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Aan het werk in de tuin van De Wiershoeck

De officiële prijsuitreikingDe twee trotse winnaars

Wijkvernieuwing ten tijde van corona
Het zijn bijzondere tijden 
waarin we zoveel mogelijk 
thuis moeten blijven vanwege 
het coronavirus. Dit heeft ook 
gevolgen voor de verschil-
lende wijkvernieuwingspro-
jecten.

Juist in maart en april waren 
diverse bijeenkomsten ge-
pland over de resultaten van 
de studie naar de haalbaar-
heid van woningbouw op de 
voormalige Doefmat-locatie, 
de plannen voor winkelplein 
Oost, de voortgang van het 
onderzoek Wijkbedrijf, wensen 
en ideeën rondom buitensport 
en initiatieven rondom ener-
gie en duurzaamheid. Deze 
bijeenkomsten konden helaas 
niet doorgaan. Ook de Kern-
groep Wijkvernieuwing, die de 
ontwikkelingen op de voet volgt 
en er actief aan bijdraagt, is na 

februari niet meer bij elkaar 
gekomen.

Wij proberen nu op andere ma-
nieren, waar mogelijk digitaal, 
deelnemers aan de verschil-
lende projecten te informeren 
en reacties op de diverse plan-
nen te verzamelen. Helaas leidt 
dit bij een aantal projecten tot 
vertraging. Waar mogelijk gaan 
we gezamenlijk – bewoners, 

Stand van zaken
 Uitvoering projecten en acties komende periode

•	 De werkzaamheden in de heerden – onderdeel van de 
Heerdenaanpak – lopen vooralsnog door (Galkema-
heerd, Godekenheerd, Isebrandtsheerd). Aannemers 
houden hierbij rekening met de coronamaatregelen 
van het kabinet. 

•	 Evenals vorig jaar kunt u  een picknicktafel voor uw 
buurt aanvragen (dat kan via een mail aan ronald.rooij-
akkers@groningen.nl). Het plaatsen van de tafels doen 
we pas als het verbod op groepsvorming is opgeheven.

•	 U kunt meedoen aan de digitale enquête over buiten-
sport in de wijk (zie het artikel op deze pagina).

•	 Direct omwonenden krijgen informatie over het resul-
taat van de haalbaarheidsstudie woningbouw Doefmat-
locatie  

•	 De werkgroep ‘Iedereen doet mee’ heeft deelnemers 
gevraagd om mee te denken over thema’s als eenzaam-
heid, en informele hulp en ondersteuning zodat straks, 
als het weer mag, de werkgroep een goed voorbereide 
bijeenkomst kan houden waarin we taken verdelen en 
prioriteiten stellen.

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.

Pagina Wijkvernieuwing

Ben jij een kei in schrjven, 
vooral online, en wil je 
graag iets voor jouw eigen 
wijk doen?  
Dan is het Communica-
tieteam Beijum Bruist! iets 
voor jou! 
Wij zoeken iemand die in 
Beijum woont en het leuk 
vindt om zich als vrijwilliger 
in te zetten voor de (online) 
communicatie over allerlei 
activiteiten in Beijum. 
Dat kan op diverse manie-
ren: helpen meedenken 
hoe je meer Beijumers bij 
de wijkvernieuwing kunt 
betrekken, door sociale 
media bij te houden, flyers 
te ontwerpen of wervende 
teksten te schrijven.  
Weet jij wat er speelt in 
de wijk, heb jij tijd en zin 
en vind jij het leuk om als 
Beijumer onderdeel te zijn 
van een klein team en een 
groot netwerk? Dan komen 
wij graag in gesprek met 
jou!

Stuur een mail naar 
communicatiebeijum@
groningen.nl en wij nemen 
contact met je op!

