
Op initiatief van bewoners zijn bij Huisburen onlangs twee extra 
speeltoestellen geplaatst voor kinderen tussen de nul en vier jaar. Om 
de wateroverlast op het middenterrein tegen te gaan, zijn er waterkolken 
aangebracht. Ook op het grasveldje bij de ijsbaan in Nije Buurt komen 
tijdelijke speeltoestellen. Dit doen we omdat we op andere plekken 
speeltoestellen weghaalden vanwege de veiligheid. Nu maar hopen op 
lekker speelweer!

De grote rozet om ‘Abri 1’ van Jan 
Konings betekent dat het werk 
genomineerd is voor de Kunst op 
Straatprijs 2022. Mei is de Maand 
van de Kunst op Straat. Dan staan 
de spotlights op bijna zeshonderd 
kunstwerken in de openbare ruimte 
van de gemeente Groningen. 
Onderdeel is de Kunst op Straatprijs. 
Wat is uw favoriet? Stemmen kan via 
de website van Kunstpunt Groningen 
(www.kunstpuntgroningen.nl). 
Daar vindt u ook een kaart met alle 
genomineerde kunstwerken. 

‘Abri 1’ van Jan Konings is 
genomineerd voor de Kunst op 
Straatprijs 2022.

Nije Buurt

Deze papieren nieuwsbrief over de versterkingsopgave en dorpsvernieuwing 
in Ten Post verschijnt drie keer per jaar. Voor het meer actuele nieuws kunt u 
zich abonneren op de digitale nieuwsbrief Ten Post. Dat kan door een e-mail 
te sturen naar versterkenenvernieuwen@groningen.nl.

Actueel nieuws vindt u ook op onze website: 
versterkenenvernieuwen.groningen.nl/dorp/ten-post.

Met vragen over versterken en vernieuwen kunt u terecht in het inlooppunt in 
het dorpshuis ’t Holt. Open iedere dinsdag tussen 14:00 en 17:00 uur.  
Een afspraak is niet nodig.

TEN POST VERSTERKT 
EN VERNIEUWT! 

Beste inwoners 
van Ten Post,

Het is voorjaar! Een mooi moment om u bij te praten over 
de laatste ontwikkelingen rondom de dorpsvernieuwing 
en versterkingsopgave. In deze nieuwsbrief leest u meer 
over de herontwikkeling van de Nije Buurt. Paulina van 
Bostelen, directrice van CBS de Wieken, vertelt over het 
Huis van Ten Post. Verder stelt de nieuwe opbouwwerker 
van WIJ Ten Boer zich voor en doet de Historische 
Vereniging een oproep om mee te helpen met de Kroniek 
Versterkt Ten Post.

We zien dat er veel bewoners actief zijn met leuke 
initiatieven voor het dorp. Zo worden er voorbereidingen 
getroffen voor een feestweekend, historische 
wandeltochten en de Kinderspelweek. Vindt u het leuk om 
bij één van deze initiatieven te helpen? Meld u dan gerust 
aan, want alle hulp is welkom!

Omdat er op dit moment zoveel gebeurt in Ten Post 
vinden we het weer hoogste tijd voor een Bieproatmarkt. 
Die organiseren we op 15 juni. Een uitnodiging en meer 
informatie vindt u in deze nieuwsbrief. 

Tot slot, goed om te melden: het kantoor van NCG en 
gemeente Groningen in De Lessenaar is verhuisd naar Ten 
Boer (zie ook het artikel hierover in deze nieuwsbrief). In 
Ten Post is er daarom iedere dinsdag tussen 14:00-17:00 
een inlooppunt in dorpshuis ’t Holt. Hier kunt u terecht met 
vragen over onder andere de versterking en vernieuwing 
in Ten Post. 

Radboud Reuvekamp

Gebiedsregisseur Ten Post

Mei 2022

Voorwoord

Deze ingrijpende operatie is voor veel bewoners 
een zware opgave - en dat is dan nog zwak 
uitgedrukt. Maar zij biedt ook uitzicht op een 
kwaliteitsverbetering van onze woningen en onze 
woonomgeving. Daarmee is het een belangrijke 
fase in de bebouwingsgeschiedenis van ons 
gebied. Daarom wil de Historische Vereniging de 
verandering van woningen en woonomgeving 
laten zien als een stap vooruit. Een stap, die niet 
los staat van de bebouwingsgeschiedenis  
tot nu toe.

