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Inleiding 

 

Bewoners die zich betrokken voelen bij hun woonomgeving zijn van grote waarde voor de wijk. 

Accolade, gemeente, welzijnswerk streven ernaar dat bewoners uit een wijk zelf de handen ineen slaan. 

Dit om de leefbaarheid in hun directe woonomgeving in stand te houden of te verbeteren. 

Hiervoor moeten de wijkbewoners dan met elkaar in gesprek gaan. 

 

Professionals willen de bewoners graag op weg helpen. En hen, als dat nodig is, ondersteunen om de doelstel-

lingen te kunnen bereiken. Bijvoorbeeld door het opstellen van een wijkvisie. De wijkvisie geeft aan wat de 

aandachtspunten zijn voor de komende jaren voor een wijk. Hoe kunnen we de leefbaarheid verbeteren of op 

het gewenste niveau behouden? Leefbaarheidacties en uitvoering van beleid toetsen we aan de wijkvisie. 

 

Aan de wijkvisie is een actielijst gekoppeld met duidelijke actiepunten. Er kunnen ook later nog punten wor-

den toegevoegd. Dit is een samenspel tussen bewoners en professionals die zich inzetten voor de wijk. 

Bewoners kunnen de wijkvisie samen met betrokken instellingen gebruiken om hun doelen te behalen. 

 

Een aantal jaren geleden heeft de Professorenwijk een wijkvernieuwing ondergaan. 

In deze wijkvisie willen we ons daarom richten op de vraag: Hoe gaat het nu in de wijk? 

We willen graag evalueren met de bewoners en andere betrokken partijen. Heeft de wijkvernieuwing het  

gewenste effect gehad? Is de leefbaarheid duidelijk verbeterd? Of zijn daarin nog stappen te maken? 

En belangrijk ook: Hoe kunnen we de leefbaarheid op een goed niveau houden? 

Welke rol kunnen bewoners hierin spelen? 
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Grenzen van de wijk 

 

De Professorenwijk grenst aan de noordkant aan de rondweg van Franeker. De westkant ligt aan de Hertog 

van Saxenlaan, een centrale toegangsweg. De zuidkant 

van de wijk is alleen door (Elfsteden) water gescheiden 

van de Binnenstad van Franeker. Vanaf hier loopt men 

via een fiets/loopbrug zo de stad in. De oostkant grenst 

ook aan (Elfsteden) water. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* De Professorenwijk 
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Omschrijving van de wijk 

 

De Professorenwijk is een wijk uit de jaren vijftig/zestig.  

De wijk is van oudsher een levendige volkswijk. 

In de wijk wonen zowel jong, oud, gezinnen als alleenstaanden. 

 

De Professorenwijk heeft een centrale ligging. Het stadscentrum, 

verschillende scholen, sportvoorzieningen en de uitvalswegen zijn 

op korte afstand bereikbaar. Een aantal jaar geleden is de wijk 

vernieuwd. Veel woningen zijn gerenoveerd. Een aantal oude  

woningen zijn vervangen door nieuwbouw Aan de randen van de 

wijk ligt veel 

groen en de 

wijk grenst 

voor een 

groot gedeelte aan (Elfsteden) water. Straten met (oude) 

rijtjeswoningen wisselen zich af met sierlijke (nieuwe) 

appartementengebouwen en enkele bungalows. 

Sinds 2010 heeft de wijk een actieve wijkraad. 

Zij behartigt de belangen van de bewoners van de wijk. 

Ook organiseert zij ontmoetingen en activiteiten voor de 

bewoners in de Professorenwijk. Dat doen zij in de kerk 

die midden in de wijk ligt en dienst doet als gemeen-

schapscentrum.  
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Woningen 

 

De afgelopen jaren is de Professorenwijk ingrijpend vernieuwd. Vooral het “huur” gedeelte van de wijk. 

Aanpassing van de openbare ruimte (groen en grijs) in de hele wijk maakte ook onderdeel uit van de wijkver-

nieuwing. Er zijn 56 huurwoningen gesloopt, waar nieuwbouw voor terug is gekomen. 

