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Stand van zaken aanpak winkelpleinen Beijum
Beijum heeft twee winkelplei-
nen: winkelcentrum Beijum in 
West en plein Oost. Beide zijn 
heel verschillend van karakter. 
Het plein in West heeft twee 
grote supermarkten en veel 
andere winkels voor dagelijk-
se boodschappen. Ook Plein 
Oost heeft een supermarkt. 
Verder zitten er vooral horeca 
en organisaties. Natuurlijk 
wonen er rond beide pleinen 
ook mensen. 

Samen met bewoners, onder-
nemers en organisaties werken 
we vanuit de wijkvernieu-
wing aan de toekomst van de 
pleinen. Belangrijke punten 
hierbij zijn: hoe zorgen we 
ervoor dat de pleinen als fijn 
en prettig worden ervaren? En 
dat ze klaar zijn voor de lange 
termijn? Zowel voor directe 
betrokkenen als mensen die er 
af en toe komen winkelen?

Winkelcentrum Beijum
Om ideeën voor de aanpak te 
krijgen, hebben we het af-
gelopen jaar gesproken met 
bewoners en ondernemers aan 
het plein. Hun suggesties en 
ideeën verwerken we nu in een 
actieplan. Het komende jaar 
gaan we daar mee aan de slag. 
Aandachtspunten hierbij zijn 
parkeren, gezelligheid en de 
locatie van het winkelplein ten 
opzichte van andere winkel-
centra in Groningen.

Plein Oost
Ook op Plein Oost hebben we 

in 2020 veel met bewoners, 
ondernemers en organisaties 
gepraat over hun ideeën en 
wensen. Dit plein was ooit een 
winkelplein. Nu zijn er niet veel 
winkels meer. Veel bewoners 
ervaren het plein daarom als 
leeg en ongezellig. Ook wil-
len ze graag dat er iets wordt 
gedaan aan de verkeerssituatie. 
Deze voelt nu niet veilig.

Een aantal van de ideeën die 
we hebben gehoord gaan we 
het komend jaar uitvoeren. 
We hebben hier drie voorstel-
len voor gemaakt. Tijdens 
een inloopbijeenkomst op 10 
december en via e-mail en tele-
foon hebben we de reacties van 
bewoners hierop verzameld.

Op basis van alle ideeën en 
suggesties maken we nu een 
nieuw ontwerp met verbete-
ringen op de korte termijn. 

We gaan denken over hoe we 
het hek langs het voormalig 
Innersdijk-terrein kunnen 
versieren, kijken naar een plek 
om te ontmoeten, de speeltuin 
aanpassen voor alle kinderleef-
tijden en nadenken over meer 
groen. De aanpassingen voeren 
we komend jaar uit. Ondertus-
sen werken we verder aan het 
plan voor de lange termijn. 
Uiteraard zullen we jullie hier 
zoveel mogelijk bij betrekken. 

Voor nu fijne feestdagen ge-
wenst en op naar een gezond 
en vrolijk 2021. Hopelijk dragen 
de lampjes en kerstboom op 
de winkelpleinen bij aan de 
kerstsfeer!

Hartelijke groet,

Lotje Paauwe
Projectleider aanpak 
winkelpleinen

Schetsontwerp voor het terrein van Innersdijk. Heb je ideeën voor 
de aankleding van het bouwhek? Laat het ons weten via: 
communicatiebeijum@groningen.nl

Zelf aan de slag … 
met het Groencomité in de Jensemaheerd

Samen zorgen voor een fijne 
buurt: elke maand geven we 
daar een voorbeeld van. Deze 
keer praten we met bewoners 
Annemieke Teerhuis en Eve-
lyn Deggeller. Zij zijn samen 
voorzitter van het Groenco-
mité in de Jensemaheerd.

Evelyn: “Het Groencomité is 
twaalf jaar geleden ontstaan, 
nadat de gemeente tijdens 
een groot uitvoeringsplan alle 
planten die hier groeiden had 
weggehaald. Dat vonden wij 
heel jammer. Daarop ontstond 
het idee om als bewoners zelf 
het beheer op ons te nemen. 
We hebben ons plan op papier 
gezet en contact opgenomen 
met de gemeente. Zo ontstond 
het Groencomité.”

Samen is gezelliger
Sinds 2016 zijn de dames 
samen voorzitter. Waarom 
samen? “Omdat wij vrouwen 
zijn”, aldus Annemieke. Evelyn: 
“Dat vinden we gezelliger”. Het 
comité bestaat naast Annemie-
ke en Evelyn uit ongeveer 25 
bewoners. Gezamenlijk hebben 
zij het beheer over het groen 
van de stenen bult tot aan het 
einde van de Jensemaheerd.
Evelyn: “Van de Bewonersor-
ganisatie Beijum (BOB) krijgen 
we jaarlijks een subsidie voor 
het aanschaffen van materi-
alen, zoals tuingereedschap-
pen en vogelkasten. Bij de 
gemeente kunnen we planten 

bestellen. Zij zorgen dan dat wij 
die krijgen.”

Sociale ontmoeting
Vijf zaterdagen per jaar komen 
de bewoners samen voor een 
onderhoudsdag. Op zo’n dag 
wordt niet alleen getuinierd. 
Het is ook een “sociale ontmoe-
ting”. Annemieke: “Dat on-
derdeel, noaberschap, is even 
groot.” Evelyn: “Zo vertelde 
een buurvrouw dat ze niet op 
vakantie kon vanwege haar 
kat, waarop een ander direct 
aanbood op te passen.” 
De boodschap die ze bewoners 
mee willen geven? Annemieke: 
“Wil je iets anders? Dan kun je 
zelf iets in gang zetten met hulp 
van de gemeente. Pak je kans 
en geniet van wat er allemaal 
bij komt.” 
Heb je ook een goed idee voor 
je buurt? Stuur dan een e-mail 
naar communicatiebeijum@ 
groningen.nl met jouw voorstel. 
Dan nemen wij contact met je op.

