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Aan het werk in de tuin van De Wiershoeck

De officiële prijsuitreikingDe twee trotse winnaars

Wijkvernieuwingsvlog start in Beijum
“Het bereiken van bewoners 
om met hen samen te werken 
aan de wijkvernieuwing, is en 
blijft lastig,” vertelt wethou-
der wijkvernieuwing Roeland 
van der Schaaf in de eerste 
vlog van Nicole van Aanholt. 
Samen met haar hondje Pablo 
gaat zij maandelijks een vlog 
maken in de verschillende 
wijkvernieuwingswijken. 
In totaal komen er tien vlogs. 
De eerste van de serie is 
gemaakt in haar eigen wijk, 
Beijum.

Mooiste wijk van Groningen
Nicole woont zes jaar in 
Beijum. Sinds haar dochter 
hondje Pablo kreeg voor haar 
verjaardag, loopt zij iedere dag 
door de wijk en de omgeving. 

Wijkvernieuwing ‘Beijum Bruist!’ werkt aan een wijk waar iedereen tot zijn recht komt

en deelneemt aan de samenleving.  Gemeente en woningcorporaties doen dat samen met

bewoners, ondernemers en scholen.

Pagina Wijkvernieuwing

Het Nationaal Programma 
Groningen (NPG) heeft eind 
augustus onder andere groen 
licht gegeven voor het opzet-
ten van vier wijkvernieu-
wingsprojecten in Beijum en 
Lewenborg: Kansrijke Start, 
De Buddy Academie, Wijk-
budget en Wijkondersteuner. 
De vier projecten gaan nog dit 
jaar van start. 

Gevolgen gaswinning
Het Nationaal Programma 
Groningen is opgezet om de 
gevolgen van de gaswinning 
te compenseren voor bewo-
ners van gebieden die daar het 
meest onder te lijden hebben. 
Hierdoor is voor de gemeente 
Groningen de komende tien 
jaar 60 miljoen euro extra 
beschikbaar gesteld. Het Lokaal 

programmaplan heeft daarvan 
20 miljoen euro bestemd voor 
de wijkvernieuwing in Beijum 
en Lewenborg .

De projecten Kansrijke Start, 
De Buddy Academie, Wijkbud-
get en Wijkondersteuner geven 
hier concreet invulling aan. Zij 

Groen licht voor Lokaal programmaplan Groningen NPG    –    Aftrap project Kansrijke Start

www.facebook.com/beijumbruist

De projecten
In de vier projecten zijn zowel bewoners, maatschappelijke 
instellingen, politie als de gemeente vertegenwoordigd. Tezamen 
richten zij zich erop de leefbaarheid in de wijk en de kwaliteit 
van leven van de bewoners structureel te verbeteren. Elk van de 
vier projecten heeft daarbij zijn eigen focus:
Kansrijke Start bouwt aan een veilige en aantrekkelijke leefom-
geving voor de jeugd en aan talentontwikkeling. 
De Buddy Academie biedt een coachingstraject dat mensen 
helpt om zelf hun financiële en sociale problemen aan te pakken, 
waardoor zij de regie over hun eigen leven terug kunnen krijgen. 
Wijkbudget en Wijkondersteuner helpen bewoners bij het opzet-
ten van buurtinitiatieven en proberen om deze waar mogelijk 
met elkaar te verbinden.

Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl

ondersteunen bewoners op 
verschillende vlakken. Bijvoor-
beeld op het gebied van sociale 
en financiële problemen, 
talentontwikkeling en bij het 
opzetten van buurtinitiatieven.

Kansrijke Start
De aftrap van het eerste van de 
vier projecten, Kansrijke Start, 
vond begin september in het 
Heerdenhoes plaats. In het 
platform Kansrijke Start zitten 
vertegenwoordigers van alle 
instellingen en organisaties 
plus ervaringsdeskundigen die 
zich voor (toekomstige) jonge 
ouders en kinderen in Beijum 
en Lewenborg inzetten. 

Zij gaan samen werken ten bate 
van een positieve ontwikkeling 
van jonge kinderen.

Zo ontdekte zij het Beijumer-
bos, Kardinge, Zuidwolde en 
de Groene Long. “Groen, overal 
groen, daar wordt je als mens 
heel gelukkig van.” En zo begint 
die eerste vlog ook: “Ik vind 
Beijum de mooiste wijk van 
Groningen.” 