Er zijn zowel nieuwe koop- als huurwoningen gebouwd (appartementen en eengezinswoningen). 

 

De variatie in woningtypes in de wijk is hiermee sterk verbeterd. Er kan nu wooncarrière gemaakt worden. 

Naast nieuwbouw zijn tijdens de wijkver-

nieuwing 163 bestaande huurwoningen 

gerenoveerd. Het comfort van de woningen 

is hierdoor enorm verbeterd. Aan de rand 

van de wijk zijn vooral koopwoningen 

gelegen. Dit zijn deels royale woningen en 

deels kleine eengezinswoningen. 

Er zijn in verhouding iets meer huur- dan 

koopwoningen in de wijk. 

Het is een goede mix. 
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Kenmerken van de wijk 

 

Wijk 

 De huishoudgrootte is lager dan gemiddeld.  

 Bevolkingsdichtheid is hoger dan gemiddeld. 

 De WOZ waarde is laag.  

Bewoners 

 Veel 65+. 

 Gezinssamenstelling wijkt af; Expliciet veel eenpersoonshuishoudens en relatief ook veel  

   huishoudens zonder kinderen. 

 Iets meer dan gemiddeld % uitkeringsgerechtigden. 

 De meeste inwoners hebben een relatief laag inkomen. 

 Aantal huurders met huurachterstand is opvallend laag. 
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Leefbaarheid 

  Sociale samenhang scoort hoog. 

  Score woningvoorraad en publieke ruimte is laag. Recente cijfers zouden vermoedelijk een heel 

    ander beeld geven. Dit door de wijkvernieuwing. 

  De score veiligheid en het veiligheidsgevoel is laag beoordeeld. Ook hier verwachten we uit 

    recente cijfers een ander beeld te krijgen. 

Ontwikkeling 

  De ontwikkeling van de wijk wordt laag beoordeeld. 

    Dit is begrijpelijk omdat het hier om oude cijfers 

     gaat. Aan de ontwikkeling is de afgelopen jaren juist 

    hard gewerkt. Dit met als resultaat dat de wijk zich 

     zelf weer positief op de kaart heeft gezet. 

   De woningen zijn in kwaliteit en comfort verbetert  

   en/of vernieuwd. Ook is er meer differentiatie aange 

   bracht in de woningen. Daarnaast is de openbare  

   ruimte opnieuw ingericht. 
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Wijkprofiel; de wijk vanuit het perspectief van de professionals 

 

Gesprek met professionals 
Er zijn gesprekken geweest met de professionals. Dit zijn partijen/organisaties die zich inspannen voor de leef-

baarheid in de Professorenwijk. Doel van dit gesprek was om de wijk vanuit het perspectief van de professio-

nals te bekijken. 

 

Bij dit gesprek waren aanwezig: 

 Accolade 

 Politie 

 Skule Welzijn 

 Gemeente Franekeradeel 

 

Bevindingen van professionals 
Tijdens het gesprek met de professionals is een vragenlijst als leidraad gebruikt. Zo zijn de onderwerpen 

bewoners, leefbaarheid en ontwikkelingen in de wijk aan bod gekomen. De gezamenlijke bevindingen van de 

professionals kunnen als volgt omschreven worden: 

 

Bewoners 

Betrokkenheid en sociale samenhang 

De professionals geven aan dat de laatste jaren de betrokkenheid en de sociale samenhang verbeterd is.  

Ze zijn hier ontzettend blij mee en ook wel trots op. Bewoners praten meer met elkaar en zijn veel vaker  

bereid problemen gezamenlijk op te lossen. De ingrijpende wijkvernieuwing heeft dit toch bereikt. 
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Bewoners voelen zich thuis in de wijk. Veel bewoners wonen al lange tijd in de wijk. Maar er zijn ook nieuwe 

bewoners bij gekomen. Hierdoor ontstaat een goede mix. Er wonen relatief veel senioren in de Professoren-

wijk. De bewonersbijeenkomsten die de wijkraad organiseert zijn goed bezocht.  

Hieruit blijkt ook dat de betrokkenheid van de bewoners zeker aanwezig is. 

