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Ambitie
Kind dat nu wordt geboren heeft een andere toekomst dan het kind
dat nu de wijk verlaat om naar de middelbare school te gaan.

Aan de hand van het kind dat nu wordt geboren, wandelen alle Stadjers een
gezonde*, duurzame*, kansrijke* en ongedeelde* Stad tegemoet!
Hierin komen de visies van zowel het sociale als fysieke domein samen:
*Gezond
*Duurzaam
*Kansrijk
*Ongedeeld

gericht op gezond ouder worden (Healthy Ageing), beweegvriendelijkheid, spelen,
levensloopbestendig.
gericht op toekomstbestendig bouwen, energie, groen.
gericht op het bestrijden van armoede en sociale problemen, veiligheid, eigen kracht, eigen
regie en werk.
oftewel de inclusieve stad, gericht op gemeenschapszin, ontmoeten, keuze in woonplek voor
kansrijk én kansarm om eenzijdige buurten te voorkomen en aandacht voor kwetsbare
groepen.

Analyse

Wijkopbouw

Analysekaart
Corporatiebezit

Hoofd groen/blauw structuur

Nijestee

Historische routes

Patrimonium

Hunzeloop

Lefier

De oude Hoogte (beschermd gebied)

De Huismeesters

Naoorlogse delen

Energielabel C t/m G

Beeldbepalende en/of beschermde gebieden
Monumenten / beeldbepalende panden

Voorzieningen

Ringweg

Aanleg beweegtuin

Hoofdwegen
FLORES

SPEEL

Floreshuis
Speeltuingebouw

EDANZ

Edanz/Freecafé

BERNOULLI

Bernoulliplein
Scholen en wijkvoorzieningen
Speelplaats
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Visie, ambitie én communicatie
Ambitiekaart

• Kind centraal

Bedumerweg als hart van de wijk

Verbeteren groenzone en Noorderstation

- gezond

Versterken doorgaande wijkstructuren

Beter aanhechten aan stedelijke structuur
(fiets en voetganger)

Functies en erfgoed adresseren aan de hoofdstructuur

- duurzaam

Scholen versterken samenwerking, en geadresseerd
aan de hoofdstructuur
Adressering aan de hoofdstructuur
Fietsstraat Korreweg
Heroriëntatie/onderzoek

- kansrijk
- ongedeeld

• Gebiedsfonds
• Participatie
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Bedumerweg als hart van de wijk
Verbeteren groenzone en Noorderstation
Versterken doorgaande wijkstructuren
Beter aanhechten aan stedelijke structuur
(fiets en voetganger)

Functies en erfgoed adresseren aan de hoofdstru

Scholen versterken samenwerking, en geadresse
aan de hoofdstructuur
Adressering aan de hoofdstructuur
Fietsstraat Korreweg
Planvorming onderzoek

En nu
Feestelijke opening

Wijkop

FITNESSPARK
MOLUKKENPLANTSOEN
Donderdag 20 september
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De oude

Naoorlo

Beeldbe
PROGRAMMA:
17:30 Inloop met een hapje en een drankje
18:00 Opening door wethouder Roeland van der Schaaf
18:15 Demo’s Calisthenics
18:30 Vrij sporten onder begeleiding

Monum

Ringwe

LOCATIE:
Fitnesspark Molukkenplantsoen
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