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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

“De belangen van ouderen behartigen”

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. 
Maandelijks laten we een van de leden van de Kerngroep aan het woord.  Dit keer is dat Hans Elzinga.

Een van de thema’s van de 
wijkvernieuwing is ‘Ouder 
worden in Beijum’. Het doel is 
“een wijk waar je je leven lang 
wilt blijven wonen en waar 
voldoende voorzieningen 
zijn om er tot op hoge leeftijd 
een zinvol bestaan te kunnen 
leiden”. Tijdens de Startbijeen-
komst in januari 2019 werden 
door ouderen veel ideeën aan-
gedragen om dit te bereiken. 

Langer zelfstandig wonen
Hans Elzinga is een van die ou-
dere bewoners. Hij woont vanaf 
1987 in de wijk, nu alweer vele 
jaren aan de Bentismaheerd. 
Meer dan dertig jaar als vrijwil-
liger actief voor de vakbond 
FNV, zet hij zich sinds 2016 in 
voor de werkgroep Zorg en Wo-
nen van FNV Senioren. Hier-
door heeft hij zicht op zaken 
die ook in Beijum spelen. Zo 
willen ouderen graag in de wijk 
blijven waar ze soms al veertig 
jaar wonen. Het liefst in hun 
eigen woning, waar nodig met 
aanpassingen als een traplift en 
een douche zonder opstapje. 

Doorstroming
Er zijn natuurlijk best ideeën 
om de doorstroming van 
grote naar kleinere woningen 
te verbeteren. Gezinnen willen 
immers graag wonen in grote 
woningen met tuin. Maar voor 
ouderen is er nog altijd te wei-
nig huisvesting.  Daarom wordt 
er in Groningen gekeken naar 
de mogelijkheid om ‘kangoe-
roewoningen’ (meer gezinnen 
onder een dak) te maken of een 
‘Knarrenhof’. “Er komt gelukkig 
wel meer aandacht voor”, vertelt 
Hans. Hij stelt voor om - vanuit 
Wijkvernieuwing - een enquête 

te houden onder ouderen in 
de wijk over welke voorzienin-
gen nodig zijn. Als lid van de 
Kerngroep wil Hans “de belan-
gen van ouderen behartigen”. 
Volgens hem willen ouderen 
ruimte om elkaar te ontmoeten 
in bijvoorbeeld het ouderen-
café, een gemeenschappelijke 
sier- of moestuin of tijdens het 
sporten. Ook willen ze vei-
lige oversteekplekken, meer 
bankjes om op uit te rusten 
en een buurtbus (sinds begin 
december is er een buurttaxi, 
de Heerdmobiel, zie het artikel 
verderop in deze krant).

Meer ruimte voor ouderen
Elkaar voor de gezelligheid 
ontmoeten in het ouderencafé 
in het Heerdenhoes is vanwege 
corona nu niet mogelijk. The-
mabijeenkomsten gaan daarom 
ook niet door. Maar daar ligt 
wel de interesse van Hans. Hij 
gaat alleen naar het café als ze 
wat organiseren, “en dat doe ik 
dan vaak zelf”. Een sessie over 
het levenstestament is al twee 
keer uitgesteld vanwege de 
lockdowns. “Volgend jaar, als er 
een vaccin is, komt er hopelijk 
meer ruimte voor ouderen. 
Tot die tijd blijft het wel lastig.”  
Op de rol staan plannen voor 
thema-avonden over demen-
tie, sociale lasten, pensioenen, 
thuiszorg en de WMO. Met als 
eerste onderwerp het levens-
testament.

Wat vind jij van de actievoorstellen Openbare Ruimte Beijum?

Hans Elzinga voor het Heerdenhoes

Pagina’s Wijkvernieuwing

De gemeente heeft met 
de ideeën van de Beiju-
mers begin dit jaar vijf 
punten gekozen om aan te 
werken. 

Op deze tekening zie je 
welke punten dat zijn en 
wat de stand van zaken 
is. Aan de rechterkant zie 
je onze voorstellen voor 
2021. Deze punten willen 
we volgend jaar oppak-
ken. 

Heb jij suggesties en idee-
en hierover? Dan horen 
we dat graag. Laat het ons 
uiterlijk 3 januari weten 
via communicatiebeijum@
groningen.nl. 

Begin januari verzamelen 
we alle reacties en stellen 
we het Actieplan Open-
bare Ruimte Beijum 2021 
vast. Hiermee gaan we 
dan direct aan de slag.

Nu met de strenge lock-
down kunnen veel mensen 
wel een opkikker gebrui-
ken. Cultuurcoach Kitty 
Boon van VRIJDAG in de 
Buurt heeft kaarten door 
de wijk verspreid voor de 
kaartenactie ‘Lieve Groet 
met Vleugels’. Ze roept jou 
op om deze te versieren. 
Ken jij iemand die een lie-
ve groet kan gebruiken? Ga 
dan naar de Wiershoeck of 
Forumbibliotheek Beijum 
en haal een kaart op. 
Versierde kaarten kun je 
daar ook weer afgeven. 
Deze worden dan door de 
wijk verspreid. (Actie loopt 
tot 31 december.) 

Vragen? Mail: kittyboon@
bijvrijdag.nl . Andere 
corona-activiteiten: 
www.bijvrijdag.nl/vrijdag-
in-de-buurt

Uitgelicht 


