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De zebrapaden in Beijum 
voldoen aan alle wettelijke 
eisen waaraan een goed ze-
brapad moet voldoen. Toch 
blijkt uit onderzoeken dat 
sommige bewoners ze als 
onprettig ervaren. Om in-
zicht te krijgen waarom dit 
zo is, staat in het Actieplan 
Openbare Ruimte dat we 
hier dit jaar onderzoek naar 
doen. Zo kunnen we kijken 
waar de knelpunten liggen. 
En welke aanpassingen er 
eventueel nodig én mo-
gelijk zijn om de ervaring 
te verbeteren. Als eerste 
stap hiervoor is afgelopen 
maart een online vragenlijst 
uitgezet.

In de vragenlijst hebben 
we deelnemers gevraagd 
naar hun ervaringen met de 
zebrapaden in Beijum. In to-
taal zijn er 29 zebrapaden in 
de wijk. Deelnemers konden 
aangeven welke zebrapaden 
zij daarvan het meest prettig 
vinden (maximaal drie) en 
welke het minst prettig (ook 
maximaal drie).

Reacties
Een oproep om deze vragen-
lijst in te vullen heeft in de 
wijkkrant gestaan, op 
Beijum.nl en op social 
media. In totaal hebben 193 
mensen de link naar de vra-
genlijst aangeklikt. Hiervan 
hebben er 103 alle vragen 
ingevuld. Van deze groep is 
64% vrouw. De helft is tussen 
de 25 en 44 jaar. Bijna ie-
dereen die heeft gereageerd 
(94%), woont in Beijum.

Meest prettig
In de top drie van meest 
prettige zebrapaden scoren 
die aan de Godekenheerd, 
Mudaheerd en Rensuma-
heerd het hoogst (zie eerste 
grafi ek). Dit is niet verras-
send. Deze zebrapaden zijn 
door de manier waarop 
ze zijn ingericht goed als 
zebrapad te herkennen. Al-

leen het zebrapad bij het 
gezondheidscentrum past 
niet helemaal in het rijtje. 
Waarschijnlijk zorgt de 
nabijheid van het gezond-
heidscentrum ervoor dat 
weggebruikers hier een 
zebrapad verwachten 
en rekening houden met 
overstekende voetgan-
gers.

Minst prettig
Van alle 29 zebrapaden in 
Beijum worden de twee 
aan de Wibenaheerd als 
meest onprettig beoor-
deeld (zie tweede grafi ek.) 
Deze twee zebrapaden 
liggen in een bocht. 
Hierdoor heeft verkeer dat 
aan komt rijden beperkt 
zicht op overstekende 
voetgangers (zie eerste 
afbeelding).

Hard rijden
Bijzonder is dat het zebra-
pad aan de Mudaheerd 
zowel in de top vijf van 
meest prettige als die in 
de top vijf met minder pret-
tige zebrapaden voorkomt. Dat 
gebruikers dit zebrapad als 
prettig ervaren, komt omdat 
het duidelijk te herkennen is 
(zie tweede afbeelding.) Dat 
andere gebruikers het zebrapad 
toch als minder prettig erva-
ren, heeft dan ook een andere 
reden. Volgens de deelnemers 
aan de vragenlijst rijden au-
tomobilisten hier te hard en 
stoppen zij te weinig. Ook bij 
de Bekemaheerd en Fossema-
heerd (beide in top 5 van minst 
prettig) wordt het rijgedrag 
van automobilisten als reden 
genoemd.

Veel zebrapaden
Een aantal van de mensen die 
de vragenlijst heeft ingevuld, 
vindt dat er op sommige plek-
ken in de wijk te veel zebrapa-
den zijn. Dit is zeker het geval 
tussen de Wibenaheerd en 
Bentismaheerd. Op dit stukje 
liggen zeven zebrapaden. In 

Uitkomst vragenlijst zebrapaden

Het gaat goed met aanleg buitenfi tness
Misschien heb je het ge-
zien: bij het Trefpunt wordt 
druk gewerkt aan de aanleg 
van de buitenfi tness. De 
sportplek zelf is nog niet 
zichtbaar, maar dat gaat snel 
komen.  Zoals in het april-
nummer al gemeld, zijn we 
begonnen met het opnieuw 
inrichten van het hele bui-
tenterrein. De parkeerplaats 
is opnieuw bestraat. Bij de 
ingang is ruimte gemaakt 
voor een terras. En het 
basketbalveld is aangepakt. 
Hier komt straks nog een 
gekleurde bovenlaag op. 

