5

pagina wijkvernieuwing beijum

Reageren? Ga naar beijum.nl of mail naar info@beijum.nl

Sterk Netwerk draait op volle toeren
Wijkvernieuwing Beijum krijgt
meer en meer gestalte. Dat
gaat niet vanzelf: het project
kan alleen slagen als instanties en (bewoners)organisaties
in de wijk elkaar goed kennen
en hun activiteiten op elkaar
afstemmen. Dat is precies de
bedoeling van Sterk Netwerk
Beijum.
Op 26 november kwamen zij
voor de tweede keer bij elkaar
in het Trefpunt, op een middag georganiseerd door het
Wijkplatform en het projectteam Wijkvernieuwing. Er
waren mensen bij uit, onder
andere, de gezondheidszorg,

het onderwijs, Humanitas, het
Munsterhoes, hulporganisatie Limor, PKN De Bron, de
Hulpexpress, Kansrijk Oost, het
Wijkbedrijf, de buurthuizen en
natuurlijk van de gemeente en
het WIJ-team.
Netwerken
Sterk Netwerk Beijum werkt op
twee manieren. Naast de grote
periodieke netwerkbijeenkomsten zijn er de een-op-een
‘koffiedates’: met elkaar koffie
drinken om kennis te maken en
(vak)kennis uit te wisselen. Uit
de rondvraag bleek dat volop
te gebeuren: bijvoorbeeld door
Logopedisch Centrum Noord

Enkele van de vele lijstjes en notities gemaakt tijdens de groepsgesprekken van Sterk Netwerk op 26 november

Els Bruinewoud van de gemeente geeft toelichting op de resultaten
van onderzoeken over wonen in Beijum (foto Rinske Hokwerda)
en de huisartsenpost die nauwer gaan samenwerken.
De hoofdmoot van de netwerkbijeenkomsten is het overleg
in groepjes over vier sociale
thema’s: iedereen doet mee,
opgroeien in kindvriendelijk
Beijum, toekomst met perspectief, en ouder worden. Doel van
deze groepsgesprekken is samen de voornaamste knelpunten en probleemgebieden aan
te wijzen en zo mogelijk samen
met oplossingen te komen.
Groepsgesprekken
Doordat elk groepsgesprek focuste op een van de vier scherp
afgebakende thema’s, kwamen er duidelijk omschreven

Aan het werk in de tuin van De Wiershoeck

Wijkvernieuwing in Beijum 2019: een terugblik
Het wijkvernieuwingsproject is afgelopen januari van start gegaan met een bewonersbijeenkomst. Daar is duidelijk geworden waar de komende 10 jaar tijd, geld en aandacht aan besteed
gaan worden. Samen met bewoners, organisaties, ondernemers en corporaties sociale en fysieke thema’s aanpakken. Dat vraagt natuurlijk om goede gesprekken, overleg, vergaderingen
en het maken van plannen. Niet zichtbaar, wel nodig in de beginfase.
Toch heeft de wijkvernieuwing in 2019 al concrete resultaten laten zien. Een greep daaruit:
•
•
•
•

Start wijkvernieuwing 18 januari
Wijkvernieuwingsmarkt 14 juni
Vijf picknicktafels en banken geplaatst
ZomerMagazine Beijum juni; een kleurrijk
tijdschrift vol leuke zomeractiviteiten voor
jong en oud

• Gesprekken met ouders, scholen, WIJ
over opgroeien in Beijum – resultaat: plan
Opgroeien in kindvriendelijk Beijum
• Herinrichting buitenruimte Heerdenhoes
• Plan van aanpak openbare ruimte
• Pilot vernieuwde aanpak Armoede
• Project Sterk Netwerk
• N.a.v. bijeenkomst Meedoen: voorjaarsactiviteiten zoals Schaakfeest door
Jozias Hillenkamp, Interculturele avond
met verhalen en lekker Pools eten
• Gesprekken Aanpak Plein Oost en West
met ondernemers, corporaties, bewoners
• Ouderencafé
• Start Onderzoek naar Wijkbedrijf
•
•
•
•
De twee trotse winnaars