 

 

 

Vastgoed 

Door de wijkvernieuwing is de variatie van woningen vergroot. 

Dit geeft een gevarieerd aangezicht en een gemixt publiek. 

De bewoners hebben nu ook de mogelijkheid om wooncarrière 

te maken. Het is positief dat in het “huurgedeelte” nu ook 

koopwoningen in verschillende types gebouwd zijn. 

 

 

 

De kwaliteit van de woningen in de Professorenwijk is over het 

algemeen goed. Het grootste gedeelte van de woningen is gereno-

veerd en er zijn nieuwe woningen gebouwd. 

De mutatiegraad is laag, mensen blijven graag in de wijk wonen. 
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Leefbaarheid 

 

Algemeen beeld 

Onder de professionals is het algemene beeld/imago van de wijk goed. Dit was een paar jaar geleden wel an-

ders. Ook in de stad Franeker staat de Professorenwijk weer te boek als een goede wijk. De wijk is qua aange-

zicht prachtig geworden en bewoners zijn hier ook trots op. Dit stralen ze uit en is ook merkbaar in het woon-

gedrag en omgang onderling. 

 

De genoemde goede en zwakke leefbaarheid aspecten (zowel fysiek als sociaal) op een rijtje: 

 

Goede leefbaarheid aspecten 

 Imago van de Professorenwijk is goed 

 Voldoende openbaar groen en onderhoud is prima, tuinonderhoud ook oké 

 Speelvoorziening voor kinderen/jeugd aanwezig / MOP (Mobiele Ontmoetings Plek) 

    ook elke week in de wijk 

 Niet veel zwerfvuil aanwezig, de wijk ziet er verzorgd uit 

 Voorzieningen (scholen, vervoer, winkels, zorg, sport, etc.) zijn allemaal dichtbij 

 Er zijn redelijk voldoende parkeerplaatsen. Wel smalle straten, maar er zijn ook parkeerhavens 

 Geen noemenswaardige ongewenste activiteiten, actieve wijkagent 

 Veilige wijk, geen reden voor onveilig gevoel 
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Zwakke leefbaarheid aspecten 

 

 Zwakke leefbaarheid aspecten 

 Sportieve openbare activiteitmogelijkheid ouderen 

 Incidentele hangjongeren, uit de hele stad, bij het Pannaveld 

 Van bepaalde (overlast)gevallen krijgen bewoners soms een onveilig gevoel 

 

Sommige zwakke aspecten zijn aandachtpunten voor de toekomst en worden hierna omschreven bij het 

kopje actiepunten voor de toekomst. 

 

Ontwikkelingen in de wijk 

 

Toekomstperspectief 

De Professorenwijk heeft door de wijkvernieuwing weer volop toekomstperspectief gekregen.  

Zowel op fysiek als op sociaal vlak is er veel verbeterd. We moeten er met zijn allen voor zorgen dat dit zo 

blijft! De bewoners en de professionals hebben hier gezamenlijk een taak in. 

 

Aandachtpunten voor de toekomst 

 

Sportieve openbare activiteitmogelijkheid ouderen 

Uit de cijfers blijkt dat er in de Professorenwijk relatief veel senioren wonen. Het is bekend dat bewegen van 

groot belang is voor het op peil houden van een goede gezondheid. Het zou daarom wenselijk zijn dat in de 

toekomst er een openbare activiteitmogelijkheid gemaakt zou kunnen worden, zoals een jeu de boulesbaan. 

 12 



 

 
Eigen initiatieven wijkbewoners 

De betrokkenheid van de bewoners is goed. Maar de professionals zien het als een uitdaging om de komende 

tijd/jaren het eigen initiatief van bewoners naar een hoger niveau te brengen. De wijkraad functioneert goed en 

zorgt nu voor ontmoetingen tussen bewoners. Het zou heel mooi zijn als bewoners zelf zich nog meer gingen 

inzetten in de wijk. Vaak hoor je als argument dat het geld kost. Maar er kan ook een kleine bijdrage gevraagd 

worden van de aanwezigen. 

