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Verslag Bewonersbijeenkomst Kookboek Beijum 

8 juni 2022, 18:00 - 20:30 uur in Het Trefpunt 
 

 
 

Aanwezigen: 

• Vanuit de gemeente Groningen: Minetta Koornstra (Projectmanager 
wijkvernieuwing Beijum), Lieke de Jong (Landschapsontwerper), Lottie Herfkens 
(Communicatieadviseur), Linda Molthoff (Projectsecretaris), Melissa Selzener 
(Trainee). 

• Bewoners uit de voorbereidingsgroep: Iwan Jordan, Wim Klein, Marleen van 
Leeuwen, Arjan van Rijs, Theo Smit, Rein van der Velde. 

• Ongeveer veertig bewoners uit diverse heerden in Beijum. 
 

 

1. Welkom 
Lottie Herfkens trapt af. Ze heet alle deelnemers welkom en geeft dan het woord aan 
Minetta Koornstra. Minetta begint met dat ze heeft gehoord dat er onrust is bij een 
aantal bewoners omdat ze in het Kookboek hebben gelezen dat er woningen bij de 
zuidelijke rand van Beijum gebouwd worden. Ze zegt dat er vanuit de 
wijkvernieuwing geen concrete plannen zijn om dit te doen en dat dit een fout in het 
document is. Deze informatie wordt uit het Kookboek gehaald. (Dit is ondertussen 
gebeurd. Zie: bit.ly/kookboekbeijum) Een aantal bewoners geeft vervolgens aan 



 

 2 

behoefte te hebben aan meer eenheid in de gemeentelijke plannen voor bebouwing. 
De bebouwing aan de zuidelijke rand wordt namelijk ook genoemd in het 
Bidboek/Visie gebiedsontwikkeling van Kardinge. Minetta geeft aan dat intern zoveel 
mogelijk wordt geprobeerd om plannen op elkaar af te stemmen. Hierna nodigt ze 
iedereen uit een broodje en soep te pakken en daarna te starten met de 
bijeenkomst.  
 

2. Toelichting Kookboek Beijum 
Lieke de Jong licht het programma van de bijeenkomst toe. Daarna geeft ze een 
toelichting op het Kookboek. Ze vat de knelpunten en kwaliteiten van Beijum samen 
en benoemt een aantal aandachtspunten in de wijk. Mede op basis van deze punten 
is het Kookboek ontstaan: een plan met uitgangspunten voor verbetering van de 
openbare ruimte van Beijum. Het is Kookboek genoemd omdat de aanpak te 
vergelijken is met het bereiden van een gerecht met verschillende ingrediënten. De 
centrale thema’s voor de aanpak bestaan uit 4 ingrediënten:  
 
1. Een sterk netwerk van groen 
2. Fijn wonen 
3. Beijum verbinden 
4. Vitale kernen 

Met deze ingrediënten gaan we aan de slag. Hiervoor is een uitvoeringprogramma 
voor de komende periode gemaakt.  Met sommige projecten zijn we al gestart, zoals 
bij de Heerdenaanpak en Plein Oost. Andere vragen meer voorbereidingstijd of 
worden op termijn uitgevoerd.  

 
3. Fietstocht door Beijum 

Voor de bewonersbijeenkomst was een fietsroute bedacht, waarbij deelnemers 
voorbeelden van de ingrediënten in de wijk zouden zien. De fietstocht kan door de 
regen helaas niet plaatsvinden. In plaats daarvan is een virtuele fietstocht met 
behulp van Google Maps gemaakt.  
 
De route loopt vanuit Het Trefpunt naar de Beijumerweg. Hier is de eerste stop. 
Daarna ’fietsen’ we via het Kettingpad en de Amkemaheerd naar het Winkelcentrum 
Beijum. Vanuit daar gaan we via de Doornbosheerd, de Barmaheerd en de 
Godekenheerd naar de Zuidwending. Vervolgens via de Munsterheerd naar Plein 
Oost. Via de Bentismaheerd en het Pedaalpad komen we weer terug bij Het Trefpunt. 
 