Fitnesstoestellen
Binnenkort beginnen we met 
de beplanting. Daarvoor zijn 
we deels afhankelijk van het 
seizoen. Daarom kunnen 
we voor de zomer niet alles 

plaatsen. In september maken 
we het af. Half juni komen de 
fi tnesstoestellen er te staan. 
Dan is de plek ook echt als bui-
tensport te herkennen.

theorie zouden de zebra-
paden bij de Wibenaheerd 
kunnen verdwijnen. In 
praktijk hebben ze echter 
een logische positie tus-
sen het busstation en het 
winkelcentrum. Het is 
daarom beter om te kijken 
hoe we deze zebrapaden 
kunnen verbeteren. Voor 
de zebrapaden in de buurt 
van de Bentismaheerd 
gaan we onderzoeken 
of het nodig is om die te 
behouden.

Weinig reacties
We hadden verwacht 
meer reacties van bewo-
ners op de vragenlijst te 
krijgen. Vanwege de sig-
nalen die we hier eerder 
over hebben ontvangen. 
Maar ook gezien het grote 
bereik van de oproep voor 
de vragenlijst op social 
media. Hierdoor ontstaat 
het beeld dat de zebrapa-
den minder leven onder 
bewoners dan we dach-
ten. Nader onderzoek 

moet uitwijzen of dit beeld 
klopt. En of we wellicht nog 
specifi eke leeftijds-/doelgroe-
pen moeten benaderen voor 
een completer beeld.

Verbeterplan
Wanneer we verdiepend onder-
zoek hebben gedaan, kunnen 
we aan de slag met een verbe-
terplan. De deelnemers van de 
vragenlijst hebben aangegeven 
waarom zij een zebrapad als 
minder prettig ervaren. Per 
oversteek gaan we kijken naar 
de reden van de beoordeling. 
Aan de hand hiervan zullen 
we gericht naar een oplossing 
zoeken. Ook gaan we kijken of 
er eventueel zebrapaden weg 
kunnen, of kunnen worden 
samengevoegd. En wat we 
eventueel aan het rijgedrag van 
automobilisten kunnen doen. 
Samen maken en houden we 
het veilig. Uiteraard houden 
we je op de hoogte van onze 
vervolgstappen.

Sporten in de zomer
De coronamaatregelen zijn de 
laatste tijd versoepeld. Natuur-
lijk blijven we wel afhankelijk 
van de ontwikkelingen rondom 
het virus. Dat betekent dat 

we nu nog niet kunnen zeg-
gen wanneer de opening zal 
zijn. En hoe die eruit gaat zien. 
Uiteraard houden we je hiervan 
op de hoogte.  

Wel weten we dat er in de zo-
mer fi jn gesport kan worden op 
het buitenfi tnessterrein. 
Dat is alvast een mooi vooruit-
zicht!

Joanne ten Cate, 
Projectleider Buitenfi tness

 Er is nieuwe bestrating en 
 een terras aangelegd.

 Het gaat goed met de aanleg 
 van de buitenfi tness.

 Het terrein is bijna klaar voor 
 de fi tnesstoestellen.

 4. Het zebrapad aan de Mudaheerd.

 3. De zebrapaden aan de Wibenaheerd.

 2. Top 5 minst prettige zebrapaden.

 1. Top 5 meest prettige zebrapaden.
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Project Kansrijk Oost

Wat voor werk doe je bij de 
WIJ-teams Lewenborg en 
Ten Boer?
‘Mijn functie is sociaal raads-
vrouw. Ik maak inwoners 
wegwijs binnen de wet- en 
regelgeving. Ik zorg ervoor dat 
ze aanspraak maken op alle 
voorzieningen. Dat betekent 
vaak dat mensen meer geld 
krijgen dan waar ze dachten 
recht op te hebben. Soms valt 
iemand tussen wal en schip. 
Dan weet hij niet waar te begin-
nen. Denk aan een scheiding 
of werkloos raken. Dat is heftig. 
Ik help met een traject. Dat kan 
kort zijn, een paar gesprekken 
of soms duurt dat langer. Waar 
het om gaat, is dat je weer de 
volgende stappen kunt zetten. 
Ik ben laagdrempelig en zeer 
toegankelijk.’