Problemen
Toen de gemeente op zoek was 
naar iemand om een vlog te 
maken over wijkvernieuwing 
kwam–  “puur toeval!”– Nicole 
in beeld. De link is de theater-
school voor volwassenen van 
Vrijdag, waar zij cursiste is. 
Hier zit zij in hetzelfde jaar als 
Joris Barske, die de sociale me-
dia van de gemeente beheert. 
Nicoles  enthousiasme valt di-
rect op als je naar de eerste vlog 

kijkt. “Tuurlijk zie ik plekken 
waar wat moet gebeuren.” En 
daarom zei ze ja. Ze wil uit-
zoeken wat de gemeente doet 
aan die problemen. Zelf ziet 
ze het belang van de speeltuin 
in haar heerd, van het onder-

houd en toegankelijkheid van 
de openbare ruimte (“Je moet 
overal kunnen komen met 
een rolstoel!”). En misschien 
het belangrijkste: persoonlijk 
contact. “Ga bij mensen naar 
binnen!”

Zien wat er gebeurt
Een project van De Huismees-
ters om huizen energiezuiniger 
te maken in de Wibenaheerd 
(te zien in de vlog) valt natuur-
lijk op, maar toch zien veel 
bewoners niet wat er allemaal 
gebeurt aan wijkvernieuwing. 
Van der Schaaf: “Het gaat niet 
alleen over het verbeteren van 
het wonen, maar ook over de 
zorg, het groen, werk, het totale 
plaatje. Ik hoop dat deze vlog 
daarbij helpt.” 

Aan het enthousiasme van 
Nicole zal het niet liggen!

Benieuwd naar de 
Wijkvernieuwingsvlog?
Je vindt hem op de Facebook-
pagina van Beijum Bruist!

Bijvoorbeeld door ouders 
begeleiding en gerichte on-
dersteuning aan te bieden. 
Kinderen moeten veilig buiten 
kunnen spelen en jongeren 
moeten uitgedaagd worden om 

hun talenten te ontwikkelen. 
De komende maanden wordt 
gekeken hoe deze doelstellin-
gen in de praktijk verder vorm 
kunnen krijgen.

Beijum bloeit nog meer dankzij de Torteltuin
In de wijk zijn prachtige 
buurtinitiatieven te vinden 
op het gebied van groenbe-
heer. Dit past in het Actieplan 
Openbare Ruimte. Voorbeeld 
hiervan is de Torteltuin aan de 
Hylkemaheerd. Initiatiefne-
mer Tanja Willems vertelt.

“Tijdens de lockdown in maart 
kwam ik op het idee. Het was 
allemaal zo mistroostig in die 
tijd. Iedereen zat thuis, kin-
deren speelden niet meer op 
straat. Wat zou het mooi zijn als 
er een plek was waar kinderen 
veilig buiten konden spelen, 
dacht ik. Via Twitter zocht ik 
contact met de gemeente om 
iets met het grasveldje achter 

mijn huis te doen. Zo kwam ik 
in contact met Laurens Stie-
kema, coördinator groenparti-

cipatie. Hij heeft me geholpen 
om het plan op papier te zetten 
en de juiste potjes te vinden.”

“De naam voor de tuin was snel 
gevonden. Ik had de buurt-
kinderen kort daarvoor buiten 
Pluk van de Petteflet voorgele-
zen. Een van de weinige dingen 
die je nog kon doen op een 
veilige afstand van elkaar. 
De groene tuin achter de flat 
van Pluk heet de Torteltuin.”

“Samen met andere bewoners 
hebben wij van de Torteltuin 
een mooi tuintje gemaakt vol 
wilde bloemen, fruitboompjes, 
bessenstruiken en minituintjes 
voor de kinderen in de buurt. 

Ook is er een picknicktafel 
geplaatst en is er een minibieb: 
een kast met kinderboeken, 

waarin appels worden gelegd 
en waar je spelletjes kunt vin-
den.” 

“De Torteltuin is een heer-
lijke plek, waar kinderen fijn 
kunnen spelen. We zijn nog 
op zoek naar sponsoren voor 
zaden. En we zoeken meer 
bewoners die willen helpen 
bij het onderhoud van de tuin. 
Wie een bijdrage wil leveren, 
in wat voor vorm dan ook, kan 
een briefje met zijn gegevens 
leggen in de minibiebkast. Dan 
neem ik contact op.”

Wil je meer foto’s van de tuin 
zien? Kijk dan op de Facebook-
pagina van Beijum Bruist!


