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Pagina’s Wijkvernieuwing
Stand van zaken wijkvernieuwing
In maart dit jaar hoopten
we allemaal nog dat ons
land kort in de greep van
het coronavirus zou blijven.
Recentelijk kregen we helaas
te maken met de tweede golf.
Dit betekende een einde aan
de versoepeling die sinds de
zomer gold, en een nieuwe,
gedeeltelijke lockdown.
In september konden we nog
in kleine groepen – in grote
zalen – fysiek vergaderen. Nu
vooral digitaal. Hierdoor zijn
niet alle projecten afgerond
die we voor dit jaar hebben
gepland. Toch is er wel veel
gebeurd. Graag geven we jullie
een update over een aantal
van de projecten.
Actieplan Openbare Ruimte 2020

Begin dit jaar hebben we samen met bewoners vijf actiepunten vastgesteld voor het
Actieplan Openbare Ruimte
2020. Dit zijn de buitensport,
de entree van de wijk, schone
buurt, fijne buurt, structuur
van de wijk en picknicktafels.
Aan veel van de projecten is de
afgelopen tijd gewoon doorgewerkt. Sommige gaan door in
2021 of krijgen een vervolgstap.
Door de beperkende maatregelen hebben we een vertraging
rondom de entree van de wijk.

Plein Oost
Een aantal projecten hebben
door de beperkende maatregelen vertraging opgelopen.
Dit geldt bijvoorbeeld voor
de aanpak van Plein Oost. Zo
is de geplande bijeenkomst
door aanscherping van het
coronabeleid uiteindelijk niet
doorgegaan. Daarnaast blijkt
het lastig om de plannen vorm
te geven zonder fysiek contact
met omwonenden en betrokken partijen te hebben.
Sterk Netwerk
De werkgroep ‘Iedereen doet
mee, want samen maken we
Beijum Bruisend’ is online bij
elkaar geweest. Afgesproken is
dat sociale contacten nadrukkelijker worden meegenomen
in de Heerdenaanpak.
Door onder andere vrijwilligers
en beroepskrachten te trainen,
maken we eenzaamheid daarnaast beter bespreekbaar.
Ook organiseren we ouderencafé’s door en voor ouderen,
waarin de verbinding met
jongeren wordt gelegd.

wijkvernieuwing van Beijum.
De eerste contacten met bewoners en mensen die in de wijk
werken heeft hij ondertussen
gelegd. Op de plannen voor
de buitenfitnessplek bij het
Trefpunt zijn veel reacties ontvangen. Het ontwerp wordt nu
definitief gemaakt en in januari
wordt met de aanleg gestart.
Hierover lees je verderop op
deze pagina meer.

Wijkbedrijf en
buitenfitnessplek
Joris Jonker is gestart met het
onderzoek naar de rol die een
wijkbedrijf kan spelen in de

Heerdenaanpak
De werkzaamheden in de
Godekenheerd, in het kader
van de Heerdenaanpak, lopen
eveneens door. Het pleintje

Overleg met omwonenden van de Doefmatlocatie
ondergaat een opknapbeurt
en de bergingen zijn ondertussen naar de achterkant van de
woningen verhuisd.
Doefmat-locatie
De plannen rondom de woningbouw op de voormalige
Doefmat-locatie hebben ook
voortgang geboekt.
Samen met de omwonenden
worden deze uitgewerkt. Bewoners en gemeente spreken
elkaar regelmatig en houden
elkaar op de hoogte. Waar mogelijk vinden fysieke ontmoetingen plaats. Zo is er onlangs
– toen de regels nog iets ruimer

waren – op afstand en in kleine
groepjes een wandelsessie
georganiseerd, waarbij veel
waardevolle inzichten en dromen zijn gedeeld.

Opknapbeurt Godekenheerd

Reacties ontwerp buitenfitnessplek: een terugkoppeling
In de Beijumer van oktober
hebben we jullie het ontwerp
voor de buitenfitnessplek bij
het Trefpunt voorgelegd met
de vraag om daarop te reageren. Ook op Beijum.nl en
Facebook plaatsten we hiervoor een oproep. Deze berichten zijn veel gelezen en gedeeld. Uiteindelijk ontvingen
we 43 ingevulde vragenlijsten,
zowel online als op papier.
Op het ontwerp voor de buitenfitness zijn mooie en positieve
reacties gekomen. Maar liefst
63% kon er zich helemaal in
vinden. Daar zijn we erg blij
mee. Andere inzenders kwamen met suggesties, die waar
mogelijk worden meegenomen. Suggesties rondom buitensport als aanvulling op de
buitenfitness worden bewaard.
Mogelijk kunnen die op een
ander moment, in een nieuw
project worden opgepakt.
Een aantal mensen vroeg in de
vragenlijst hoe het stond met
andere voorstellen die in het
verleden zijn gedaan. Zoals
de wandel- en hardlooproute.
Hier zullen we in een latere
fase naar kijken. Uit onderzoek
in de wijk is eerder dit jaar een
buitenfitnessplek als belangrijkste wens naar voren gekomen. Daarom willen we ons
daarop richten.