Wat is jouw rol bij het project 
Kansrijk Oost in Beijum en 
Lewenborg?
‘Een deelnemer van Kansrijk 
Oost heeft contact met een 
buddy. Als de buddy iets nodig 
heeft voor de deelnemer, dan 
komt hij of zij eerst bij mij. Ik 
regel dat er komt wat nodig is. 
Als een deelnemer is vastgelo-
pen bij instanties, dan heb ik de 
contacten om het op te lossen. 
Wil de deelnemer een oplei-
ding volgen en mag dat niet 
volgens de regels? Ik regel dat 
het mag. Laatst had ik een slim-
me jongedame. Het lukte haar 
maar niet om werk te vinden, 
omdat ze problemen had met 

Zelf aan de slag voor de speelplekken in de wijk
Samen zorgen voor een scho-
ne en fijne buurt: elke maand 
geven we daar een voorbeeld 
van. Deze keer praten we met 
Wytze Koop. Hij is lid van de 
werkgroep Spelen. Daarnaast 
zet hij zich samen met buurt-
genoten in voor de speelplek 
aan de Froukemaheerd.

Wytze is getrouwd en vader van 
vier kinderen. Hij en zijn vrouw 
werken beiden als docent in 
Groningen. Zij wonen al vijftien 
jaar met heel veel plezier in 
Beijum. Eerst in de Mudaheerd, 
nu in de Froukemaheerd. Zes 
jaar geleden zag hij een oproep 
in De Beijumer. Hierin werd 
gevraagd om te helpen bij het 
onderhoud van de speeltuin-
tjes. Wytze besloot hierop te 
reageren. Sindsdien is hij lid 
van de werkgroep Spelen.

Beste oplossing
Voor de speelplekken in Beijum 
die op de nominatie staan om 
aangepakt te worden, bekijkt 
Wytze samen met het team van 
vrijwilligers en de buurt wat 
de beste oplossing is. De ene 
keer wordt er gekeken naar een 

grotere speeltuin op een andere 
plek. Een andere keer naar 
vervanging op dezelfde plek. 

Tijdens dit hele proces wordt er 
samengewerkt met het WIJ-
team en de gemeente.

 Leuk werk
De hele werkgroep Spelen 
bestaat uit ongeveer acht 

Deelnemers uit Beijum en Lewenborg hebben door het project Kansrijk Oost werk gevonden en zijn daarmee uit de bijstand gekomen. Sommigen vonden werk,
anderen volgen nu een opleiding. De kern is armoede aanpakken. Met buddy’s, in kleine stappen, vanuit de vraag aan de deelnemer ‘Wat wil jij?’

Vijf vragen aan Floor Oosterhoff

het Nederlands. Bij de Rijks-
universiteit Groningen heeft 
ze toen een cursus gevolgd, 
speciaal aangepast voor haar 
niveau. Ze kan nu weer verder 
met solliciteren, met veel meer 
kans op een baan.’ 

Floor zit tussen buddy en an-
dere instanties in de schil van 
Kansrijk Oost. Daardoor komen 
alle bij haar. Ook de lastigste. 
‘Ik zoek oplossingen voor 
vragen die onmogelijk lijken. Ik 
probeer echt het onmogelijke 
mogelijk te maken. Daarom is 
mijn werk ook zo leuk.’

Wat heeft een deelnemer van 
Kansrijk Oost er aan?
‘Wat ik zo mooi vind aan Kans-
rijk Oost is het goede contact 
met de deelnemer. We doen 
samen een deel van het traject. 
De deelnemer merkt dat ik 
regel wat hij of zij graag wil. Dat 
alles vanuit de basisvraag Wat 
wil jij? Elke deelnemer heeft 
een eigen verhaal, een eigen 
situatie. Dat vereist maatwerk. 
Ik ben in de wijk, dus snel 
toegankelijk. Verder weet ik 
wat kan in de wijk en ik heb 
alle contacten dichtbij. Daar-

door verlopen acties sneller 
dan anders.’

Waarom is Kansrijk Oost 
zo’n succes?
‘Omdat we kijken naar de 
deelnemer, je wordt gezien. 
Wat wil jij? als vertrekpunt. 
Door het maatwerk, stimu-
leer je de deelnemer om 
stappen te zetten die hij 
of zij niet gewend is. Alle 
aandacht gaat naar jou, je 
wordt gezien. Dat is goed 
voor zelfvertrouwen. Je kunt 
iets behalen wat je wilt. Maar 
vooral dat je met je toekomst 
bezig bent, in plaats van met 
het gevoel dat je vast zit in 
het systeem.’ 

