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Handen uit de mouwen voor je eigen buurt
“Wat past bij de wijk kun je
het beste bedenken als je er
woont en de sfeer voelt,” zegt
Els Bruinewoud van Gebiedsteam Oost. Wijkvernieuwing is
in het huidige denken onlosmakelijk verbonden met de
inbreng van bewoners en dus
ontmoeten Beijumers en wijkvernieuwers elkaar op dinsdag
4 februari in Wijkcentrum
Trefpunt.
Stadsdeelbeheerder Ronald
Rooijakkers legt de bedoeling
van de avond uit. “We willen
nadere invulling geven aan de
wensen en ideeën die tijdens
eerdere bewonersavonden
zijn opgehaald en die door
de gemeente zijn gebundeld
in een Actieplan Openbare
ruimte.” Het is de bedoeling
dat actieve bewoners ook zelf
de handen uit de mouwen
steken. Voor wie na afloop van
de avond deel wil nemen aan
een werkgroep, liggen gele
post-it papiertjes klaar voor het
achterlaten van gegevens.
Concrete plannen
Na de plenaire start krijgen
bewoners de gelegenheid om
in groepen mee te praten over
één van de onderwerpen:
* De bewegwijzering en de
toegang tot de wijk
* Buitensport / buitenfitness
* Ontmoeten
* Onderhoud en beheer
Het gaat om concrete plannen
die nog dit jaar in de wijk gerealiseerd worden.
Vuurplaatsen
Met zo’n 25 bewoners is het in
het Grandcafé gezellig druk.
‘Waar willen jullie elkaar ontmoeten?’ vraagt opbouwwerker
Lisette Veenstra. De vuurplaats
aan de Jensemaheerd komt al

De leden van de gespreksgroepen gaan er even goed voor zitten...

Vijftien mensen gaven zich op 4 februari op voor verschillende werkgroepen. Wilt u ook deelnemen aan een werkgroep?
Mail dan naar ronald.rooijakkers@groningen.nl.
Kijk op de website gemeente.groningen.nl/melding-schadevuil-in-uw-buurt als u iets ziet m.b.t. onderhoud en beheer.
Aan het werk in de tuin van De Wiershoeck

vlot ter sprake. ‘Ik heb er meer
mensen ontmoet dan in de 38
jaar dat ik in Beijum woon’, zegt
Tjeerd Oliemans enthousiast.
Snel is duidelijk dat het thema
ontmoeten veel raakvlakken
heeft met andere thema’s. Via
een weggeef-app voor overgebleven voedsel en spulletjes
kun je op een leuke manier in
contact komen met je buren. Een jonge moeder uit de
Jaltadaheerd wil graag een

speelplek voor kinderen combineren met de mogelijkheden
van bewegen voor de volwassenen, een picknicktafel en af en
toe een vuuravond.
Buitenfitness
Een tiental mensen bespreekt
de mogelijkheden van bewegen
in de buitenlucht en buitenfitness. En dat buitenfitness
ook voor mensen die slecht ter
been zijn toegankelijk is, een
voorziening voor iedereen van

10 tot 100 jaar. De voorkeur
gaat uit naar toestellen van natuurlijke materialen zoals hout
en bamboe.
Wijkmarkeringen
Beijum is een bloemkoolwijk.
Een goede bewegwijzering en
logische routes zijn daarom
geen overbodige luxe. Een klein
groepje buigt zich over de problemen van zoeken en verdwalen en de entree van de wijk. De
borden die er op dit moment
staan, zijn niet meer up-todate en sommige heerden zijn
slecht te vinden. De werkgroep
Groen, Grijs en Verkeer van de
BOB heeft hier al een inventarisatie van gemaakt. En de entree
van de wijk zou, in navolging
van de stadsmarkeringen,
opgefleurd kunnen worden
door wijkmarkeringen langs de
vijf verschillende toegangswegen voor fiets, auto of bus. Een
mooie klus voor kunstenaars in
de wijk.

Stadsdeelbeheerder Centrum
en vandaag te gast in onze wijk.
Veel mensen wachten met hun
vinger in de lucht ongeduldig
op hun beurt. “Ho, ho, ho”,
zegt Jans, “u bent nummer
drie, dan u en dan u.” Het gaat
over problemen met snoeiafval, huisvuil en afgedankte
banken die in de Groene Long
gedumpt worden, gras dat na
het maaien op straat ligt en
mooie prunusbomen die in één
keer gerooid worden. Allemaal
zaken die bewoners kunnen
melden bij de gemeente. Maar
bewoners kunnen ook veel zelf
doen. Een groepje bewoners uit
de Jensemaheerd onderhoudt
hun eigen heerd. Ze krijgen een
klein bedrag van de gemeente
om de onkosten te dekken.
Mooie uitsmijter
Na afloop geven de gespreksleiders een korte samenvatting
van de opgehaalde ideeën
in hun groep. En de groep
Buitenfitness komt met een
mooie uitsmijter: “Rumba,
salsa, karate, je kan het zo gek
niet bedenken of het kan straks
allemaal op Plein Oost!”
Tekst en foto’s Willy Koolstra

Uitgelicht

Vingers in de lucht
De grote groep die voor het
thema onderhoud en beheer
koos, is volop in discussie
onder leiding van Jans Oeben,

Leer je wijk kennen

Beijum Bruist! op beijum.nl

Op Wereldreis in eigen wijk. Dat is mogelijk met MOVE. Het
idee ontstond vorig jaar bij een bijeenkomst van de Werkgroep
Meedoen. Wij willen mensen in de wijk met elkaar in contact
brengen. Wilt u iets meer te weten komen over onze multiculturele samenleving, laat u dan verleiden om de sfeer te proeven
van allerlei landen, met muziek, een verhaal over en heerlijk
eten uit het land van herkomst.
We beginnen dit jaar met het land Congo. En wel op donderdag 2 april 2020 in het Heerdenhoes We hebben Marie-José
Tshiabu en Bianco Bolumba bereid gevonden om voor ons te
koken en het verhaal van Congo, hun land van herkomst, te
vertellen. Volgende maand nog veel meer hierover!

Wil je meer weten over de wijkvernieuwing in Beijum? Wil je
weten wat het nou precies is? Wie er bij betrokken zijn?
Of de artikelen in de krant nog een keer lezen, het Wijkvernieuwingsplan Beijum bestuderen? Meer horen over de
thema’s van Wijkvernieuwing zoals de Aantrekkelijke en
veilige buurt, Ouder worden in Beijum, de Heerdenaanpak of
Samen maken we de wijk (versterken bewonersparticipatie)?
De wijkvernieuwingspagina staat
op de homepage
van beijum.nl.
Als je daar op doorklikt vind je heel
veel informatie die
regelmatig aangevuld wordt.

Een leuk idee dat naar
voren kwam op de
bewonersavond was om
een wandelboekje te
maken. Om de wijk beter
te leren kennen en om op
plekken te komen waar
je normaal nooit komt, is
een boekje met wandelroutes bijna een must: een
wandeling langs struikelstenen (Stolpersteine),
kunstwerken of plekken
met historische- of
architectonische waarde.
De Historische Werkgroep
Beijum heeft dit idee
opgepakt.
Dus dat boekje komt er!

Wijkvernieuwing
‘Beijum Bruist!’ werkt aan een wijk waar iedereen tot zijn rechtDekomt
deelneemt aan de samenleving.
De twee trotse
winnaars
officiëleen
prijsuitreiking

Gemeente en woningcorporaties doen dat samen met bewoners, ondernemers en scholen. Meedoen? Mail naar info@beijum.nl