 

De Skule geeft aan dat mensen in de toekomst steeds minder hebben te besteden. Een idee zou zijn om één 

keer per maand een “inloopmaaltijd” te organiseren. Twee aspecten komen hier samen: mensen kunnen voor  

weinig geld een gezonde maaltijd gebruiken en  

daarnaast ontmoeten ze wijkbewoners. 

Wijkbewoners maken de maaltijd samen klaar.  

In de binnenstad is dit een groot succes. 

 

Hangjongeren en overlast 

Het is belangrijk dat in de toekomst de eventuele 

overlast van hangjongeren niet erger wordt. 

Dit kan bereikt worden door veel toezicht door 

middel van surveillance door politie. Ook de MOP 

(Mobiele Ontmoetings Plek) kan een bijdrage blij-

ven leveren. De politie en de Skule zijn hier alert 

op. Bewoners houden hen ook goed op de hoogte. 

  
Foto: Straattoernooi tussen de politie en de jeugd tijdens de Nationale Sportweek in april 2015.  
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Wijkprofiel 
 

De uitkomsten die op de vorige pagina‟s zijn omschreven vormen gezamenlijk het wijkprofiel. 

Hierbij valt op dat de genoemde punten door de professionals in de lijn liggen met de (cijfer) analyse over de 

wijk. 

 

De Professorenwijk heeft een goed imago. Dit in tegenstelling tot een paar jaar geleden. De wijkvernieuwing 

heeft deze positieve verandering te weeg gebracht. De differentiatie in woningen is sterk verbeterd. Maar ook 

de kwaliteit van de woningen en de openbare ruimte is naar een hoger niveau gebracht. 

 

Dit alles heeft geleid tot een verbetering van de leefbaarheid in de wijk. De wijk is relatief dichtbevolkt, maar 

dit past bij een wijk uit de jaren „50. Er staan in de wijk in verhouding iets meer huur- dan koopwoningen. 

Er wonen veel senioren in de wijk. 

 

De bewoners zijn trots op hun wijk en de betrokkenheid is veel groter geworden de afgelopen jaren. 

Mensen kennen elkaar veelal en gaan met elkaar in gesprek. Er ligt nog wel een uitdaging om het eigen initia-

tief van bewoners naar een hoger niveau te brengen. Tijdens de wijkvernieuwing zijn er samen met een plat-

form van bewoners woon- en leefregels voor de wijk opgesteld. Alle nieuwe bewoners van de wijk onderteke-

nen deze regels ook. De wijk heeft een goed functionerende wijkraad die zorgt voor ontmoetingen tussen  

bewoners. Deze wijkraad is na de wijkvernieuwing opgericht. 

 

Er is weinig overlast. Het veiligheidsgevoel is over het algemeen goed. Incidentele gevallen uitgezonderd. 

Maar dit gebeurt overal wel eens. De Professorenwijk heeft een enigszins betrokken wijkagent die zich hier-

voor inzet. De wijk ziet er verder netjes uit, er is bijvoorbeeld weinig zwerfafval. 
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Ook is er voldoende groen aanwezig en dat wordt goed onderhouden. De particuliere tuinen zijn over het alge-

meen voldoende verzorgd. De wijk ligt centraal ten opzichte van veel verschillende voorzieningen. 

 

De mutatiegraad is laag in de Professorenwijk. Dit betekent dat mensen vaak lange tijd in de wijk wonen. 

Bewoners voelen zich thuis in de wijk. 

 

De punten die de professionals noemden zijn daarna besproken met de bewoners. Ook de uitkomsten van de 

cijfers namen we mee in dit gesprek. De bewonerservaringen zijn aan het wijkprofiel toegevoegd.  

Hierdoor wordt het een wijkvisie van bewoners met een actieplan eraan gekoppeld. 

 

De wijk volgens de bewoners 
 

In gesprek met de wijkbewoners 
Een aantal jaar geleden is er natuurlijk veel gebeurd in de Professorenwijk. We zouden graag willen weten of 

de wijkvernieuwing het gewenste effect heeft gehad. En is de leefbaarheid duidelijk verbeterd? Of zijn daarin 

nog stappen te maken? En belangrijk ook: Hoe kunnen we de leefbaarheid op een goed niveau houden? 

