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Actieplan openbare ruimte 2021: wat gaan we dit jaar doen?

Met de ideeën van de bewo-
ners hebben we tien actiepun-
ten voor 2021 vastgelegd. De 
komende tijd gaan we deze 
punten uitwerken in concrete 
plannen. De bedoeling is dat 
aan het einde van het jaar de 
meeste punten ook echt zijn 
gerealiseerd. Het uitgangspunt 
hierbij is een gezonde, veilige 
en aantrekkelijke leefomgeving 
die ontmoeting en beweging 
stimuleert. Op de tekening op 
deze pagina zie je wat de actie-
punten zijn. We lichten ze hier 
kort toe.

Buitensport
In nauwe samenwerking met 
de bewoners hebben we een 
ontwerp voor een buitenfitness 
bij Het Trefpunt gemaakt. Bin-
nenkort beginnen we met het 
bouwen daarvan. Als alles goed 
gaat, wordt de buitensportplek 
in het voorjaar opgeleverd. 
We gaan de buitensport actief 
promoten. Ook ontwikkelen we 
een sportactiviteitenkalender 
voor de wijk.

Grevingaheerd
Bewoners rondom het plein 
in de Grevingaheerd hebben 
handtekeningen verzameld 
om de verkeerssituatie in hun 
heerd op de agenda te zetten. 
Midden door hun woonerf 
loopt een hoofdfietsroute naar 
het noorden van de wijk. 
Tegelijkertijd spelen kinderen 
op het plein en moeten auto’s 
de drukke route passeren. 

In 2021 gaan we deze heerd 
daarom vanuit de heerdenaan-
pak aanpakken. Dit doen we 
samen met de bewoners. 
We gaan kijken naar hoe de 
heerd eruitziet. Over hoe 
tevreden de bewoners zijn over 
het wonen aan de heerd.  Naar 
de verkeersveiligheid. En wat 
bewoners als overlast ervaren. 
Hierna maken we samen een 
plan om de heerd te verbete-
ren. Daarna gaan we aan de 
slag.

Beijumerweg
Rondom de Beijumerweg vanaf 
de Amkemaheerd spelen al-
lerlei knelpunten. Bewoners 
ervaren de weg als smal. 
De bermen worden kapotge-
reden en gebruikers vinden de 
weg donker. Tegelijkertijd is de 
weg een historische route met 
nog enkele historische gebou-
wen. In 2021 gaan we daarom 
naar de mogelijkheden kijken 
om (het gevoel van) veiligheid 
te verbeteren. Om tot mogelijke 
oplossingen te komen, nemen 
we ook de directe omgeving 
mee in onze verkenning. 
De punten die haalbaar zijn, 
voeren we uit.

Zebrapaden
Er zijn zorgen over de veilig-
heid van de zebrapaden over 
de wijkring. We brengen de 
knelpunten in kaart en gaan 
daar waar mogelijk en nodig 
aanpassingen doen.

Schone buurt
We zijn erg blij met alle be-
woners die zich inzetten om 
Beijum een nog fijnere, schone 
wijk te maken. Hierbij helpen 
we hen graag. In 2020 hebben 
we daar in deze wijkkrant een 
aantal mooi voorbeelden van 
laten zien, door bewoners hun 
verhaal te laten vertellen. In 
2021 gaan we hiermee verder. 

Kunstwerk
Met de kerngroep wijkvernieu-
wing is gekeken hoe we willen 
dat de entree van de wijk eruit 
gaat zien. Afgesproken is dat er 
één markant kunstwerk komt. 
Samen met bewoners gaan we 
nu werken aan een passend 
kunstwerk. De scope hiervoor 
is verruimd van entree naar 
de hele wijk. Dit jaar doen we 
hiervoor het onderzoek. Het 
Centrum Beeldende Kunst 
(CBK) helpt ons daarbij. In een 
ander jaar volgt de uitvoering 
en plaatsing. 

Plein Oost
In 2020 zijn we samen met 
bewoners begonnen aan de 
toekomstvisie van Plein Oost. 
Dit jaar werken we verder aan 
dit plan. De bedoeling is dat 
het plein hierdoor uiteindelijk 
een fijnere en leefbare plek 
wordt. In 2021 willen we alvast 
beginnen met enkele tijde-
lijke aanpassingen. We gaan 
bijvoorbeeld het hek om het 
voormalig Innersdijk-terrein 
versieren en een doorsteek 

maken naar de Bentismaheerd. 
We verbeteren ook de speelplek 
bij de Aldi, zodat je hier weer 
fijn kunt spelen. 