De locatie van de buitenfitnessplek: het Trefpunt aan de Beijumerweg
Locatie
Ook kwamen er vragen binnen
over de gekozen locatie. Uit de
zoektocht naar een geschikte
plek is het Trefpunt als beste
naar voren gekomen. Het is
openbaar, ligt niet afgelegen en
er is genoeg ruimte om andere
mensen te ontmoeten. Het sluit
aan bij de behoefte van bewoners. In het ontwerp is bovendien al rekening gehouden met

de 1,5 meter-maatregel. De
toestellen komen zo te staan
dat je altijd deze afstand tot
elkaar kunt houden. Ook bij de
plaatsing van de bankjes om te
zitten en oefeningen te doen, is
hierop gelet.
Verlicht en weerbestendig
En wat als het gaat schemeren
of winter is? De buitenfitnessplek wordt verlicht, dus

ook in donkere dagen kun je er
sporten en elkaar ontmoeten.
De apparaten zijn bovendien
weerbestendig en kunnen
tegen een stootje.
Planning
Tot zo ver de terugkoppeling
van de reacties op het ontwerp.
Achter de schermen werken
we verder aan de buitenfitnessplek. Als het weer dat

toelaat starten we in januari
met de aanleg. Dit zal ongeveer
tot maart duren.
Als alles volgens plan verloopt,
gaan we het voorjaar dus in met
een prachtige buitenfitnessplek
waar iedereen welkom is!
Joanne ten Cate,
Projectleider Buitenfitness
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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.

“Gezien en gehoord”
“Mijn naam is Iwan Jordan en
ik ben vader van drie zonen.
Sinds 2005 woon ik in Beijum,
aan de Isebrandtsheerd.
Ik werk als brandweerman
bij Brandweer Groningen.
Wij wonen hier heerlijk in het
groen, nabij het wandelgebied
Kardinge. Dat is best wel bijzonder als je in de stad woont.”
“Het voelt alsof je in een dorp
woont met de faciliteiten van
de stad op een steenworp
afstand. Kinderen kunnen
in deze groene wijk heerlijk
spelen.” Toch ziet Iwan mogelijkheden voor verbetering
en vernieuwing: investeren in
de wijk om al het groen mooi
te houden en de groene zones
met elkaar te verbinden.
Zoals hij het zegt “het allemaal
wat opfleuren. Ik vind het
belangrijk dat onze wijk voor
zowel jong als oud aantrekkelijk blijft.”
Meepraten
En dus ging hij naar de Startbijeenkomst Wijkvernieuwing,
bijna twee jaar geleden in het
Heerdenhoes, toen nog aan de
Isebrandtsheerd. “We zijn in
groepen verdeeld om te brainstormen. Ik heb na afloop mijn
e-mailadres achtergelaten, zodat ik naderhand geïnformeerd

kon worden over de uitkomsten
van deze brainstormsessies.
Daarop ben ik benaderd of ik
me aan wilde sluiten bij de
Kerngroep Wijkvernieuwing.”
Participatie
Iwan is betrokken bij de projecten Wijkintrede/wijkmarkering
en Nieuwbouw Doefmat-locatie. “Als lid van de Kerngroep
Wijkvernieuwing heb je de mogelijkheid om mee te denken
met de gemeente. Je vertegenwoordigt hierin de bewoners
van de wijk.” Het sleutelbegrip
voor hem is participatie. “Het
is belangrijk dat gemeente en
bewoners met elkaar in gesprek
blijven om zo gezamenlijk
tot goede plannen te komen
waar beide partijen zich goed
bij voelen. Bewoners moeten
gezien en gehoord worden.”
Belangengroep
Isebrandtsheerd
Als bewoner van de Isebrandtsheerd is Iwan lid van de Be-

De beginfase verliep stroef,
maar Iwan is inmiddels heel
positief over de ontwikkelingen.
“De aangescherpte coronamaatregelen zijn niet bevorderlijk
voor een goede participatie.
Wij hebben echter als belangengroep de afgelopen maanden veel geïnvesteerd in een
goede relatie met de gemeente
en Patrimonium.
Ik heb ervaren dat het écht
werkt als je als bewoner je
mond open doet en je
mening geeft.”