Welke rol kunnen bewoners hierin spelen? En de wijkraad misschien? 

 

De wijkraad reageerde enthousiast. Ze gaf aan hierin wel aanjager te willen zijn. Het is voor hen een prachtige 

manier om in contact te komen met bewoners van de wijk. En om erachter te komen wat er speelt en leeft. 

 

Bewonersavond organiseren 

Het leek de wijkraad het beste om een bewonersavond te organiseren. Een film van de wijk te laten zien (met 

interviews van bewoners) sprak de wijkraad erg aan. 
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Daarnaast bedachten we stellingen/vragen die we met de bewoners in kleine groepjes konden bespreken. 

Gericht op de leefbaarheid in de wijk. En welke rol kunnen en willen bewoners hier zelf in spelen? 

 

Ook is het om stil te staan bij de ontwikkelingen die gaande zijn. Dalende budgetten, versobering van sociale 

voorzieningen, ontgroening en vergrijzing. Hier moeten bewoners zich van bewust zijn.  

Participatie is het sleutelwoord.  

We besloten een laagdrempelige uitnodiging huis-aan-huis te verspreiden. 

 

Bewonersavond 
November 2013 was de eerste bewonersavond. We hielden deze avond in de Baptistenkerk in onze wijk. 

Ongeveer veertig bewoners waren aanwezig. Doel van deze bijeenkomst was, voor het opstellen van een wijk-

visie voor de Professorenwijk, in gesprek te gaan met de bewoners. We hebben ons gericht op de vraag hoe 

het nu gaat in de wijk na de wijkvernieuwing. Is de leefbaarheid verbeterd? Wat gaat er goed, wat kan er nog 

beter? En welke rol kan en wil de bewoner hierin spelen? 

 

Bewoners gingen in gesprek met elkaar 

Vervolgens gingen de bewoners in kleine groepen met elkaar in gesprek over de leefbaarheid in de wijk. 

En welke rol wil en kan de bewoner zelf hierin spelen? 

 

De groepjes bespraken de volgende vragen/stellingen: 

1. Ik voel me thuis en veilig in mijn woonomgeving. Omdat? 

2. Als er iets is in mijn buurt dan bespreken we dit met elkaar. 

3. Ik zou wel mee willen helpen om de leefbaarheid in mijn wijk goed te houden. Op welke manier? 

4. Wat zou u willen verbeteren in de buurt? 

 16 



 

 
We noemen een aantal uitkomsten. 

 

De bewoners voelen zich bijna allemaal wel thuis en veilig in hun woonomgeving. Dit komt onder andere 

door: leuke buren, sterke saamhorigheid, overzichtelijke wijk en goede verlichting. De ingrijpende wijkver-

nieuwing heeft hieraan positief meegewerkt. Sommige aanwezigen gaven ook een aantal punten aan die het 

goede gevoel negatief beïnvloeden. Bijvoorbeeld burenruzie en hondenpoep. 

 

Als er iets is in de wijk dan bespreken de meeste bewoners dit wel met elkaar. Sommigen geven aan dit lastig 

te vinden. Vooral in overlastsituaties. 

 

Veel bewoners willen zich wel inzetten voor de wijk. Bijvoorbeeld 

door zwerfafval op te ruimen, zie foto. Buren helpen met bood-

schappen doen, container buiten zetten en sneeuwruimen. 

Meedenken om de groenvoorziening beter tot zijn recht te laten  

komen, een lief en leed potje in te stellen voor de wijk of meehelpen 

bij het organiseren van ontmoetingen tussen bewoners. 

 

Ondanks de vele positieve punten werden er zeker ook voldoende 

actiepunten genoemd. Zoals: Niet parkeren voor uitritten van de 

flats, activiteiten van de MOP zijn soms erg luidruchtig (niet ieder-

een ervaart dit zo). Maar ook iets doen aan overlast van voetballers 

op het Pannaveld, meer 30 km zones in de wijk, meer doen/

organiseren voor de oudere jeugd, bewonersbijeenkomsten ook ‟s 

avonds organiseren, minder split op de paden Dexelveld en meer parkeerruimte maken. 
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De kern van de wijkvisie 
 

Inleiding 
In deze wijkvisie laten we zien wat de bevindingen zijn van de bewoners over de Professorenwijk.  