De bewoners dragen tijdens de virtuele fietstocht verschillende aandachtspunten 
aan: 

• Een bewoner zegt dat ze bang is dat Beijum te veel verandert en alles 
gereguleerd wordt. Andere bewoners vinden dat Beijum juist een opfrisbeurt 
nodig heeft. Wel vinden ze dat het onderhoud van de openbare ruimte 
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structureel geregeld moet worden en niet afhankelijk zou moeten zijn van 
projectgelden. 

• Bij het winkelcentrum Beijum zouden bewoners graag een terras of café zien. 
Ze geven aan dat hiervoor wel een goede uitbater nodig is. 

• Bewoners zouden graag het tijdelijk braakliggende terrein Innersdijk bij Plein 
Oost willen gebruiken, bijvoorbeeld om te wandelen. 

• Volgens bewoners is er sprake van een onwenselijke situatie met de bussen 
bij de Wibenaheerd (hoek Zuidwending/ Plein Oost). Als twee elektrische 
bussen hier staan om op te laden, en er komt een derde bus bij, dan houdt 
deze stil op de ringweg. Langskomende auto’s kunnen er dan slecht omheen.  

• Bewoners noemen de inrichting van de Beijumerweg tussen Beijum en 
Zuidwolde als aandachtspunt. Het is nu een weg voor voetgangers en fietsers, 
waarbij de auto te gast is. 

• Bij het gezondheidscentrum missen bewoners een bushalte. Het is nu niet 
makkelijk bereikbaar. Er is ook de wens om het gezondheidscentrum groener 
te maken. 

 
4. Vragen en input van bewoners 

Na een korte pauze komen de aanwezigen weer in de zaal terug. Lottie Herfkens 
nodigt de bewoners uit om hun ideeën en suggesties per ingrediënt op geeltjes te 
schrijven en op de bijhorende poster aan de muur te plakken. Een aantal van deze 
ideeën wordt door Linda Molthoff en Melissa Selzener opgelezen, waarna Lieke de 
Jong en Minetta Koornstra er een toelichting op geven.  

Zo is er onder andere het idee om bewoners zelf meer het groen in de wijk te laten 
onderhouden. De gemeente zou dan alleen de bestrating kunnen doen en adviseren 
bij het onderhoud van het groen. Het zou wenselijk zijn dat er extra inzet komt om te 
stimuleren dat bewoners het beheer van groen organiseren. Basis blijft dat de 
gemeente verantwoordelijke is voor het onderhoud. Ook zou het mooi zijn als er een 
loket komt waar bewoners terecht kunnen met vragen over energie en groen.  

In de bijlage staan de overige ideeën die op de geeltjes worden geschreven (ideeën 
die meerdere keren zijn ingebracht, zijn er voor het overzicht uitgehaald). Per thema 
is aangegeven welke punten onder de wijkvernieuwing vallen, welke onder 
structurele werkzaamheden van de gemeente vallen, welke daarbuiten en welke we 
nader gaan onderzoeken. 
 

5. Afsluiting met hapje en drankje 
Lottie bedankt iedereen voor zijn en haar komst en het deelnemen aan de 
bijeenkomst. Hierna sluit Minetta de bijeenkomst af. Ze geeft aan blij te zijn met de 
grote deelname en de gesprekken die deze avond zijn gevoerd. Daarna nodigt ze 
iedereen voor een hapje en drankje in het café.  
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Bijlage: Ideeën van bewoners per ingrediënt en wat we ermee gaan doen 

Ingrediënt 
 

Wijkvernieuwing Reguliere taken 
gemeente of taken 

bewoners 

Buiten gemeentelijk 
beleid/taken 

Nader onderzoeken 
 

Aandachtspunt- 
en Communicatie 

 Deze punten worden binnen de 
wijkvernieuwing opgepakt. 

Deze punten zijn 
onderdeel van het 
gemeentelijk beleid. 

Deze punten vallen niet 
onder het beleid en/of de 
taken van de gemeente. 

Deze punten gaan we nader 
onderzoeken en/of intern 
bespreken over wat we 
mogelijk binnen de 
wijkvernieuwing kunnen 
oppakken. In het najaar 
koppelen we dit terug.   

 

Een sterk 
netwerk 
van groen 

• Bewoners meer betrekken 
bij groene beplanting en 
onderhoud. 
• Meer variatie in beplanting, 
bijvoorbeeld wat betreft 
fruitbomen/ struiken en 
bloemmengsels. 
 

 • Groene rand om de 
wijk heen behouden en 
in beheer van 
natuurmonumenten 
laten. Staat hier omdat 
het inderdaad de taak 
van natuur-
monumenten is) 
 

• Meer groene daken op 
openbare gebouwen 
aanbrengen, versterkt het 
groene karakter van de 
wijk. 
• Nijesteinheerd: 
bestrating vernieuwen 

• Bewoners tijdig bij 
plannen betrekken, 
actief de wijk ingaan 
• Bewonersbijeenko
msten organiseren.  
• Bewonersplatform. 
 

Fijn wonen • Schuttingen vervangen 
door hekwerk, meer klimop. 
• Veel in de wijk vooral zo 
laten als het is, alleen 
cosmetische verbeteringen 
doorvoeren, groen 
verzorgen. 
• Bewoners betrekken bij het 
onderhoud van groen. 
• Goede bestrating 
voetpaden en heerden is 
‘broodnodig’ voor verbinding 
in de wijk. 

• Zwerfafval regio 
Wibenaheerd 
aanpakken. 
• Wijk moet beter 
verzorgd worden, er is 
veel hondenpoep. 
• Sloten baggeren, 
bijvoorbeeld in de 
Nijensteinheerd. 
• Speelplaatsen 
onderhouden en 
overleggen met 
omwonenden over wat 
er komt. 
• Groen beter 
onderhouden.  
• Opstelplek voor 
containers aan het 
begin van de 
Bekemaheerd 
• Adaptieve verlichting. 
• Aandacht voor slecht 
beheer door bewoners 
op het eigen erf.  

• Bomen snoeien 
wanneer deze voor 
zonnepanelen hangen.  
(Bomen gaan in 
gemeentelijk beleid 
voor zonnepanelen) 
 

• Onderzoek naar het 
verbinden van 
gezamenlijke achtertuinen. 
• Plek in de wijk waar je op 
een milieuvriendelijke 
manier aan je auto kunt 
sleutelen. 
• Behoefte aan een 
zichtbaar punt waar 
mensen met vragen over 
groen terecht kunnen en 
tuingereedschap kunnen 
lenen. 
• Energie/duurzaam-
heidswinkel in 
winkelcentrum. 
• Busbaan Wibenaheerd 
veiliger maken. 
• Wegwijzers naar alle 
richtingen herstellen 
• Draaihekjes weghalen bij 
het sluisje naar de 
Hornbach 
• Snelheid uit fietspaden 
halen door kuilen aan te 
brengen zoals in de Hunze. 
• Richt een stand in het 
winkelcentrum over het 
onderwerp ‘Beijum 
verbinden’. 
• Camera’s voor meer 
toezicht op de 
parkeerplaats bij Kardinge. 
• Terrein Innersdijk als 
natuurgebied behouden. 
Hekwerk weghalen en er 
wandelpaden aanleggen. 
• Verbouwen van 
Heerdstee, in plaats van 
nieuwbouw. 
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Beijum 
verbinden 

• Het fietspad naar de 
Hornbach is de enige in de 
wijk die niet duidelijk is, de 
rest is wel duidelijk. 
• Betere verlichting 
Koerspad. 

  • Busverbinding door de 
hele wijk. 
• Wandelpaden met 
organische ‘verharding’, 
zodat dit niet door scooters 
en fietsers wordt gebruikt. 

 

Vitale 
kernen 

• Meer groen rondom 
Winkelcentrum West en Plein 
Oost  
• Plein Oost: meer 
ondernemers 
• Uitstraling Plein Oost 
verbeteren, meer kleur aan 
de gevels van de flats. 
• Plein bij Winkelcentrum 
groen maken op kleine 
parkeerplaats (kant van de 
Domino’s kant), auto’s aan 
die kant weren. 

    

 