Picknicktafels
Ook in 2021 kun je weer een 
picknicktafel adopteren. Na-
tuurlijk hangt dit wel af van hoe 
de situatie rondom corona zich 
ontwikkelt. 

Routes
Het plan voor de structuur van 
de wijk is bijna klaar en wordt 
aan de bewoners voorgelegd. 
Hierna maken we een uitvoe-
ringsprogramma. De werk-
groep Groen, Grijs en Verkeer 
heeft de bewegwijzering van 
voorzieningen in Beijum on-
derzocht. In 2021 willen we al 
deze onderdelen koppelen in 
het nieuwe thema routes. Hier-
in nemen we ook de wensen 
van bewoners mee. Zoals korte 
ommetjes door de wijk, bankjes 
langs hoofdroutes om elkaar te 
ontmoeten en te rusten en een 
hardlooproute.

Speelplekken
Al een aantal jaar knappen we 
in twee heerden speelplekken 
op. Hierbij ruilen we kleine 
plekken in voor grotere, meer 
uitdagende plekken in de 
heerd. Voordat we hiermee 
aan de slag gaan, bespreken 
we in de werkgroep eerst welke 
vragen er vanuit bewoners 
liggen en welke mogelijke kop-
pelingen met andere wensen 

en behoeftes er zijn. Op basis 
hiervan kiezen we de twee 
speelplekken die we aanpak-
ken.

Het ontwikkelen en uitvoeren 
van het Actieplan doen we in 
nauwe samenwerking met be-
trokken ondernemers, organisa-
ties en bewoners.

Belangrijk daarbij vinden dat 
we het samen doen. Daarom 
nodigen we je van harte uit om 
hieraan bij te dragen. 

Wil je ook meedenken, meedoen 
of meewerken? Laat het weten 
via communicatiebeijum@
groningen.nl, dan nemen wij 
contact met je op.

Reacties en feedback 
oproep voorstellen 
Actieplan

Bij ons voorstel voor de 
actiepunten Openbare 
Ruimte 2021 in het de-
cembernummer van deze 
krant plaatsten we een 
oproep voor ideeën en 
suggesties. Hier zijn vier 
reacties op gekomen. 
Graag laten we jullie 
weten welke punten er 
zijn aangedragen en wat 
onze feedback daarop is:

•  Het verzoek om iets 
aan de geparkeerde 
bestelbusjes in de wijk 
te doen, valt buiten het 
Actieplan. Iedereen is 
volgens de wet vrij om te 
parkeren op de openbare 
weg, hoe storend dat 
soms wellicht ook is. 

•  De suggestie om de 
fietsroutes en wijkring-
borden toe te voegen 
aan de bewegwijzering, 
nemen we mee in ons 
onderzoek. 

•  Wat de Beijumerweg 
betreft zullen we ook het 
gedeelte richting Zuid-
wolde in onze overwe-
gingen meenemen. 

•  Een bewoner vroeg 
om een openbare ten-
nisbaan. Hij heeft tips 
gekregen hoe hij aan dit 
plan kan werken. 

Tot slot nam een bewo-
ner de moeite om ons in 
haar reactie te bedanken 
voor alle verbeteringen 
en opgeknapte plekken 
in de wijk. Dit vinden we 
erg fijn om te horen! 

4



55

De officiële prijsuitreikingDe twee trotse winnaars

 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.
www.facebook.com/beijumbruist

Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl

“We zetten ons in voor onze wijk”

De Kerngroep Wijkvernieuwing volgt de wijkvernieuwing op de voet én neemt er actief aan deel. Wijkbewoners en vertegenwoordigers van  gemeente en 

opbouwwerk vormen samen de Kerngroep.  Deze maand zijn twee leden van de Kerngroep aan het woord: Naomi Rumaloine en Marleen van Leeuwen. 

Naomi Rumaloine en Marleen 
van Leeuwen zijn als leden 
van het Bewonersplatform 
Beijum en van de Kerngroep 
Wijkvernieuwing medeorgani-
satoren van de bijeenkomsten 
van Sterk Netwerk Beijum.  
Bewoners, professionals en 
organisaties uit de wijk bunde-
len daarin hun krachten door 
samen te werken en waar 
mogelijk activiteiten op elkaar 
af te stemmen.