Iwan Jordan in de groene omgeving van de Isebrandtsheerd
langengroep Isebrandtsheerd
en participeert hij ook in het
project rondom de nieuwbouw
op de Doefmat-locatie.
“Vanwege de coronamaatregelen is het lastig om een

Startbijeenkomst Wijkvernieuwing

Op 18 januari 2019 ging het wijkvernieuwingsproject Beijum
Bruist officieel van start. Tijdens deze avond ging het over de
hoofdthema’s van de wijkvernieuwing: ‘Aantrekkelijke en veilige buurt’, ‘Gezond, veilig en kansrijk opgroeien’, ‘Ouder worden
in Beijum’ en ‘Iedereen kan Meedoen’.

manier te vinden waarop de
gemeente en de bewoners goed
met elkaar in gesprek kunnen.
We moeten hierin heel creatief zijn en dat valt niet mee.
Maar uiteindelijk is het ons wel
gelukt. Een voorbeeld is een
fysiek overleg dat er onlangs is
geweest met een kleine delegatie van de Belangengroep
Isebrandtsheerd, de gemeente
en Patrimonium. Dit overleg
is gefilmd. Naderhand hebben
alle bewoners een link naar de
opname gekregen.”

Deze poster hangt overal in
de Isebrandtsheerd

Zelf aan de slag in…. Het Beijumerbos
Samen zorgen voor een schone en fijne buurt: elke maand
geven we daar een voorbeeld
van. Deze keer praten we met
Samantha (14). Zij is een van
de stille krachten die onze wijk
schoonhoudt.

ring en een nieuwe grijper gekregen van Groningen Schoon
Dankzij Mij. Daar was ik heel
blij mee. Vooral die ring maakt
het makkelijker om de zak goed
open te houden.’
Van afval word je niet vrolijk
Samantha haalt veel voldoening uit het werk. ‘Het is
gewoon zo fijn om een extra
groot stuk afval te vinden en dat
dan in je zak te stoppen, terwijl
je beseft dat de natuur nu een
klein stukje schoner is dankzij
jou. Er sterven veel dieren door
het eten van rondslingerend
afval. Dat vind ik een nare
gedachte. Sowieso ziet afval
er niet mooi uit. Je wordt niet
vrolijk van afval in de bosjes
tijdens een wandeling op een
mooie dag.’

Sinds begin dit jaar maakt
Samantha uit eigen initiatief
het Beijumerbos en de straten
om haar huis heen schoon. Ze
kwam op dit idee toen ze begon
met wandelen in haar buurt.
‘Tijdens het wandelen kwam
ik veel afval tegen. Dat vond ik
naar om te zien. Ik besefte dat
ik daar zelf wat aan kan doen,
door het op te ruimen.’
Schoon dankzij mij
‘Meestal maak ik alleen
schoon. Soms gaan mijn
ouders mee, of mijn 11-jarige
broertje. Het is wel gezelliger
om samen op te ruimen, dus ik
geniet daar altijd wel van. Mijn
ouders helpen meestal met de
zak openhouden. Mijn eerste
grijper heb ik geleend van mijn
opa. Pas geleden heb ik een

Samantha en haar broertje tijdens het opruimen

Gooi het in de prullenbak
Met het vertellen van haar
verhaal hoopt Samantha dat
andere bewoners in de wijk dit
ook gaan doen. ‘Ik vind heel
veel blikjes en peuken. Ook
snoeppapiertjes kom ik vaak

tegen en natuurlijk mondkapjes. Het zou enorm bijdragen
als iedereen probeert het afval
in de prullenbak te gooien. Af
en toe erop uit met een grijper
is ook een grote hulp. Het wordt
enorm gewaardeerd door alle
dieren en de mensen die even
lekker willen genieten van de
natuur.’

Ook helpen met het schoonhouden van de wijk? Meld je dan
aan via het contactformulier
van ‘Groningen Schoon Dankzij
Mij’: https://gemeente.groningen.nl/groningen-schoondankzij-mij.

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 bewoners,
trotse winnaarsondernemers en scholen.

www.facebook.com/beijumbruist

De officiële prijsuitreiking

Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl

