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Studentenflat Selwerd krijgt restaurant
voor hele buurt
Stel je eens voor dat je als bewoner van Selwerd een gezonde, lekkere en
goedkope maaltijd bestelt. In een restaurant aan de rand van Park Selwerd
op een zonnig terras met uitzicht op een mooie tuin. Deze droom wordt in
september werkelijkheid. Dan gaat een nieuw buurtrestaurant open in de
gerenoveerde studentenflat aan de Duindoornstraat.
Haaije Koenders, bewoner en
bedrijfsleider van Wijkbedrijf Selwerd,
nam hiervoor het initiatief. In het
restaurant kunnen bezoekers,
studenten en niet-studenten, elkaar
ontmoeten. “Het restaurant gaat in elk
geval vijf dagen per week open met
een basismenukaart onder leiding van
twee betaalde chef-koks. Bewoners
die moeilijk aan een baan komen,
draaien mee en leren van hen. Het zou
mooi zijn als sommigen op den duur

doorstromen naar een ‘gewone’ baan
op de arbeidsmarkt.” Ook startende
ondernemers in de bijstand zoals
nieuwkomers van buitenlandse
afkomst krijgen mogelijkheden.
Menu
“Op het menu staat gezond eten,
maar geen superhipfood”, lacht
Haaije. “Het moet betaalbaar blijven.”
Het restaurant komt in de uitbouw van
de flat aan de kant van Park Selwerd.

De uitbouw grenst aan een voormalig
parkeerterrein waar een tuin voor
bewoners verrijst.
Rendabel
De Rabobank, de Stichting Doe, de
gemeente en Lefier maken het
buurtrestaurant financieel mogelijk.
“We verwachten dat het restaurant de
kosten terugverdient en rendabel
wordt.” De gerenoveerde flat zelf is
aardbevingsbestendig én ‘gasloos’.
“En mochten de studenten er bij het
elektrisch koken een potje van maken,
dan kunnen ze altijd bij ons in het
buurtrestaurant komen eten.”
Ook een goed idee voor uw wijk?
gemeente.groningen.nl/wijken

woensdag 10 juli 2019, aanvang 16.30 uur, nieuwe raadzaal
5. Discussiestukken
a.	Gemeenterekeningen 2018 voormalige gemeenten Groningen, Haren en
Ten Boer i.c.m. Rapporten van bevindingen accountants + Reactie op
accountantsverslagen 2018.
b.	Voortgangsrapportage 2019-I i.c.m. Begrotingswijzigingen
1e kwartaal 2019 Voortgangsrapportage + Openingsbalans 2019
gemeente Groningen
c. 	Financieel Meerjarenbeeld 2020-2023 i.c.m. Meicirculaire
gemeentefonds 2019
d.	Programmakader Nationaal Programma Groningen
Secretaris raad dhr. W.T. Meijer, wolbert.meijer@groningen.nl
De agenda is onder voorbehoud.
De definitieve agenda wordt in de
vergadering vastgesteld.
U kunt vergaderingen live volgen via
groningen.raadsinformatie.nl/live
Agenda’s en stukken voor vergaderingen
zijn ook digitaal te raadplegen bij de
gemeente Groningen, Kreupelstraat 1,
9712 HW Groningen, tel. 14 050.

Meer informatie
Via het contactformulier:
gemeente.groningen.nl/contact
Bellen: 14 050
WhatsApp: 06 12 82 39 73
Wij geven antwoord op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur.
Of bezoek ons aan de balie:
• Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen
Maandag 13.00-17.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
• Raadhuisplein 10, 9751 AN Haren
Maak altijd een afspraak.
Maandag t/m vrijdag 8.30-12.00 uur
Maandag 15.00-19.00 uur
Woensdag 14.00-16.30 uur
• Hendrik Westerstraat 24,
9791 CT Ten Boer
Maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
Maandag 14.00-18.00 uur.

U kunt deze vergadering live in beeld en
geluid volgen
via groningen.
raadsinformatie.nl/live

Volg ons via:
groningen050
gem_groningen
gemeente_groningen
of meld u aan voor de nieuws
brieven over stad en wijk
gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief
Kijk voor vergunningaanvragen en
plannen op gemeente.groningen.nl/
bekendmakingen-en-regelingen
Hier kunt u ook de app Groningen
omgevingsalert downloaden en
een abonnement nemen op de
e-mailservice.

