterkt
terugloopt in de Rivierenbuurt t.o.v. de het Gronings gemiddelde. Opvallend is dat het ervaren van
geluk daarentegen is toegenomen, zowel in Groningen als in de Rivierenbuurt. In de Rb blijft dat
overigens wel achter t.o.v. het Gronings gemiddelde.
Op de thema’s moeite met rondkomen, ervaren van gezondheid of gezondheidsbelemmeringen,
meedoen aan de samenleving, prettige omgang met buurtgenoten en echt kunnen praten scoort de
Rivierenbuurt aanzienlijk slechter dan het Gronings gemiddelde. Het is dan ook niet verbazend dat bij
ontvangen van hulp en het hebben van een participatiewet uitkering de Rivierenbuurt in negatieve
zin afwijkt t.o.v. het Gronings gemiddelde. Wat wel opvalt is de extremiteit van de afwijking. Daar
waar in Groningen het aantal mensen met een participatiewet uitkering terugloopt (- 15%) , loopt die
in de Rivierenbuurt juist op met ruim 7%. Ook m.b.t. het ontvangen van hulp is een extreme afwijking
te bespeuren. Waar Groningen een geringe toename laat zien (+4%) is dit voor de Rivierenbuurt
explosief te noemen (+22%). Medio september oktober zal dit cijfer gespiegeld worden met de
gegevens die vanuit WIJ aangeleverd worden.
De extra aandacht die is gevraagd voor de Rivierenbuurt is derhalve meer dan verdedigbaar, en zelfs
noodzakelijk te noemen om de afwaartse stroom om te buigen naar weer een opwaartse stroom.
Op 21 juni heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waarvoor de navolgende partijen zijn
uitgenodigd:

Buurtvereniging Rivierenbuurt, Dig050, Gebieds Ontwikkel Netwerk / Zuid Vooruit, Fysiotherapeut
Vogelzang, Klankbordgroep Spoorzone, MFC De Stroming, Parcivalcollege, Widar school, WIJ,
Wijkagent, PLUS Supermarkt, Woningstichting Patrimonium. De twee laatstgenoemden waren deze
avond helaas verhinderd aanwezig te zijn.
Tijdens deze boeiende avond is er gereflecteerd op bovengenoemde cijfers. Daaraan voorafgaand is
gevraagd aan de deelnemers om 3 punten van zorg over de Rivierenbuurt op te schrijven, maar ook 3
zaken waar men trots op is. In onderstaand overzicht is de uitkomst hiervan weergegeven.
Trots / is goed
 Centraal gelegen, gunstig tov station
 Rustig / gemoedelijk
 Mooi park met vijver
 Actieve buurtvereniging
 Veel zorg aanwezig
 Eigen buurtcentrum in de buurt
 Zorg dichtbij
 Schone overzichtelijke buurt
 Sociale controle
 Groenvoorzieningen
 Bereikbaarheid / openbaar vervoer
 Gebiedsconcept spoorzone
 Activiteiten in de Stroming
 Mogelijkheden die er zijn
 Mini wijkdeal worden
 Groen in de wijk
 Schoonhouden van de wijk (zwerfvuil)
 Invulling bedrijfsbestand / winkeliers
Vechtstraat
 Diversiteit
 Voorzieningenniveau als supermarkt,
fysio, Talmahuis, osteopaat, curves
 Zorgvoorzieningen
 Nabijheid station / centrum
 Kleinschalige bedrijvigheid
 Overzichtelijke diverse ijk
 Invulling stationsgebied
 Herinrichting Parkweg
 Relatie met gemeente Spoorzone
 Schone buurt
 Goede winkelvoorziening
 Eigen buurtcentrum

Zorg / kan beter
 Verbindingen
 Samenwerking huisartsen en thuiszorg
 Overlast hangjeugd
 Overlast studenten (geluid)
 Psychische problematiek / eenzaamheid
 Sociaal Isolement / cohesie tussen
leeftijdsgroepen
 Beschikbaar- en bereikbaarheid van
sociale en culturele voorzieningen
 Armoedebestrijding
 Versplintering van organisaties
 Te weinig digitaal
 GON
 Te weinig cultuur in e wijk
 Meer sportmogelijkheden
 Meer concurrerende winkels
 Meer betaalbare woningen
 Studenten(huizen) en overlast
 Slechte trottoirs ivm wortelopdruk
 Slechte toegankelijkheid rolstoel en
rollator ivm fietsen
 Matig tuinonderhoud van
studentenhuizen
 Studentenhuizen geven veel rommel
overlast
 Achterstallig onderhoud woningen
 Gebrek aan stallingsruimte fietsen voor
de scholen
 Kwaliteit van de huurwoningen
 Overlast studentenhuizen
 Impact van de ontwikkelingen rondom
spoorwegzone op de wijk
 Onderhoud heggen en trottoirs (ook ivm
fietsen)
 Toenemende kamerverhuur van
woningen
 Verloedering van straatbeeld door alle
fietsen
 Toenemende geluidsoverlast
studentenhuizen








Verkeersoverlast onveiligheid rondom
scholen (Zebrapad?)
Geen parkeeroplossing voor personeel
in de wijk
Krapte in fietsenstalling rondom scholen
Verhouding tussen jongere en oudere
inwoners (overlast studenten)
Gezondheid / leefstijl inwoners
Meer een re-actieve houding van
inwoners dan een pro-actieve houding.

De cursief gedrukte zinnen betreft onderwerpen die meerdere keren worden genoemd.

Tijdens de discussie/reflectie zijn de navolgende suggesties naar voren gebracht die bij zouden
kunnen dragen aan het versterken van de leefbaarheid in de Rivierenbuurt:
















Aanleggen van een beweegtuin voor iedereen.
Versterken van de digitale mogelijkheden
Tegengaan van “wild” fietsparkeren
Stimuleren tot het opzetten van een Gezondheidscentrum
Betrek studenten meer bij (de leefbaarheid van) de wijk
Eigenaren van studentenpanden aanspreken op hun tuinonderhoud
Verbeter de kwaliteit van de huurwoningen
Verbeter de verkeersveiligheid rondom de scholen (zebrapad o.i.d.)
Daag de wijk(bewoners) uit om zelf ideeën naar voren te brengen en maak een challenge
waarbij het idee met de meeste buurtsupport ook daadwerkelijk geld krijgt om het idee ten
uitvoer te brengen (alla appeltjes van oranje)
Leer van de smederijen in Hoogeveen
Verbeter het Fongerspad
Versterk het groen in de wijk
Zet in op positieve gezondheid
Creëer parkeergelegenheid voor leerkrachten

De vervolgvraag die beantwoord moet worden is hoe we aan deze uitkomst een concreet gevolg
kunnen geven. Hierover vindt binnenkort overleg plaats met de Buurtvereniging.
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