Welk advies heb je nog voor 
ons? 
‘Kijk naar de mogelijkheden 
in plaats van de onmoge-
lijkheden. Kijk naar jezelf, je 
kunt zo veel meer dan dat je 
zelf denkt, blijf leren. Geloof 
in jezelf en in wat je kunt. 
Trek aan de bel als iets niet 
lukt, kom langs bij je WIJ-
team, ga het gesprek aan.’ 
Steviger kan ze de uitnodi-
ging niet maken. Floor Oosterhoff, sociaal raadsvrouw WIJ teams Lewenborg en Ten Boer.

personen. De helft daarvan 
is vrijwilliger. Per maand is 
Wytze ongeveer drie à vier 
uur kwijt aan vergaderingen 
en af en toe aan gesprekken 
met buurtbewoners. 

‘Het doen van vrijwilligers-
werk maakt je werk leuk’, 
vindt Wytze. Als buurtbewo-
ner is hij een makkelijk aan-
spreekpunt voor de speeltuin 
in de heerd. ‘Het is heel fijn 
om mensen uit de wijk te 
leren kennen, maar belang-
rijkste is om niet alleen voor 
jezelf te leven, maar ook voor 
de mensen om je heen’.

Wat moois maken
‘Ik heb gemerkt dat de men-
sen van de gemeente het 
beste voor hebben met de 
wijk’, zegt Wytze. ‘Ze willen 
er graag wat moois van ma-
ken en staan vaak open voor 
leuke ideeën. Laat je ideeën 
vooral horen. En als je dan 
toch mailt of belt, is het best 
leuk om te laten weten wat je 
waardeert. Daar doen men-
sen het goed op.’

 Wytze met zijn zoontje Dijon.
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 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 officiële prijsuitreikingDe twee trotse winnaars

Bij de eerste bijeenkomst 
van Beijum Bruist! op 18 
januari 2019 bestuurde hij 
de Buurttaxi. Eigenlijk had 
hij zich aangemeld om in 
december 2018 kerstpak-
ketten rond te brengen in de 
wijk, maar hij werd direct 
‘geronseld’ voor het vervoer 
naar en van de Startbijeen-
komst in het Heerdenhoes, 
toen nog aan de Isebrandts-
heerd. 

“Tijdens die avond raakte 
ik in gesprek met iemand 
anders die met plannen 
rondliep die erg veel leken 
op plannen die ik aan het 
ontwikkelen was.” En zo 
raakte Arjan van Rijs betrok-
ken bij Experiment Beijum, 
bedoeld om de krachten van 
ondernemende Beijumers 
te bundelen in een bewo-
nerscoöperatie. En nu, twee 
jaar later, is hij actief in de 
werkgroep die de mogelijk-
heden van het wijkbedrijf 
onderzoekt.

Oplossingen
Sinds enkele maanden is Ar-
jan dan ook lid van de Kern-
groep. Zijn aandacht gaat 
vooral uit naar de projecten 
die vallen onder het thema 
‘Toekomst met perspectief’, 
gericht op Beijumers die in 
armoede leven, met als doel 

dat meer mensen zelf de regie 
in handen krijgen en dat meer 
huishoudens financieel gezond 
worden. Daar wordt niet alleen 
in het beoogde Wijkbedrijf 
aan gewerkt, maar ook in het 
project Kansrijk Oost.

Deze projecten raken aan hoe 
hij in het leven staat. “Ik geloof 
dat we elkaar moeten onder-
steunen met raad én daad. En 
dat is wat ik probeer te doen.” 
Hij beschrijft zichzelf als “ie-

mand met ideeën en de gave 
om buiten kaders te denken”.

Oplossingen bedenken die 
meerdere problemen tegelijk 
aanpakken is zijn ideaal. “Ik wil 
mensen laten zien dat ze zelf in 
staat zijn hun leven weer op de 
rails te krijgen, met (een per-
soonlijke) hulp die naast hen 
staat. Daarom vind ik Kansrijk 
Oost ook een zeer goed pro-
ject.” Uitgangspunt is daar im-
mers de vraag ‘Wat wil jij?’.

