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Aan het werk in de tuin van De Wiershoeck

De officiële prijsuitreikingDe twee trotse winnaars

Op naar een nog aantrekkelijker Beijum!

Wensen wijkbedrijf in beeld

Het Actieplan Openbare 
Ruimte Beijum  heeft als 
uitgangspunt: “Een gezonde, 
veilige en aantrekkelijke leef-
omgeving die ontmoeting en 
beweging stimuleert.” 
Beijumers konden hiervoor 
ideeën opperen tijdens 
bewonersbijeenkomsten van 
het Wijkvernieuwingsproject 
Beijum Bruist! in januari en 
juni 2019 en in diverse werk-
groepen. De gemeente heeft 
dit alles verwerkt in een 
concept actieplan dat dit jaar 
praktisch uitvoerbaar moet 
zijn; de rol van bewoners is 
daarbij essentieel. 

Stadsdeelbeheerder Ronald 
Rooijakkers presenteerde het 
actieplan tijdens de wijkinloop 
van het Wijkplatform op 12 
december. 

Reacties bewoners
Door bewoners werden toen 
suggesties gedaan ter aanvul-
ling of verbetering, waarvan 
een aantal is meegenomen in 
het definitieve actieplan. Zo 
werd gevraagd om bankjes op 
de routes naar de winkelcentra 
en de buurtcentra. Verouderde 
bewegwijzering is velen een 
doorn in het oog. Ook werden 
genoemd: de mogelijkheid om 
problemen zoals losse stoep-
tegels te melden, de snelheid 
waarmee de gemeente daarop 
reageert en het onderhoud van 
het groen. Ronald gaf aan deze 
punten mee te nemen in het 
definitieve plan. 

De actiepunten
Uiteindelijk zijn er vijf pun-
ten geformuleerd waar we als 
gemeente en bewoners samen 
mee aan de slag gaan in 2020. 
Ronald geeft op ieder punt een 
toelichting:

Versterken structuur openbare 
ruimte 
“Wat we merken is dat bijvoor-
beeld paden door overhangend 
groen minder of niet toeganke-
lijk zijn. Dat willen we aanpak-
ken zodat de structuur van de 
openbare ruimte beter wordt. 
Hier kunnen ook aspecten als 
verlichting, bewegwijzering en 
veiligheid een rol bij spelen.” 

Informeren over niveau onder-
houd en bewoners uitdagen zelf 
aan de slag te gaan
De gemeente hanteert diverse 
onderhoudsniveaus. Ronald: 
“Zo maaien we het gras en 
snoeien we bomen eens in 
de zoveel tijd. Hoe vaak, dát 
bepaalt de gemeenteraad: elke 
onderhoudsbeurt kost natuur-
lijk geld. We willen daarom 
aangeven wat je mag verwach-
ten. Veiligheidsproblemen 
zoals kapotte straatverlichting 
pakken we altijd aan.” Bewo-
ners zouden zelf ook een deel 
van het beheer op zich kunnen 
nemen. “We brengen natuurlijk 
ook ons meldsysteem onder de 
aandacht (https://groningen.
slimmelden.nl).” 

Buitenfitness/buitensportplek
Een hardloopparcours, fitness-
toestellen: er is veel behoefte 
aan sportmogelijkheden in 
de wijk. Samen met de bewo-
ners en professionals die deze 
voorzieningen willen gaan 

gebruiken, moet er dit jaar iets 
tot stand zijn gebracht. “Eerst 
de vraag en behoefte scherp 
krijgen, daarna keuzes maken.” 
De geplande beweegplek bij 
Kardinge (verwacht tweede 
kwartaal 2020) is nadrukkelijk 
ook voor Beijumers bestemd.

Verbeteren entree van de wijk 
“De entree van de wijk wordt 
vaak genoemd, steeds in een 
andere context,” legt Ronald uit, 
“zoals wijkmarkering, gevoel 
van thuiskomen, kunst, 
bloembakken, en verkeers-
veiligheid (door de werkgroep 
Opgroeien in Beijum).

Picknicktafels en bankjes
Dit is een vervolg van het pro-
ject dat al in 2019 liep. Bewo-
ners kunnen een picknicktafel 
adopteren als er draagvlak voor 
is in hun heerd. Het past bij de 

sociale doelstellingen van de 
Wijkvernieuwing (ontmoeten, 
meedoen).