Goede en minder goede punten komen aan bod. We proberen te omschrijven wat er nodig is om nog prettiger 

in de Professorenwijk te kunnen wonen. 

 

Een aantal jaar geleden onderging de wijk een wijkvernieuwing. Er is toen al heel veel gebeurd in de wijk.  

We zijn nu een paar jaar verder. Hoe gaat het nu in de Professorenwijk? Is de leefbaarheid van de woonomge-

ving verbeterd? 

Welke stappen kunnen we daarin nog zetten? Niet alleen de woning, maar juist de woonomgeving maakt dat 

de bewoners graag in een wijk wonen. 

 

De mening van de bewoners staat daarom centraal in deze wijkvisie. De aspecten die door de bewoners zijn 

aangekaart tijdens de gesprekken, zijn de leidraad voor deze visie. En welke rol kunnen de bewoners zelf hier-

in spelen? 

 

Veel bewoners wonen al lange tijd in de wijk. Door de nieuwbouw zijn er ook nieuwe bewoners bijgekomen.  

Zij woonden daarvoor veelal buiten de wijk. Hierdoor is een goede mix van oude- en nieuwe bewoners ont-

staan. 
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De kwaliteit en het comfort van de huurwoningen is sterk verbeterd sinds de wijkvernieuwing. Ook zijn er 

nieuwbouwwoningen bijgekomen. In de Professorenwijk is het mogelijk om woon carrière te maken. Er zijn 

huur- en koopwoningen in verschillende groottes en prijsklassen. Wel is er weinig aanbod in het type vrij-

staand met een grote tuin er omheen. De bevolkingsdichtheid is relatief hoog. Dit is wel te verklaren. 

De wijk kent een groot aantal kleine woningen en vier woongebouwen. Hier past de relatief lage gemiddelde 

WOZ-waarde ook bij. 

 

De verhuurbaarheid van de huurwoningen in de Professorenwijk is goed. Alleen de duurdere appartementen 

zijn soms lastiger te verhuren. Verder is er geen leegstand in de wijk. Er is voldoende interesse. 

 

Fysieke leefbaarheid 

De ligging van de Professorenwijk is prachtig. De wijk grenst aan Elfstedenwater en 

heeft uitzicht op de bolwerken van Franeker. Door de wijkvernieuwing is het aange-

zicht van de wijk sterk verbeterd. De algemene uitstraling is goed. 

De uniforme erfafscheidingen (hegjes en schuttingen) bij de huurwoningen leveren 

hier een bijdrage aan. Ook ziet de inrichting van de straten er goed uit. 

Wel laat het onderhoud van enkele tuinen te wensen over. De verlichting is in orde 

in de wijk. Al zijn er her en der nog wel wat wensen op dit gebied. 
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Over het algemeen ligt de Professorenwijk er netjes bij. Wel is er soms zwerfafval aanwezig. Het is niet veel, 

maar het stoort bewoners wel. Het geeft een onverzorgd beeld van de wijk. Het onderhoud van het openbaar 

groen is prima. De invulling van het groen en de nazorg zou misschien wel mooier en beter kunnen. Door de 

hondenpoepbakken is er minder overlast van hondenpoep. 

 

Op korte afstand van de wijk zijn 

voldoende voorzieningen aanwezig. 

Winkels, cultuur, sport, scholen, 

uitgaan. Alles is er dichtbij.  

Het nieuwe gezondheidscentrum 

van Franeker ligt aan de rand van de 

Professorenwijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De Hertog”, een aanwinst voor de wijk. Voor het aangezicht, maar ook praktisch gezien. 
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Van te saneren bouwgrond tot “de Hertog” 



 

 
Bewoners ervaren regelmatig problemen met parkeren. Het aantal auto‟s neemt toe en door die toename is 

hiervoor onvoldoende ruimte beschikbaar in de smalle straten. Daardoor wordt er regelmatig half op de stoep 

geparkeerd. 

 

Maar het algemene beeld van de wijk is zeker  

positief. Bekijk je de wijk echt kritisch dan zijn er 

nog wel een aantal zaken te benoemen die men  

minder mooi/praktisch vindt.  

Te noemen voorbeelden zijn: minder split op de 

wandelpanden op het Dexelveld, prullenbak bij 

speeltuin ontbreekt, stoep Schotanusstraat herbe-

straten. 
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Sociale leefbaarheid 

 

De wijk heeft weer een goed imago gekregen. Bewoners zijn trots op hun vernieuwde wijk. Ze voelen zich 

daardoor meer betrokken bij hun woonomgeving. Als er iets is, dan bespreken buren dit veelal met elkaar. 

Echte burenoverlast is soms wel moeilijk bespreekbaar. Er zijn gelukkig relatief weinig overlastmeldingen. 

Maar de overlast die er is, levert een negatieve bijdrage aan het veiligheidsgevoel geven de bewoners aan. 

Verder is het veiligheidsgevoel in de wijk en de woning goed.  

 

De wijkraad speelt ook een actieve rol in de wijk. Zij zorgen voor ontmoetingen tussen bewoners en brengen 

actuele onderwerpen ter sprake. Daarnaast organiseren ze voor jong en oud activiteiten.  

De kerk in de wijk doet dienst als ontmoetingsplek. 

 

Buiten het Pannaveld en de MOP (Mobiele ontmoeting Plek) is er voor de oudere jeugd in de Professorenwijk 

niet veel te beleven. Daarom hangen jongeren soms op straat rond. Dit geeft wel eens overlast. 

 

Een ander punt is de verkeersveiligheid. Dit is door de nieuwe indeling van de wijk wel verbeterd.  

Maar op sommige plaatsen in de wijk rijden mensen te hard. Handhaving hierop is minimaal.  

De wens is om de wijk volledig 30 km zone te maken. 
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Positieve punten en Actiepunten 

 

 

 

  Positieve  Actiepunten 

Bewoners Comfort van de woningen Eigen initiatief bewoners 

  Verschillend woonaanbod Binnenactiviteiten jong/oud 

  Goede verhuurbaarheid   

  Betrokkenheid bewoners   

  Saamhorigheid bewoners   

Fysieke Leefbaarheid Goede verlichting Hondenpoep 

(woonomgeving) Algemene uitstraling wijk Tuinonderhoud her en der door 

    particulier en gemeente/groenonderhoudsdienst 

  Nieuw gezondheidscentrum Zwerfafval 

  Groene wijk Invulling/onderhoud openbaar 

    groen en nazorg 

  Speelruimte voor kinderen Parkeerproblematiek door nieuwbouw 

    Korendrager-school in binnenstad 

  Winkels Bloemketerp vlakbij Sportieve voorziening ouderen 

    Speelveld vernieuwen en beter onderhoud 

Sociale leefbaarheid Wijk heeft weer een goed imago Zorgen dat dit imago zo blijft 

    Verkeerveiligheid (30 km zone) 

  Weinig overlastmeldingen Jeugd (overlast en ontmoeting) 

  Veiligheidsgevoel is goed Bespreekbaarheid overlast situaties 

  Actieve wijkraad Inkomsten vrijmaken voor wijkraad 

    Iets meer zichtbaarheid wijkagent 

    Eenzaamheid in de wijk  24 



 

 
Andere actiepunten zijn; 

 

Verkeersveiligheid 
Ontsluiting van de wijk is beperkt, alleen de Venemastraat en de Hubertstraat zijn in- en uitgang. 

De “Shared Space” indeling op Hertog van Saxenlaan is een aandachtspunt. Hier wordt vaak te hard gereden. 

Het is voor wijkbewoners, scholieren en bezoekers van het gezondheidscentrum moeilijk om over te steken, 

bezoekers van het gezondheidscentrum parkeren voor het centrum op de stoep. Trottoir aan de andere zijde 

Hertog van Saxenlaan wordt gebruikt als fietspad en de groenstrook als poepstrook. 