Continuering Heerdenaanpak
Onderzoek Patrimonium haalbaarheid
woningbouw Isebrandtsheerd
Cultuur historische Analyse en Stedenbouwkundige verkenning
Kerngroep gevormd (bewoners die
wijkvernieuwing op de voet volgen en er
actief aan deelnemen)

problemen boven tafel. Tegelijk
bleek dat enkele van die problemen raakvlakken hebben
met andere thema’s. Dat vraagt
om een veelzijdige aanpak en
dus om samenwerking tussen
organisaties: precies waarvoor
het Sterk Netwerk bedoeld is!
Zo kwam eenzaamheid in alle
gesprekken wel aan de orde.
Dat laat zien dat de oorzaken
van eenzaamheid niet eenduidig zijn: sociaal isolement?
lichamelijke handicap? ouderdom?
Zorgwekkend is ook het hoge
percentage jongvolwassenen
zonder startkwalificatie: liefst
25%. Dat betekent minder kan-

De rol van een
Wijkbedrijf Beijum

sen op zelfontplooiing, minder
kansen op werk en op termijn
is het mogelijk een oorzaak van
armoede.
En dát is echt een serieuze
zaak, want armoede grijpt in
op elk gebied: armoede is een
belemmering voor kansrijk opgroeien, kan funest zijn voor de
je zelfvertrouwen en lichamelijke gezondheid, kan isolement
en eenzaamheid veroorzaken
en zelfontplooiing verstoren.
Misschien, zo klonk een van
de vele suggesties, zou het al
een goede start zijn om hier
in Beijum zoiets te hebben als
de Oude Bieb in Lewenborg:
een gebouw midden in de wijk
dat kringloopwinkel (voor de
kleine beurs), koffietafel (ontmoeting) en werken aan werk
(perspectief ) combineert.
Het is goed om te zien dat de
bijeenkomsten van
Sterk Netwerk zo goed bezocht
worden, en dat de diverse organisaties klaar staan om bruggen
te slaan en om in de dagelijkse
praktijk samen te werken met
andere organisaties die actief
zijn in de wijk.
Op naar de volgende
bijeenkomst op 4 februari.

Uitgelicht

Om de mogelijkheden en
wensen voor een wijkbedrijf
te onderzoeken, ben ik vooral
bezig om met heel veel mensen
te spreken, zoals buurtbewoners tijdens een koffie-afspraak
of medewerkers van wijkorganisaties (zoals de Hulpexpress),
over hoe mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt
aan het werk geholpen kunnen
worden.
De onderwerpen zijn heel
verschillend:
• welke voorwaarden zijn nodig
om tot werk te kunnen komen
(een opgeruimd huis, een
opgeruimd hoofd, inloopmogelijkheden, scholing in de wijk
aan vroegtijdige schoolverlaters).
• welke activiteiten kun je
ondernemen om aan het werk
te komen (trainingen over LinkedIn, ambachtswerken vanuit
het meester-gezelprincipe)
• wat zijn werkzaamheden met
een verdienmodel (was- en
strijkservice, repaircafé, recycleplek van plastic, mantelzorgkeuken).
Ik hoor ook graag uw ideeën,
via de mail of tijdens een koffieafspraak in het Heerdenhoes of
het Trefpunt. Mail: wijkbedrijfbeijum@gmail.com
De officiële
prijsuitreiking
Lisette
de Voogd,
Projectleider Wijkbedrijf

Pannakooi
De leerlingenraad van
De Heerdstee wilde graag
een pannakooi: een plek
waar de kinderen van
de school (en de buurt)
veilig kunnen spelen en
sporten op het schoolplein. Want wat is er nou
leuker dan een potje
voetbal zonder dat de bal
steeds de straat op vliegt.
Of dat nou in de pauze,
na schooltijd of in de
vakanties is.
Inmiddels wordt er
volop gebruik gemaakt
van de kooi!

