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Plein Oost: wat brengt de toekomst?
Vroeger had je hier een busbaan, Verpleeghuis Innersdijk,
een veel grotere bibliotheek en
Speel-o-theek Tjoek-e-tjoek. De
supermarkt heette toen Dreize
en er waren veel kleine winkels. De dierenwinkel zat er,
een slager, een videotheek met
PTT-agentschap, een kapper,
een stomerij, een bloemenwinkel, een Chinees restaurant en
andere horeca.
En toen werd de busbaan opgeheven, Innersdijk ging naar Ten
Boer en Winkelcentrum West
werd vernieuwd. Winkelcentrum Oost werd Plein Oost, een
groot plein met veel horeca,

met wegtrekkende winkels,
leegstand en een on-Beijums
betonnen uiterlijk. Gelukkig
zijn er de fonteintjes die met de

Zomer op het Plein

Veel ideeën voor toekomst Plein Oost

‘Hoe ziet voor u Plein Oost
er in de toekomst uit?’ Dat
was de vraag voor bewoners
van de Clarema-, Ypema- en
Bentismaheerd tijdens een
bijeenkomst op het plein op 25
juni. In de gesprekken ging het
vooral over de thema’s ontmoeten, wonen, spelen, sporten,
veiligheid en groen. Voor het
Heerdenhoes stond Mattie
Gelati met heerlijke gratis ijsjes.
Dat trok vooral veel kinderen,
die in ruil voor een ijsje hun
ideeën over het plein vertelden.
Zij wilden ‘een hele hoge glijbaan en heel veel schommels’,
een trampoline, een spring-

kussen en nog veel meer.
Vooraf ging het wijkvernieuwingsteam voor Plein Oost
langs de deuren om bewoners
persoonlijk uit te nodigen voor
de bijeenkomst. En ook later,
begin juli, ging het team bij
mensen langs. Zo hoorden ze
behoorlijk wat ideeën, zoals
een groot terras op het plein en
gekleurde lichtjes in de bomen. En misschien kan er een
sportschool in een leegstaand
winkelpand?
Jongeren van Kas-Vital kwamen met voorstellen voor een
voetbalveldje, een skatebaan

Update actieplan openbare ruimte
Aan het begin van dit jaar hebben
we met de wijk een actieplan openbare ruimte gemaakt. We spraken af
vijf punten op te pakken. We geven
hier een korte update van de stand
van zaken per punt.
Buitensport
Voor de buitensport is een enquête
gehouden: 67% van de respondenten vraagt om een buitenfitnessplek,
voorkeursplaats: bij het Trefpunt. In
augustus hebben we bewoners gevraagd: wat voor fitness? We leggen

nu de laatste hand aan een eerste
voorstel dat we in september willen
presenteren aan de wijk.
Entree van de wijk
Met de kerngroep wijkvernieuwing
Beijum Bruist! zijn we in gesprek
gegaan over de entree van de wijk.

zomerse hitte erg populair zijn.
En ook het nieuw gebouwde
Heerdenhoes met het speelpleintje ervoor brengt meer
levendigheid op het plein.
Wat brengt de toekomst? We
werken aan een plan voor Plein
Oost. Er wordt een Stedenbouwkundig onderzoek gehouden over de winkelpleinen Oost
en West, er is gesproken met
omwonenden, ondernemers
en andere partijen. Daarnaast
is gekeken naar wat op korte
termijn noodzakelijk is als het
gaat om onderhoud van het
plein. Zo worden de eerste
stappen gezet op weg naar een
bruisende ontmoetingsplek
voor de bewoners van Beijum.
en een beweegtuin, ook voor
ouderen. De ouderen die boven
het Heerdenhoes wonen,
vragen vooral aandacht voor
het braakliggend terrein naast
het gebouw – een dagelijkse ergernis vanwege opwaaiend stof
en het onveilige hek dat veel te
dichtbij staat.
Aan sommige ideeën wordt al
gewerkt. Er komen sensoren in
de afvalcontainers die een seintje
geven als ze vol zitten. Daarna
zullen de containers [die vaak vol
zijn en waar dan afval naast gezet
wordt] vaker worden geleegd.

De busbaan door Winkelcentrum Oost in 1987 - Linksonder: Verpleeghuis Innersdijk

Het resultaat mag er dus zijn:
een flinke lijst met goede ideeën.
Acht bewoners hebben zich
opgegeven om samen met Projectleider Winkelpleinen Lotje
Paauwe, een stedenbouwkundige ontwerper van de gemeente,
de ondernemers en woningcorporaties te bekijken welke ideeën
de voorkeur hebben en uitvoerbaar zijn. Het is de bedoeling om
daarna een aantal ideeën over
het verbeteren van de uitstraling
en de levendigheid van het plein
voor te leggen aan de hele wijk.
Na de zomer wordt dit verder
opgepakt.

Schone buurt, fijne buurt
In de Beijumer van april stond een
groot artikel over het beheer en
onderhoud van de wijk: wat doet de
gemeente, wat kun je zelf doen? De
komende tijd geven we voorbeel-

Projectopdracht
‘Wijkbedrijf Beijum’
Vorig jaar is gestart met een
onderzoek naar de mogelijkheden van een wijkbedrijf in
Beijum. Uitgangspunt bij een
wijkbedrijf is om initiatieven
en activiteiten die kunnen
leiden naar werk samen te
brengen in één organisatie.
Er is geïnventariseerd welke
activiteiten onderdeel kunnen worden van een wijkbedrijf. Veel partijen in Beijum
willen bij het uitvoeren van
deze activiteiten samenwerken. Nu is het de bedoeling
het plan concreet te maken.
We zoeken daarom een projectleider die het onderzoek
kan afronden en een concept
projectplan op kan stellen
voor het opzetten van het
wijkbedrijf.

Meer dan 100 ijsjes, voor jong en oud

Bewoners noemden het op onze
bijeenkomsten, maar waarom en
wat willen ze graag? Met de kerngroep hebben we afgesproken één
opvallende markering te maken bij
een belangrijke entree van de wijk.
We werken dat nu uit. We hopen
later dit jaar enkele voorstellen te
kunnen laten zien.

Uitgelicht

den van bewonersinitiatieven. Volg
ons op Facebook – Beijum Bruist! –
om niets te missen.
Structuur van de wijk
Het plan met de structuur van de
wijk is bijna klaar en wordt daarna
aan de wijk voorgelegd. De werkgroep Groen, Grijs en Verkeer inventariseert momenteel de bewegwijzering van voorzieningen in Beijum.
Zodra we hun voorstel hebben
ontvangen, pakken we dit op.
Ontmoetingsplek/Picknicktafels
Bewoners die in hun buurt een pick-

• Duur: eind september tot
eind december 2020.
• Reageren op deze projectopdracht kan tot 15
september 2020.
• Meer informatie en de
volledige beschrijving
van de opdracht staan op
beijum.nl.

nicktafel willen adopteren, kunnen
hun aanvragen nog steeds indienen.
Als je interesse hebt, vraag dan een
aanvraagformulier op via telefoonnummer 14050.

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
De twee trotse winnaars

bewoners, ondernemers en scholen.

www.facebook.com/Beijum-Bruist
Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl

De officiële prijsuitreiking

