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Wijkvisies A-Z
Het doel van de wijkvisie
Cereswijk is te komen tot
een beeld van de wijk over
tien jaar.
Het wijkvisietraject bestaat
uit vier onderdelen:
• Kijk op de wijk
• Wijkvisie
• Programma
• Projectenagenda
1. Kijk op de wijk
De kijk op de wijk is het
uitgangspunt voor de
wijkvisie. Het beschrijft de
huidige situatie van de wijk.
2. Visie
De visie vloeit voort uit de
Kijk op de Wijk en beschrijft
hoe de wijk er over tien jaar
uit zou kunnen zien.
3. Programma
Het programma beschrijft
welke opgaven er
zijn om de visie te
realiseren. Bijvoorbeeld
het verbeteren van de
kwaliteit en kwantiteit
van de woningvoorraad,
aanpassingen in de openbare
ruimte, of investeren in
sociale samenhang.
4. Projecten agenda
In de projectenagenda
staat welke acties/projecten
wanneer gedaan worden.
Verschillende organisaties
kunnen projecteigenaar zijn.
Elk jaar wordt een nieuwe
projectenagenda voor het
komende jaar opgesteld.
Integrale wijkevaluatie
Bij een integrale
wijkevaluatie wordt de
voortgang van de uitvoering
van projecten besproken
en kunnen nieuwe situaties
ingebracht worden. Dit kan
aanleiding zijn voor nieuwe
projecten of voor bijstelling
van visie en/of programma.

Gebruikte bronnen

Onderzoeksrapport ‘Cereswijk,
we zijn toch gelijk? Maar hoe
zit dat nou in de praktijk’
Hanzehogeschool 2015
•
Wijkanalyse, CMO 2014
•
Wijkanalyse Cereswijk,
Lefier, 2013
•
Informatieboekje
‘Cereswijk, fijne woonwijk
tussen de kernen’ 2011

Aanleiding en proces
In 2014 zijn er verkennende gesprekken gevoerd met Bewonersbelangen
Cereswijk. In deze gesprekken is aangegeven het hoe en het waarom van een
wijkvisietraject. Bewonersbelangen Cereswijk heeft nadrukkelijk te kennen
gegeven dat zij waarde hecht aan een eigen onderzoek onder haar bewoners
voordat ze inhoudelijk over de wijk in gesprek gaat met anderen.
De uitkomsten van dit onderzoek en 2 bijeenkomsten met verschillende (wijk)
organisaties in het najaar van 2015 hebben geresulteerd in deze Kijk op de
Wijk Cereswijk.
De Kijk op de Wijk maakt de weg vrij voor het schrijven van de Visie en het
Programma voor de wijk in 2016. Op basis van de visie en het programma
stellen wij een Projectenagenda op; daarin staan de (uitvoerings)afspraken
voor de aankomende jaren voor Cereswijk. In 2017 vindt de eerste integrale
wijkevaluatie plaats.
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Sociaal economisch
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Openbare Ruimte
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Cereswijk
Sterkten / Zwakten / Kansen / Bedreigingen
Sociaal economisch

Sterkten
•
vanuit de Stobbe zijn er wekelijkse en seizoensgebonden drukbezochte activiteiten
•
wijkkrant ‘de Cereswijker’
•
bewoners staan voor elkaar klaar
•
binding met de buurt, een sterk
‘wij-gevoel’
•
bewoners spreken elkaar onderling aan op gedrag
•
er is een actieve wijkraad
•
er is basisonderwijs in de wijk
•
er is een buurt- , gymnastiek en
voetbalvereniging
Zwakten
•
laaggeletterdheid komt voor
•
inkomensproblematiek
•
gezinnen die te maken hebben
met meerdere problemen
•
stigma van de woonbuurt Ceresdorp
•
achterstandsleerlingen
•
leefstijl (roken, drugs, alcohol,
minder bewegen, ongezond eten,
obesitas)
•
bewoners laten zich moeilijk aanspreken door autoriteiten
•
mensen zoeken niet snel hulp bij
buitenstaanders
•
werkeloosheid
Kansen
•
integratie van Bewonersbelangen
Cereswijk en de buurtvereniging
‘Vout’n Endje’
•
de samenwerking tussen OBS de
Badde, CBS de Verbindingsweg
en Buurthuis de Stobbe
•
participatiewet: meer kans op
werk bij reguliere werkgevers
Bedreigingen
•
terugloop van de bevolking,
terugloop van het aantal
jongeren, toename ouderen
•
vergroting afstand van
niet participerende –
participerende bewoners
•
armoede

Openbare ruimte

Sterkten
•
ruime en groene wijk in een landelijke omgeving
•
(speel)bos bij de Akkerweg
•
dierenweide
•
speelvoorzieningen voor zowel
jongere als oudere kinderen
•
de wijk heeft een voetbalveld en
gymzaal
•
goed openbaar vervoer
•
het Stadskanaal
Zwakten
•
de wijk heeft geen duidelijke
afbakening
•
overlast hondenpoep
•
het onderhoudsniveau groen en
wegonderhoud neemt af
•
verkeer dat te hard rijdt
•
sluipverkeer Groene Zoom/ Boerendiep
•
bewoners vinden de verkeersdrempels in de woonbuurt Ceresdorp te hoog
Kansen
•
sanering van het Ceresmeer
•
mogelijke ontwikkeling van het
Mercurius Business park
•
ontwikkeling van een trein- en
busstation op het Mercurius Businesspark
•
verbetering onderhoud groen en
grijs
Bedreigingen
•
de komst van windmolens in het
Mondengebied

Woningen

Sterkten
•
gevarieerd aanbod van huur- en
koopwoningen
•
betaalbare- en goedkope huurwoningen
•
kennismakingscommissie voor
aankomende huurders
•
de koopwoningen hebben diepe
achtertuinen
•
mensen willen hier graag wonen
Zwakten
•
veel oude huurwoningen
•
er is weinig vraag naar huurwoningen
•
incidenten met burenruzie komen
voor
•
voormalige huurwoningen staan
lang te koop
•
klachten over overlast worden
niet altijd gemeld bij wooncorporatie of politie
•
klachten over onderhoud komen
niet altijd terecht bij wooncorporatie of gemeente
Bedreigingen
•
moeilijke verhuurbaarheid
•
verkoopbaarheid van voormalige
huurwoningen