Oproep!!         
Kinderen die kaarten maken 
voor mantelzorgers en oudere 
mensen, buurtgenoten die 
koken voor iemand in de buurt, 
vrijwilligers die mondkapjes 
naaien, muzikanten die optre-
den voor het verpleegtehuis, 
ondernemers die hun voorra-
den aan de voedselbank geven, 
mensen die boodschappen van 
de voedselbank aan huis be-
zorgen, vrijwilligers die bellen 
met mensen die om een praatje 
verlegen zitten, groene posters 
voor de ramen van mensen die 
daarmee laten blijken graag te 
willen helpen: net als op andere 
plekken zie je ook in Beijum al 
die gewone en ludieke uitingen 
van solidariteit, van naar elkaar 
omkijken, van laten merken dat 
je er voor elkaar bent. 

Zeker in deze tijd ligt eenzaam-
heid op de loer en is het be-
langrijk om daar als bewoners 
en als hulpverleners oog voor te 
hebben. Gelukkig is het zo – om 
een bekende boektitel aan te 
halen – dat ‘de meeste mensen 
deugen’, van nature sociale die-
ren zijn die voor elkaar zorgen. 
De coronacrisis met zijn op-
gelegde isolatie lijkt dit nog te 
versterken en brengt mensen in 
de wijk weer dichter bij elkaar.  
In tijden van crisis gebeuren er 
dus ook mooie dingen! Wijk-
vernieuwing Beijum Bruist! wil 
daarop inspringen om ervoor 
te zorgen dat we ook na deze 
crisis het gevoel van saamho-
righeid blijven vasthouden, dat 
we eenzaamheid in het vizier 

In tijden van crisis gebeuren er ook mooie dingen

www.facebook.com/Beijum-Bruist

Vragenlijst Buitensport Beijum
Vul jij hem ook in?

Toen we bedachten om op 9 april tijdens de wijkinloop een 
update te geven over de buitensportplannen, wisten we niet dat 
de wereld in korte tijd zo zou veranderen. Omdat bijeenkomsten 
voorlopig niet mogelijk zijn, willen we digitaal graag uw mening 
horen over de mogelijkheden voor buitensport in Beijum. Zeker 
nu, in een tijd waarin iedereen vooral binnen moet blijven, zal 
straks de behoefte aan buitensporten waarschijnlijk nog groter 
zijn. Met de vragenlijst willen we meer duidelijkheid krijgen 
over uw specifieke wensen. Of u nou een fanatieke sporter, een 
beetje sporter of een niet-sporter bent, maakt niet uit. Want bui-
tensport is een breed begrip en kent vele vormen en we willen 
graag dat iedereen zijn wens kenbaar maakt!  
Dat kan via deze link waar u de vragenlijst kunt vinden:
https://bit.ly/BuitensportBeijum.      
         Joanne ten Cate,
          Projectleider Buitensport

blijven houden. Alle spontane 
acties die mensen zelf al onder-
nemen zijn een unieke impuls 
om samen verder actie te 
ondernemen. Om samen met 
bewoners, maatschappelijke 
organisaties en Sterk Netwerk 
Beijum kennis en vaardigheden 
te ontwikkelen om van de wijk 
een nog hechtere gemeenschap 
te maken.
Vanuit het Sterk Netwerk zul-
len we na de coronacrisis een 
oproep doen aan alle actieve 
buurtbewoners en ‘buurtver-
binders’ om samen het gesprek 
te voeren over hoe we deze 
energie en ‘zorg hebben voor 
elkaar’ vast kunnen houden.

Els Bruinewoud & Jelly Bruining

gemeente en organisaties in de 
wijk – door met het uitwerken 
van de plannen.
Gelukkig ontstaan er daarnaast 
allerlei positieve initiatieven 
vanuit bewoners en organisa-
ties om elkaar in deze uitzon-
derlijke periode te ondersteu-
nen!

Minetta Koornstra
Projectleider Wijkvernieuwing

Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl

Werkzaamheden Galkemaheerd

Aubade ter gelegenheid van een gouden huwelijksjubleum in coronatijd