Tijdschrift

We willen de komende jaren periodiek een 
‘glossy’ tijdschrift huis-aan-huis verspreiden. 
Daarin laten we alle gerealiseerde versterkingen 
zien. We beschrijven steeds kort de versterking en 
vertellen over de voorafgaande geschiedenis van 
het gebouw. Dat doen we vooral met historische 
foto’s.

Naast die verhalen over woningen of groepen 
woningen, willen we ook andere bouwsels of 
gebouwen beschrijven. Van wierden via heerden 
en borgen naar kerken, molens, bruggen, 
scholen en fabrieken. Zo ontstaat een complete 
bebouwingsgeschiedenis van ons gebied.

Aan het eind van de versterking willen we van 
alle verschenen artikelen een geheel maken. Een 
boek met de geschiedenis van de bebouwing 
van ons gebied, die we dan zeer zeker als onze 
eigen geschiedenis zullen zien. Een kroniek van 
versterkt Ten Post.

Kroniek ‘Versterkt Ten Post’Speeltoestellen Huisburen

‘Abri 1’ maakt kans op 
Kunst op Straatprijs

Op woensdag 15 juni 2022 organiseren 
wij weer een Bieproat Markt bij Dorpshuis 
‘t Holt. Komt u ook? We praten u bij over 
de laatste ontwikkelingen in het dorp, 
zoals de stand van zaken rondom het 
Huis van Ten Post en Energiek Ten Post. 
Verschillende dorpsinitiatieven presenteren 
zich en gaan met u in gesprek. 

Eem bieproatn!

De versterkingsoperatie heeft de dorpen Ten Post 

en Lellens voor een groot deel in zijn greep. Ook 

Winneweer, Kröddeburen en Wittewierum zullen 

er niet aan ontkomen. Inmiddels zijn de eerste 

resultaten opgeleverd.

Rianne Rinkema werkt sinds kort 
(weer) bij het WIJ-team. Ze is 
opbouwwerker voor het gebied 
Ten Boer. Rianne is een collega van 
Melanie Postma en Jodi Kremer. 

Rianne: “Ik ben er een jaar tussenuit 
geweest voor een andere opdracht. Nu 
pak ik het werken in de dorpen weer 
met veel plezier op. Je kunt bij mij 
terecht met vragen en ondersteuning 
over onderwerpen als mantelzorg, 
armoede, vrijwilligerswerk en 
eenzaamheid. En ik ben ook altijd 
benieuwd naar leuke ideeën voor 
in de buurt! Heb je vragen of wil 
je kennismaken? Bel of stuur een 
berichtje naar 06-55473443.”

Even voorstellen: 
opbouwwerker 
Rianne Rinkema

Vragen en antwoorden informatieavond herontwikkeling Nije Buurt

Tijdens de digitale informatieavond op 7 februari presenteerde de gemeente 
Groningen de voorlopige plannen voor de herontwikkeling van de Nije 
Buurt. Veel bewoners waren benieuwd naar de plannen. Tijdens en na de 
uitzending zijn meer dan 25 vragen gesteld over onder andere groen, verkeer 
en openbare plekken. 

De antwoorden op de vragen leest u op onze website  
www.versterkenenvernieuwen.nl. Ga naar ‘Dorpen’ klik op ‘Ten Post’ en 
scroll naar beneden voor ‘Nieuws’. 

De opname van de bijeenkomst vindt u op de YouTube-pagina van 
Versterken en Vernieuwen, gemeente Groningen.   

Herontwikkeling Nije Buurt

Eem bieproatn met…

Verschillende organisaties zijn op de Bieproat 
Markt aanwezig, zoals Dorpsbelangen, 
Energiek Ten Post, de Historische Vereniging, 
Nationaal Coördinator Groningen, WIJ Ten 
Boer en de gemeente Groningen. Daarnaast 
kunt u met al uw ideeën en initiatieven 
terecht bij het Gebiedsteam Ten Boer  van de 
gemeente Groningen.

Meedoen?

Er gebeurt veel in het dorp. Allerlei bewonersinitiatieven zijn actief om het dorp 
leefbaarder te maken. Tijdens de markt kunt u met ze in gesprek. Wat kunnen 
jullie voor elkaar betekenen? Want voor bijvoorbeeld het Feestweekend en de 
Kinderspelweek is alle hulp welkom. En tot slot: Hypnofit Bootcamp is aanwezig 
met leuke activiteiten voor de kinderen!

Heeft u vragen of ideeën? Stuur een mail naar 
versterkenenvernieuwen@groningen.nl.

Doet u mee?

Iedereen kan hieraan meewerken! Is uw 
woning inmiddels versterkt? Stuur ons foto’s 
en één of meer korte verhaaltjes, dan nemen 
we dat (eventueel in overleg aangepast) in de 
eerstvolgende editie van de Kroniek op. U mag 
die beschrijving ook aan ons overlaten, dat doen 
we dan uiteraard in overleg.

Maar u kunt ook meer doen! Het is duidelijk dat 
zo’n uitgave veel werk met zich meebrengt. De 
historische vereniging wil dit dan ook graag 
samen met andere bewoners doen. Doet u 
als fotograaf, schrijver of redacteur (of een 
combinatie daarvan) mee? U bent meer dan 
welkom!

Vadan de Bruijn, Historische Vereniging Ten Post.

Wilt u meer weten? Mail met Ank Haagsma via  
ank.haagsma@planet.nl.

Impressie Nije Buurt



Start bouw 18 woningen Johan Rengersstraat en Oldenhuisstraat

Wierden en Borgen startte in april met de laatste fase van de versterking in Ten Post. In de Johan 
Rengersstraat en de Oldenhuisstraat komen 18 nieuwe aardbevingsbestendige woningen. De 22 oude 
woningen zijn inmiddels allemaal al gesloopt.
 

Aan de even kant van de Oldenhuisstraat komen 2 grote gezinswoningen en 4 kleine gezinswoningen. Aan de 
oneven kant van de Johan Rengersstraat bouwt Wierden en Borgen 6 flexibele gezinswoningen met een bad- 
en slaapkamer op de begane grond en 6 kleine gezinswoningen.

De verwachting is dat de huizen begin 2023 klaar zijn. Een aantal ervan is voor huurders die nu tijdelijk in een 
wisselwoning wonen. De rest van de woningen komt begin 2023 op Woningnet beschikbaar. 

Wilt u dit project volgen? Kijk dan op de projectpagina van Wierden en Borgen. Daar kunt u zich ook inschrijven 
voor de digitale updates: www.wierdenenborgen.nl/ten-post-fase-3. 

Het kantoor van NCG en gemeente Groningen in De Lessenaar verhuisde naar het 
voormalige pand van basisschool De Fontein aan de A.H. Homanstraat 23 in Ten 
Boer. In Ten Post is er daarom vanaf dinsdag 5 april iedere week een inlooppunt in 
dorpshuis ’t Holt. 

In het inlooppunt kunt u terecht met vragen over onder andere de versterking en 
vernieuwing in Ten Post. Bewonersbegeleiders van NCG en medewerkers van de 
gemeente Groningen en WIJ Ten Boer beantwoorden uw vragen.

Het inlooppunt in dorpshuis ‘t Holt is geopend tussen 14:00 en 17:00. U bent welkom 
zonder afspraak. De koffie staat klaar!

Versterken & Vernieuwen en NCG samen in Ten Boer

Aan de A.H. Homanstraat in Ten Boer heeft het team Versterken & Vernieuwen 
gezelschap van de medewerkers van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). 
Ook zijn er iedere eerste dinsdag van de maand medewerkers van de afdeling 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente Groningen aanwezig 
om u te helpen. 

In Huis van Ten Post komen straks onder andere de 
basisschool, kinderopvang, het dorpshuis, de kerk en 
sportvereniging SVTEO. Paulina: “Sociaal, sport, kerk en 
onderwijs, allemaal onder één dak. Hoe mooi is dat? Wij zien 
het als een kans voor onze school, maar ook voor het dorp 
Ten Post. We hebben te maken met krimp, maar we willen 
vooruit. We kijken naar mogelijkheden voor de huidige en 
nieuwe bewoners.” 

Bouwwerkzaamheden Nije Buurt

Alle particuliere woningen in Ten Post zitten in het versterkingsprogramma 
van Nationaal Coördinator Groningen. De uitvoering van noodzakelijke 
versterkingsmaatregelen van de woningen is inmiddels gestart. 

Voor veel woningen in de Nije Buurt betekent dit slopen en het bouwen van 
een nieuwe aardbevingsbestendige woning. Bepaalde straten in de Nije Buurt 
zijn een bouwplaats en daar wordt hard gewerkt. De eerste 29 woningen 
zijn gesloopt en Hesco Bouw uit Stadskanaal is druk met het bouwen van de 
nieuwe woningen. Sommige woningen zijn in ruwbouw klaar, terwijl bij andere 
de fundering net gelegd is. De eigenaren van 13 woningen zijn al een heel eind 
op weg met het samen met aannemer Brands Bouw uit Groningen ontwerpen 
van hun nieuwe woning. 

Tot slot is de ontwerpfase gestart voor nog eens 38 woningen in de Nije Buurt. 
Aannemer Heijmans uit Drachten zet met deze eigenaren de eerste stappen 
naar een ontwerp voor een nieuwe aardbevingsbestendige woning.

Nieuws van 
Wierden en 
Borgen

Basisschool 
De Wieken naar het 
Huis van Ten Post

Nieuws van Nationaal 
Coördinator Groningen

Inlooppunt Ten Post 
in Dorpshuis ‘t Holt

In het nieuwe Huis van Ten Post krijgen verschillende 
organisaties een plek. Op dit moment werken ze hard aan de 
voorbereidingen van de bouwwerkzaamheden. De stijgende 
bouwkosten zorgen ook bij dit project voor een financiële 
uitdaging. Dat neemt niet weg dat we enthousiast verder gaan 
met de voorbereidingen. Eén van de organisaties die een plek 
krijgt in Huis van Ten Post, is basisschool De Wieken. Directrice 
Paulina van Bostelen is er blij mee. 

Impressie van de nieuwe situatie.

Koppelkansen

Paulina ziet in de gezamenlijke huisvesting veel kansen om dingen te koppelen: “De Wieken is een 
kleine school met rond de zestig leerlingen. Hoe groot de nieuwbouw van een school wordt, hangt 
samen met de leerlingenaantallen. Hoe meer leerlingen, hoe meer vierkante meters je mag bouwen.  
Als wij op onze huidige plek zouden gaan nieuwbouwen, gaan we er dus op achteruit. Door mee te 
gaan in Huis van Ten Post, beschikken we straks over veel meer ruimte.”

Ze geeft nog een voorbeeld. “Nu lopen we steeds met de kinderen naar de gymzaal. Dat is niet erg, 
maar dat doe je niet voor een spelactiviteit of voor een onderdeel bewegend leren. Straks doen we dat 
wel, dan zit de gymzaal in hetzelfde gebouw. En denk ook aan het samen gebruiken van vergaderzalen 
en kantoren. Ik werk niet de hele week, mijn kantoor staat soms leeg. Prima als anderen dat gebruiken!”

Visie

“Met de nieuwbouw kunnen we nu ook een school neerzetten die past bij onze visie op onderwijs. 
Daar hoort onder andere bij dat we met combinatiegroepen en groepsoverstijgend werken. En in het 
onderwijs van nu zitten leerlingen echt niet de hele dag op hun stoel! Dat nemen we mee in het nieuwe 
gebouw. De onderbouw en de bovenbouw krijgen bijvoorbeeld ieder een eigen Leerplein. Dat is een 
plek waar leerlingen samenkomen om te spelen, samen te werken aan een opdracht of juist in alle rust 
even zelfstandig kunnen werken. De architect gaat straks puzzelen om het er allemaal in te krijgen.” 

Veilige route

Paulina wil nog wel een belangrijk aandachtspunt benoemen. “De fiets- en looproute naar de nieuwe 
school toe moet natuurlijk wel veilig zijn. Daar moet de gemeente nog wel iets aan doen. Maar ik ga 
ervan uit dat daar een oplossing voor komt. Want het Huis van Ten Post is echt een fantastisch idee! Het 
is niet alleen een gebouw, maar ook een ontmoetingsplek waar we samenwerken aan onderwijs, aan 
sociale thema’s en aan leefbaarheid. Ik zie het als een aanwinst voor het hele dorp.”

Huis van Ten Post wordt het nieuwe hart van Ten Post. De bouw van Huis van Ten Post start in de zomer 
van 2023 en moet in 2024 klaar zijn voor gebruik.

Heeft u vragen voor de gemeente?
Tijdens kantooruren kunt u altijd langskomen. Wilt u zeker weten dat er 
iemand is die uw vraag kan beantwoorden? Maak dan eerst een afspraak via 
versterkenenvernieuwen@groningen.nl.

Heeft u vragen voor NCG?
Neem contact op met uw bewonersbegeleider om een afspraak te maken. Heeft u 
geen bewonersbegeleider? Bel dan met het centrale telefoonnummer van 
NCG: 088-0414477. NCG is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot en met 17.00 uur.

De kantoren aan de A.H. Homanstraat 23 zijn gesloten op maandag 6 juni (Tweede 
Pinksterdag).