Bewoners aan het werk
(Foto genomen voor corona)
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De Buurtconciërges
De Buurtconciërges is een pro-
ject dat is gestart is vanuit Wijk-
werken. Dit doen we vanuit het 
nieuwe buurthuis Heerdenhoes 
aan de Melsemaheerd 2, dat ook 
een ontmoetingsplek is in de 
wijk. 
Als buurtconciërges in Beijum 
ruimen wij zwerfvuil op en zor-
gen we ervoor dat gedumpt 
grofvuil aan de gemeente Gro-
ningen wordt gemeld. Tijdens 
onze werkzaamheden worden 
we regelmatig aangesproken, 
bijvoorbeeld met vragen over 
wat te doen met vervuiling, of 
waar is die-of-die heerd? Een 
stukje dienstverlening in de wijk!
Op de foto is te zien dat wij een 
klein team zijn. Links staat Ben, 
rechts staat Ronald. We zijn dui-

delijk te herkennen aan onze 
kleding, die door de gemeente 
Groningen ter beschikking wordt 
gesteld. Je bent van harte wel-
kom om je bij ons aan te sluiten!

Ben
Mijn naam is Ben Scholte Albers. 
Ik ben bijna 73 jaar en woon, 
samen met mijn vrouw Susanne, 
sinds 1983 in de wijk. Dat be-
valt ons uitstekend. Onze beide 
zoons hebben hier hun puberteit 
doorgebracht en onze drie klein-
kinderen komen hier graag.
Sinds iets meer dan vijf jaar 
werk ik één ochtend in de week 
als vrijwilliger bij de buurtcon-
ciërges in Beijum. Toen ik ruim 

vijf jaar geleden een flyer in de 
bus kreeg waarin vrijwilligers 
werden gevraagd om bij de 
buurtconciërges mee te helpen 
het zwerfvuil in de eigen wijk op 
te ruimen, heb ik mij aangemeld 
vanuit de gedachte: ik kan mij 
blijven ergeren aan al dat zwerf-
vuil in de wijk, maar zo ik kan 
er ook iets aan doen. Het is erg 
nuttig en ik ervaar het als een 
gratis sportschool.

Na het gymnasium koos ik voor 
de jeugdhulpverlening, omdat 
daar mijn hart naar uitging. Door 
die keuze ben ik hbo-opleiding 
Inrichtingswerk gaan doen, en 
later een managementopleiding.
Tot mijn pensionering ben ik 41 
jaar werkzaam geweest in de 
jeugdhulpverlening. 
Sinds 1968 heb ik in allerlei 
functies met jongeren gewerkt 
die om welke reden dan ook 
niet meer thuis konden wonen. 
Vanaf 1976 was dat vooral in de 
stad Groningen, maar daarnaast 
ook regelmatig in de provincie: 
van Ter Apel en Hoogezand tot 
Delfzijl.

De laatste 21 jaar heb ik voor-
namelijk leidinggevende func-
ties gehad op het gebied van 
kamertraining, hulp op maat, 
ambulante hulpverlening en ook 
intensieve gezinsbehandeling, 
speltherapie en verwerkings-

Beijumer Buurtconciërges stellen zich voor groepen voor slachtoffers van 
seksueel misbruik.

Ronald
Mijn naam is Ronald Gram-
berg en ik ben 57 jaar. 
Als hobbyfotograaf 
stoorde ik mij er 
nogal aan dat ik 
eerst het zwerfvuil 
uit beeld moest ver-
wijderen als ik een 
bloemetje of padden-
stoel wilde fotograferen.
Hoe ik bij de buurtconciërge 
ben gekomen? Een flyer door de 
brievenbus heeft mijn aandacht 
getrokken. Zelf wilde ik niet ach-
ter de geraniums zitten; daarom 
heb ik gebeld. In een kort sollici-
tatiegesprek heb ik aangegeven 
wat mijn motivatie was.
Inmiddels is dit ruim vijf jaar ge-
leden en ben ik uiteindelijk het 
team gaan leiden na het vertrek 
van de toenmalige teamleider.

Zelf ben ik iemand die graag 
met zijn handen werkt. Na 
een technische opleiding LTS 
metaal en MTS elektrotechniek 

(niet afgemaakt) ben ik werk-
zaam geweest als elektrotech-
nisch tekenaar. Nadat ik in de 
wereld van de drukkerij en 

in de kassen (komkom-
mers) van Zande-

weer had gewerkt, 
werd ik in 1996 
voor honderd pro-
cent arbeidsonge-
schikt verklaard. 

Ik werd huisman 
en zorgde voor mijn 

twee dochters.

Wat is Wijkwerken?
Wijkwerken bestaat uit 
mensen die hun eigen wijk 
socialer, schoner en mooier 
willen maken. Dit project is 
bedoeld voor vrijwilligers 
en voor mensen zonder 
regulier werk die een parti-
cipatiebaan of een zinvolle 
dagbesteding zoeken. 
Begeleiders bieden daarbij 
ondersteuning.
Wijkwerken doet ook klus-
sen in scholen, buurtcentra 
en speeltuinen, ondersteunt 
woningcorporaties en ver-
zorgt een computerspreek-
uur. Het werk is veelzijdig en 
nuttig. Kijk voor meer info 
op https://www.werkpro.nl/
werkbedrijf/wijkwerken/ en 
https://wijkwerkengronin-
gen.nl/

Buurtconciërges Ben en Ronald