Beijumers
Zowel Naomi als Marleen 
wonen inmiddels zo’n 38 jaar in 
Beijum. Al die tijd zijn ze actief 
geweest in de wijk. Naomi is 
jarenlang coördinator over-
blijfouders aan de Montessori-
school geweest. Daarnaast was 
zij betrokken bij het organise-
ren van het kerkasiel van de 
familie Sarma, vluchtelingen 
uit Sri Lanka (in 1986). Sinds 
2012 is zij bestuurslid van de 
Bewonersorganisatie Beijum. 
“Als zodanig was ik in de be-
ginfase van de wijkvernieuwing 
betrokken bij een klankbord-
groep. Naast actieve bewoners 
waren ook de gemeente en WIJ 
Beijum hierin vertegenwoor-

digd. De klankbordgroep is 
overgegaan in de Kerngroep.”
Marleen was jarenlang betrok-
ken bij de basisschool van haar 
drie zonen, als lid van de ou-
dercommissie van De Heerd-
stee. In 1983 was zij een van de 
oprichters van Speel-o-theek 
Tjoek-e-tjoek. Ook schreef ze 
het laatste hoofdstuk van het 
boek ‘Boeren, burgers, Beiju-
mers’, over de geschiedenis van 
de wijk. En ze schrijft artike-
len voor de wijkkrant. “Ik heb 
meegedaan aan de voorberei-
ding van de Startbijeenkomst 
Wijkvernieuwing in januari 
2019. Daar kwam al gauw het 
maken van folders, flyers en 
artikelen bij.”

Betrokken
“Als leden van de Kerngroep 
Wijkvernieuwing zetten we ons 
in voor onze wijk”, zeggen ze 
eensgezind. Naomi: “Ik wil als 

wijkbewoner bij de verbete-
ring van de wijk betrokken zijn 
omdat het om mijn wijk gaat. Ik 
kan en wil een bijdrage leveren 
aan het doel van de wijkver-
nieuwing: een gezonde en 
mooie omgeving waar het goed 
wonen is voor jong en oud.” 
Marleen vult aan: “Bewoners 
moeten serieus genomen wor-
den en zeggenschap hebben 
over hun eigen leefomgeving.”

Samen sterk
Als lid van de Kerngroep zijn 
Naomi en Marleen ook betrok-
ken bij Sterk Netwerk Beijum. 
De leden hiervan komen 
regelmatig samen in grote net-
werkbijeenkomsten en tijdens 
een-op-een ‘koffiedates’. Het 
doel: kennismaken met elkaar 
en (vak)kennis uitwisselen. 
Uitgangspunt hierbij vormt 
de ‘Sociale Agenda’, die in het 
voorjaar van 2019 is vastge-
steld. Hierin zijn vier thema’s 
benoemd: ‘Ouder worden in 
Beijum’, ‘Toekomst met per-
spectief’, ‘Opgroeien in een 
kindvriendelijk Beijum’ en 
‘Iedereen doet mee’. Doelstel-
lingen die daaruit voortkomen 

zijn gelijke kansen voor ieder-
een, een wijk waar niemand 
arm of eenzaam is en een wijk 
waar je je leven lang wilt en 
kunt blijven wonen. (Zie voor 
meer informatie de wijkvernieu-
wingspagina’s op Beijum.nl).

Klinkend resultaat
In september was het nog 
mogelijk om fysiek bij elkaar 
te komen. Er waren toen 
presentaties van een aantal 
onderdelen van de Sociale 
Agenda, zoals Kansrijke Start 
(dat betrekking heeft op de 
eerste duizend dagen van een 
kind) en Kansrijk Oost (rond 
de aanpak armoede). Ook is 
er toen op een ludieke manier 
een klap gegeven op de Sociale 
Agenda. In een grote kring 
buiten op het Trefpunt-terrein 
kregen de deelnemers drumles 
onder leiding van Junior Martin 
van Stichting Positivo. “Aan 
het eind moesten we allemaal 
tegelijk drummen, op verschil-
lende soorten drums en in een 
eigen ritme.” Dat samenspel 
leidde tot een klinkend resul-
taat. En is dat ook niet het doel 
van wijkvernieuwing?

Digitaal bij elkaar
Op 21 januari vond er een (digitale) bijeenkomst van het Sterk 
Netwerk plaats. Het thema was dit keer ‘Eenzaamheid’. 
Gezien de aanhoudende lockdown een erg actueel thema. 
In het februari-nummer van deze krant lees je meer over deze 
bijeenkomst.

Bewoners Naomi Rumaloine (l) en Marleen van Leeuwen (r) 
zetten zich al jaren actief in voor de wijk.

Zelf aan de slag in…. De Isebrandtsheerd
Samen zorgen voor een mooie 
en fijne buurt: elke maand 
geven we daar een voorbeeld 
van. Deze keer praten we 
met Wilma Riemersma. Met 
buurtbewoners maakte zij 
een muurkunstwerk voor de 
voormalige Doefmat-locatie, 
dat vlak voor Kerst op de rode 
muur is geplaatst.