Venemastraat wordt vaak gebruikt als racebaan en er wordt fout geparkeerd naast de parkeervakken en op de 

T-splitsing met de van Swindenstraat. 

 

Wonen 
Het nieuwe toewijzingsbeleid van sociale huurwoningen door de overheid opgelegd en de bezuinigingen in de 

gezondheidszorg is een zorg. Met name GGZ cliënten en cliënten van de verslavingszorg zijn een aandachts-

punt. Door de veranderingen in de zorg komen deze weer in het reguliere circuit. Aanpak overlastveroorzakers  

Angst voor verloedering tuinen. Bewonersafspraken worden niet altijd nageleefd en handhaving door de ver-

huurder is niet duidelijk. Huiseigenaren die klagen over huurders hebben weinig in te brengen. 

 

Conclusie 
De wijkvernieuwing heeft de Professorenwijk veel gebracht. De wijk staat weer op de kaart. De bewoners zijn 

er erg blij mee. Het was een ingrijpende gebeurtenis maar het resultaat is prachtig. De Professorenwijk is een 

wijk waar men met veel plezier woont en vaak ook lang blijft wonen. Bewoners zijn trots op hun vernieuwde 

wijk. Ze willen het nu graag ook netjes houden. Ook de voorzieningen, die op loopafstand aanwezig zijn, 

waarderen de bewoners. 
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Vervolg 
 

Van visie naar uitvoering! 
Veel actiepunten zijn al omgezet in daden. De Wijkraad is officieel van start gegaan. Zo staan we ingeschre-

ven bij de Kamer van Koophandel en hebben we onze eigen statuten. 

De Wijkraad heeft zich al bij diverse instanties aangemeld. Dit om subsidies te krijgen voor het organiseren 

van activiteiten, maar ook om geld vrij te maken. 

De Wijkraad heeft een eigen website: http://www.professorenwijk.net en is ook te vinden op Facebook als 

Wijkraad Professorenwijk. 

 

Er worden al verschillende activiteiten georganiseerd. Zo is er de koffieochtend voor 55+, bloemschikken, 

jeugdactiviteiten in samenwerking met de Baptistenkerk. Er is een zwerfvuilgroep en we houden diverse infor-

matieavonden. In de toekomst wil de wijkraad een kookgroep voor ouderen en alleenstaanden organiseren, een 

sociaal spreekuur organiseren en een tuingroep oprichten.  

Deze bestaat uit vrijwilligers die wijkbewoners kunnen helpen als ze door omstandigheden hun tuin niet meer 

kunnen doen. 

 

Deze visie is de leidraad voor gemeente, woningbouwcorporatie, welzijnswerk en bewoners die willen inves-

teren in hun wijk. De visie wordt realiteit als (alle) partijen hieraan meewerken en tot actie wordt overgegaan. 

Daarvoor worden plannen opgesteld met duidelijke maatregelen en acties. 
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De Wijkraad zorgt ervoor dat de wijkvisie niet verwordt tot een papieren stuk. Het wordt daadwerkelijk een 

basisdocument waar praktisch invulling aan wordt gegeven. 

Bij elk plan gaan we kijken hoe we de organisaties en bewoners erbij kunnen betrekken. 

 

De wijkraad is zich terdege van bewust dat door de veranderde wetten en regelgeving veel uitdagingen op hun 

pad komen. Dit kan gaan om het toewijzingsbeleid sociale huurwoningen, bezuinigingen in de gezondheids-

zorg en welzijnswerk.  

De wijkraad onderhoud regelmatig contact met Accolade, de gemeente, het gebiedsteam, Skule en politie. 

 

 

—o— 

 

 

Colofon 
 

Dit is een uitgave van de Wijkraad Professorenwijk in samenwerking met Accolade, de Skule, Politie en be-

woners van de wijk. 

 

Grafisch ontwerp: Klaas Huizing 

Fotografie: Henk de Vries en diverse openbare media 

Website: http://www.professorenwijk.net 

Facebook: Wijkraad Professorenwijk 

Email: wijkraadprofessorenwijk@gmail.com 
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De Professorenwijk, zo gek nog niet ! 