Het definitieve plan wordt in 
januari vastgesteld en vervol-
gens uitgewerkt met bewoners. 
Op dinsdag 4 februari om 19.30 
uur is er een bewonersavond in 
het Trefpunt specifiek over de 
aanpak van de openbare ruim-
te. Iedereen kan dan meedoen 
in een van de gespreksgroepen 
en, als je wilt, daarna in een 
van de werkgroepen. Want het 
is niet voor niets een actieplan: 
we willen nu resultaten zien!

Marleen van Leeuwen

Stadsdeelbeheerder Ronald 
Rooijakkers is bereikbaar via: 
ronald.rooijakkers@groningen.nl.
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Actiepunten genoemd door bewoners tijdens de eerste bewoners-
bijeenkomst in januari 2019 (Illustratie: Corien Bögels)

De afgelopen twee maanden 
heb ik als projectleider Wijk-
bedrijf Beijum, wensen en be-
hoeften voor een wijkbedrijf in 
beeld gebracht. Ik sprak met 
bewoners, wijkinitiatieven, 
wijkorganisaties en onderne-
mers uit de wijk die toekomst 
zien in een wijkbedrijf. 

Het is de bedoeling dat het 
wijkbedrijf een plek wordt met 
verschillende activiteiten waar-
mee jij als Beijumer je talenten 
leert ontdekken en ontplooien. 
Waar je trainingen kunt volgen 
om makkelijker de stap naar 
werk te kunnen maken. 
Een centrale plek in de wijk 
waar je terecht kunt met vragen 
over werk, en waar je begelei-
ding kunt krijgen. 
Zo’n wijkbedrijf moet een 
opstap zijn om werkervaring op 
te doen. 

Begin klein
Verschillende wijkinitiatieven 
en wijkorganisaties drongen 
aan op een sterkere onder-
linge verbinding en op meer 
inspraak. Verder adviseerden 
zij om klein te beginnen en de 
activiteiten in het wijkbedrijf 

stap voor stap op te bouwen 
en daarna uit te breiden met 
andere projecten: zoiets is 
praktisch haalbaar en vergroot 
de kans op een succesvol wijk-
bedrijf. Daarom is er voorge-
steld om met drie projecten 
te starten: groenonderhoud, 

jongeren zonder startkwalifi-
catie en een klussenbedrijf. Op 
www.beijum.nl staat wie er in 
de projectgroepen zitten.

Project 1 - Groenonderhoud
Uit de gesprekken bleek dat 
het groenonderhoud in de wijk 
aandacht verdient. Zo werd 
tijdens het Wijkplatform van 
12 december jongstleden aan 
stadsdeelbeheerder Ronald 
Rooijakkers voorgesteld het 
hiervoor beschikbare budget 
vanuit de gemeente over te 
dragen aan de wijk.

Project 2 - Jongvolwassenen 
zonder startkwalificatie
In Beijum heeft 25% van de jon-
geren tussen 17 en 25 jaar geen 
startkwalificatie. Ze hebben 
de school verlaten zonder een 
diploma te halen. En zonder 
voldoende opleiding heb je 

Regulier beleid
Soms horen zaken gewoon bij regulier beleid: het bomen-
beheerplan is door de gemeenteraad vastgesteld en wordt 
gedurende 10 jaar – we zijn halverwege – uitgevoerd. Over 
de beperkte opbrengst van zonnepanelen door bomen is het 
beleid van de gemeente ook duidelijk: de gemeente hecht 
veel waarde aan zowel bomen als duurzaamheid, maar geeft 
geen kapvergunning voor meer zon op je zonnepanelen.

Uitnodiging Bewonersavond
Aantrekkelijke en veilige buurt 

Dinsdag 4 februari 19.30 – 21.30 uur 
Wijkcentrum Trefpunt, Beijumerweg 17

Denk mee, doe mee, laat je stem horen!

minder kans op werk. Belang-
rijk dus dat hier een gericht 
plan van aanpak voor komt!

Project 3 - Klussenbedrijf
Het derde project is het opzet-
ten van een klussenbedrijf.  

Plannen maken
De drie projectgroepen gaan de 
komende tijd een plan van aan-
pak maken, het financiële mo-
del uitwerken en de benodigde 
capaciteit bepalen. Allemaal 
voorwaarden om van start te 
kunnen gaan. Op deze pagina 
wordt u steeds geïnformeerd 
over de vorderingen. Mail voor 
meer informatie naar:
wijkbedrijfbeijum@gmail.com.

Lisette de Voogd,
Projectleider Wijkbedrijf Beijum

De Hulpexpress is een van de deelnemers aan Project 3


