
Selwerd 

Hoe noemen wijkbewoners hun wijk? 

 

Waar worden wijkbewoners blij van in hun wijk? 

 

 

“De verscheidenheid van voorzieningen, allemaal dichtbij. Het vele groen en dat het goed wordt 

onderhouden door de Gemeente. De diversiteit van bewoners. Plus dat de wijk aan de rand van de 

stad zit en ik snel buiten de stad ben op de fiets.” 

“Mijn ruime, lichte appartement. De ligging: aan de ene kant in de buurt van het centrum en het 

plantsoen, maar je bent ook met 10 minuten fietsen de stad uit. Veel voorzieningen in de buurt: Het 

winkelcentrum Selwerd zo vlakbij met een goed en leuk aanbod qua winkels voor de dagelijkse 

boodschappen, station Noord, zwembad de Parrel om de hoek, bibliotheekje in de vensterschool etc. 

Het multiculturele en volkse karakter van de wijk.” 



Waarvoor is in de wijk dringend aandacht nodig volgens bewoners? 

 

 

“Zwerfafval is wel een groot probleem. Mensen zetten kun vuilniszakken naast de container neer, of 

naast de papier/glasbak voor winkelcentrum selwerd. op alle water drijft veel afval.” 

“De onveiligheid van het kruispunt Eikenlaan/Kastanjelaan/Esdoornlaan. Ik kijk uit op dit kruispunt en 

er gebeuren te vaak ongelukken waarbij auto’s een voetganger, fietser of brommer aanrijden. 

Doordat het eigenlijk twee kruispunten vlak na elkaar zijn met ook nog drie zebrapaden die veel 

gebruikt worden ivm het winkelcentrum moet je als automobilist heel veel kanten op kijken, 

waardoor er op drukke momenten ongelukken gebeuren.” 

“Meer onderhoud van het groen. Veel plekken wordt er gras gemaaid en onkruid gewied echter blijft 

het altijd liggen. Onkruid wieden en laten liggen is verspilde moeite, na een regenbui zit het weer vast 

in de grond. Wordt af en toe met een bladblazer geblazen maar komt meer in de privé tuintjes terecht 

dan netjes aan de kant. Bosjes worden niet netjes geknipt of helemaal niet. Jeugd gebruikt het om 

afval te dumpen.” 

 