Wilma Riemersma woont al 
jaren in de Isebrandtsheerd. 
Vanuit haar woonkamerraam 
kijkt ze recht op de voormalige 
basisschool De Doefmat. Dit is 
een centrale plek in de buurt. 
Niet alleen omdat de huizen 
van de heerd daaromheen zijn 
gebouwd: ‘Het plein voor de 
school heeft altijd een soci-
ale functie gehad. Ouders en 
buurtbewoners kwamen daar 
samen.’

Buurtgroep
De school is er al een aantal 
jaren niet meer. Wilma: ‘Ook de 
speeltoestellen zijn verdwenen. 
Het gebouw is nu anti-kraak. 
Dat gaat op zich heel erg goed. 
Alleen is de sociale functie 
van het plein weg. Het is een 
grote parkeerplaats gewor-
den.’ De bedoeling is dat er op 
termijn nieuwe woningen op 
de Doefmat-locatie komen. 
‘Als buurtbewoners waren we 

het niet eens met de nieuw-
bouwplannen. Daarom zijn we 
een buurtgroep gestart die in 
gesprek is met de gemeente en 
Patrimonium.’

Sociale functie
Deze buurtgroep heeft ook een 
sociale functie; de buren on-
dernemen van alles met elkaar. 
Door corona is dat alleen nu 
niet mogelijk. Daarom bedacht 
Wilma het muurkunstwerk. ‘Ik 
was op zoek naar een manier 
om toch uitdrukking te geven 
aan het buurtgevoel. Zo kwam 
ik op het idee iets met de rode 
muur bij de Doefmat te doen.’
Nadat haar buren hadden 
ingestemd met dit plan heeft 
Wilma contact gezocht me de 
gemeente. Ook die stond er 
positief tegenover en heeft de 
afstemming met de overige 
betrokken partijen voor haar 

rekening genomen, alsmede 
de kosten voor de realisatie van 
het muurkunstwerk.
Wilma, die kunstenares is, heeft 
vervolgens in samenspraak met 
haar buren een ontwerp voor 
een muurkunstwerk bedacht.
Bewoner en webdesigner 
Orlando Browne heeft hier een 
digitaal ontwerp van gemaakt: 
‘Zelf doe ik alles met verf. 
Orlando heeft mijn ontwerp 
heel precies omgezet naar een 
digitale versie. Veel werk, met 
een prachtig resultaat.’

Vrolijkheid in de buurt
Het uiteindelijk ontwerp is 
op een doek gedrukt en in 
een stalen frame gezet, zodat 
een gevelbord ontstond. De 
buurtbewoners hebben die 
op de vrijdag voor Kerst zelf 
opgehangen. ‘Dat was wel 
grappig. Er waren een aantal 

mannen bij en één stond op 
een afstand wat aanwijzingen 
te geven. Ondertussen kwamen 
er allerlei mensen langs die 
bleven kijken. Iedereen vond 
het mooi.’ Nog steeds kan het 
muurkunstwerk op veel belang-
stelling rekenen. ‘Het heeft een 
leuke functie in de buurt wat 
betreft vrolijkheid. Voorbijgan-
gers stoppen regelmatig om er 
even naar te kijken.’

Ontmoetingsplek
Gezien de nieuwbouwplan-
nen hangt het muurkunstwerk 
tijdelijk. De bewoners willen 
graag dat het tijdens de bouw 
tegen het hek van de bouwlo-
catie komt te staan. ‘Dan ziet 
het er toch wat vrolijk uit. En 
misschien dat als alles klaar 
is we het op een centraal punt 
kunnen plaatsen om zo toch 

een soort van ontmoetingsplek 
te houden.’ Een en ander hangt 
ook af van hoe de inrichting 
van het terrein eruit gaat zien. 
‘Wij hebben Patrimonium, de 
gemeente en de architect onze 
ideeën over het plein voor-
gelegd. Daar moeten we met 
elkaar over beslissen. Als dat 
duidelijk is, gaan we beden-
ken wat we met het bord gaan 
doen.’

Dorpsgevoel
Hoe de toekomst er ook uit gaat 
zien; voor Wilma is het belang-
rijk dat er een buurtgevoel blijft 
bestaan. ‘Een soort dorps-
gevoel. Helemaal terug naar 
vroeger hoeft niet, maar wel dat 
iedereen zich welkom voelt in 
de buurt.’

Het muurkunstwerk op de voormalige Doefmat-locatie.

Wilma Riemersma