Toe leiden naar werk
Arjan is zzp’er. Als ‘De Tuinto-
venaar’ ontwerpt hij tuinen, 
legt ze aan en onderhoudt ze. 
Hij werkt niet alleen in Gronin-
gen of de provincie, maar ook 
in Rotterdam. Daar kwam hij 
met zijn gezin zo’n negentien 
jaar geleden vandaan. Hij werkt 
samen met zijn vrouw Martine, 
die het aanspreekpunt is voor 
klanten.  Hun motto ‘Omdat 
vakmanschap geen vermogen 
hoeft te kosten’ spreekt boek-

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 Wijkvernieuwing.  Regelmatig spreken we met een van de leden. Dit keer is dat Arjan van Rijs. 

“Niet tot achter de komma uitgewerkt”
delen. Duurzaamheid en her-
gebruik zijn dan ook belangrijk 
voor Arjan en Martine.
Uiteraard brengt hij zijn over-
tuigingen en zijn ideeën voor 
het wijkbedrijf ook in praktijk 
in zijn eigen bedrijf. “Op het ge-
bied van ‘toe leiden naar werk’ 
zou ik graag mensen laten zien 
wat een mooi beroep hovenier 
is en ze volgens een meester-
gezel opzet opleiden.”
Die plannen zijn “niet tot ach-
ter de komma uitgewerkt”, maar 
dat is juist de kracht ervan. Met 
de werkgroep wijkbedrijf streeft 
hij naar een wijkbedrijf dat 
een helder kader zal bieden, 
waarbinnen voldoende ruimte 
is voor nieuwe ideeën. Hij staat 
in ieder geval te popelen om de 
straat op te gaan om al die an-
dere Beijumers ook enthousiast 
te maken!

En oh ja, als oud-deelnemer van 
‘De Wijk De Wereld’ wil hij op 
korte termijn een theaterproject 
opzetten, misschien zelfs een 
musical!

Een vraag aan Arjan of aan 
een van de andere bewoners 
die lid zijn van de Kerngroep 
Wijkvernieuwing? Sinds 
kort zijn wij via een eigen 
e-mailadres bereikbaar: 
wijkvernieuwing@beijum.nl

Gezocht: bewoners voor een ‘Babbelbaank’
Uit onderzoeken in de wijk 
blijkt dat bewoners graag meer 
plekken willen waar ze elkaar 
kunnen ontmoeten. Bijvoor-
beeld bij een picknicktafel. Of 
een bankje waarop ze (samen) 
kunnen zitten. Een plek in ieder 
geval waar ze kunnen rusten, 
ruimte is voor - toevallige 
-ontmoetingen, bewoners met 
elkaar kunnen praten en waar 
een mogelijkheid is om ideeën 
en initiatieven te delen.

Om aan deze wens tegemoet 
te komen, willen wij babbel-
baank’n in de wijk plaatsen. Dit 
zijn bankjes waar mensen met 
elkaar in gesprek kunnen ko-
men. Binnenkort krijgen we de 
eerste drie banken geleverd van 
Stadshout. Dit houdt in dat de 
planken afkomstig zijn van bo-
men uit de stad. Het hout krijgt 
een nieuw leven in de vorm van 
een ontmoetingsplek.

We zijn op zoek naar bewoners 
die een goede plek voor een 
babbelbaank weten. En die 

deze willen adopteren. Graag 
willen we bewoners de gele-
genheid geven om het bankje 
samen in elkaar te zetten en/of 
samen te decoreren. Op deze 
manier wordt het een bankje 
voor en door de buurt. Samen 
zorgen zij er vervolgens voor 
dat de omgeving van het bankje 
schoon en netjes blijft. Hele-
maal mooi zou het zijn wan-

neer er een voorstel is om het 
bankje bij te laten dragen aan 
sociaal contact, ontmoetingen 
en activiteiten in de wijk. 

Weet jij een goede plek voor 
een van de drie bankjes? En 
wil jij deze graag adopteren? 
Neem dan contact met ons op 
via communicatiebeijum@
groningen.nl Gekapte bomen uit de stad krijgen een tweede leven als babbelbaank.

 Arjan van Rijs (Foto: Reyer Boxem).

 Impressie van een babbelbaank. De uiteindelijke bank kan er anders uitzien.
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Bon voor Koffie/Thee/Chocomel to-go
6e Bijeenkomst Sterk Netwerk Beijum
Tijdens de Wandeling op 22 april 2021
Onderweg in te leveren bij:

- De Borg - Koffiekar Paul Sliekers
- Het Trefpunt

 
- Het Heerdenhoes

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------


