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Volgende stap naar Wijkbedrijf Beijum
Tot eind 2020 is Joris Jonker
aangesteld als projectleider
Wijkbedrijf. Hij onderzoekt
hoe een wijkbedrijf opgezet
kan worden en welke partijen
daarbij betrokken moeten zijn.
Op deze plek stelt Joris zich voor
én legt hij uit wat hij precies
gaat doen:
Beste Beijumers,
Mijn naam is Joris Jonker.
Ik ben gevraagd om te kijken
welke rol een wijkbedrijf zou
kunnen spelen in de wijkvernieuwing van Beijum. Een wijkbedrijf is een plek waar mensen
op een ondernemende manier
een bijdrage kunnen leveren
aan hun eigen wijk. Bijvoor-

beeld door zelf de groenvoorziening te gaan doen, andere
bewoners te helpen met reparaties van bijvoorbeeld fietsen
of textiel, of door startende
ondernemers een goedkope
werkplek te bieden.
Mijn doel is om zo veel mogelijk uit te gaan van wat er al
is. Er gebeurt hier al heel veel
waar een wijkbedrijf op aan
kan sluiten. Daarom werk ik
graag samen met bewoners,
ondernemers en organisaties
die actief zijn in de wijk. Zij
weten wat er is en wat er nog
ontbreekt.
Met dertienduizend inwoners
kan ik helaas niet iedereen in

nen we samen kijken hoe jouw
voorstel kan bijdragen aan het
nog beter en mooier maken van
de wijk voor al haar bewoners.
Eerlijk is eerlijk: of je direct iets
gaat merken van wat ik aan het
doen bent, weet ik niet. Dat
komt vooral doordat veel werk
achter de schermen zal plaatsvinden.
Om je toch op de hoogte
houden, zal ik de voortgang
de komende maanden in deze
krant en op beijum.nl delen.
Hartelijke groet,
Beijum persoonlijk spreken.
Jouw mening stel ik wel op
prijs. Heb je dus ideeën over
wat een wijkbedrijf volgens jou

zou moeten bieden? Of zou je
iets willen opzetten wat binnen
een wijkbedrijf past? Neem dan
contact met mij op. Dan kun-

Joris Jonker
06 -18 84 23 01
wijkbedrijf@beijum.nl

Geef jouw mening over ontwerp buitenfitness

Zelf aan de slag in … de Insectentuin

Goed nieuws: we gaan de
laatste fase in op weg naar een
buitenfitnessplek in Beijum.
Wijkbewoners hebben behoefte aan fitnesstoestellen,
waarmee ze een complete
work-out kunnen doen, liefst
bij het Trefpunt. Op basis hiervan heeft een ontwerper een
voorstel gemaakt dat we met
trots aan jullie tonen.

Samen zorgen voor een
schone en fijne buurt: dat is
een van de actiepunten uit het
Actieplan Openbare Ruimte
Beijum voor 2020. Hierbij
gaan bewoners met hulp van
de gemeente zelf aan de slag.
Elke maand geven we daar een
voorbeeld van. Deze keer de
Insectentuin in de Jensemaheerd. Over dit buurtinitiatief
spreken we met bewoonster
Emma Jane Wilson.

Het ontwerp
In overleg met het Trefpunt
willen we de parkeerplaats naar
links verplaatsen, waar nu een
niet-gebruikt basketbalveld
ligt. Dat geeft ruimte voor een
fitnessplek aan de voorzijde
van het gebouw. Op een mooie
open lichte plaats. Het ontwerp
is zo gemaakt dat in cirkels
trainingsplekken ontstaan, met
ieder een eigen trainingsdoel,
bijvoorbeeld cardio of kracht.
De middelste cirkel, de blauwe,
is een vrije ruimte voor stretchen freestyle-oefeningen. Als je

het hele parcours aflegt, heb je
een complete work-out gedaan.
Voor uitleg over opties en oefeningen komt er ook een informatiebord bij de apparaten.

papier? Bij het Trefpunt en het
Heerdenhoes liggen de vragenlijsten bij de entree.
Op 9 november maken we het
plan definitief en starten we
met de uitvoering. We verwachten dat de fitnessplek in maart
2021 klaar is. Uiteraard houden
we je op de hoogte.

Een plek voor iedereen
Wil je liever samen sporten?
Dat kan ook. Er zijn zitjes om
op te wachten terwijl de anderen sporten en je kunt oefeninhet werk in
dehet
tuinterras
van Debij
Wiershoeck
genAan
afwisselen.
Op
Joanne ten Cate,
het Trefpunt kun je straks zitten Projectleider Buitenfitness
en iets drinken.
De hele nieuwe plek wordt zo
gemaakt dat de (nog) niet-sporter, beetje sporter en ervaren
sporter hier met plezier kunnen
sporten en bewegen. De toegang is altijd gratis.
Reageren via vragenlijst
Voor alles definitief wordt, kun
je nog een keer reageren op
het ontwerp. Dat kan via deze
online vragenlijst: http://bit.
ly/sportplekbeijum (ook op
beijum.nl te vinden).Liever op

Kijk voor meer afbeeldingen
van het ontwerp op de Facebook-pagina van Beijum Bruist!

tuin geworden, waar kinderen
heerlijk kunnen spelen.”
“Als mens staan we steeds
verder af van de natuur. Willen
we onze kinderen een toekomst
bieden, dan is het belangrijk
om ze meer liefde voor de
natuur mee te geven. Dat kan
door ze kennis te laten maken
met verschillende planten en
bloemen.”
Heb je ook een goed idee voor

“Ik liep al langer met het idee
om iets gemeenschappelijks
met het stukje grond achter
mijn huis te doen. Eerder had
mijn buurvrouw het onderhouden. Zij kwam er nu niet meer
aan toe. Dat vond ik zo jammer.
Al die lelijke struikgewassen;
daar kon je iets veel mooiers
mee doen.”
“Zo ontstond, met hulp van de
gemeente, de Insectentuin: een
tuin vol planten en bloemen
die voor bestuivende insecten
waardevol zijn. Ook vind je er
boomstammen voor kevers
en spinnen. Leuk voor vogels
en egels. Ik maak de tuin ook
niet ‘winterklaar’, maar laat alle
planten afsterven zoals ze zijn.
Zodat daar ook diertjes in- en
onder kunnen wonen gedurende de winter.”
“Elke dag loop ik wel even
langs de tuin. Gewoon, omdat
ik dat fijn vind. Het onderhoud
zelf kost me hooguit een uur
per week. Mijn filosofie is dan
ook simpel: ik kijk vooral wat er
groeit en bloeit. De Insectentuin is daardoor meer een veld-

je buurt? Stuur dan een e-mail
naar communicatiebeijum@
groningen.nl met jouw voorstel.
Dan nemen wij contact met je
op.
Wil je meer foto’s van de tuin
zien? Kijk dan op de Facebookpagina van Beijum Bruist!

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.
De
twee trotse winnaars

www.facebook.com/beijumbruist
Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl

De officiële prijsuitreiking

