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Wijkbedrijf Beijum: broedplaats in de wijk
In het voorjaar van 2020 krijgt
Beijum mogelijk een eigen
wijkbedrijf. De gemeente heeft
Lisette de Voogd opdracht
gegeven te onderzoeken of
een wijkbedrijf kans van
slagen heeft. Een wijkbedrijf
kan de (arbeids-)deelname
van Beijumers stimuleren en
kan een broedplaats zijn van
bewonersinitiatieven voor en
door Beijumers.

Lisette de Voogd: “Dit is een
prachtige opdracht en ik hoop
met mijn onderzoek duidelijk
te krijgen dat er draagvlak is
voor een eigen wijkbedrijf bij
bewoners, ondernemers en
andere betrokken partijen.
Ook weten we straks wat voor
projecten en activiteiten er
kunnen plaatsvinden. Ik ga
adviseren over de organisatievorm, de huisvesting en

Picknicktafels

Vanuit het thema ‘Iedereen kan meedoen’ kwam het idee dat
een bankje of picknicktafel in de buurt een goede plek is om
elkaar te ontmoeten. Dat is uitgewerkt in een ‘Adoptie’-actie.
Bewoners nemen de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van het bankje of de tafel. Ondertussen zijn al in
verschillende heerden picknicktafels geplaatst. Zo kreeg de
Bentismaheerd een picknicktafel in de vernieuwde speeltuin.
In juli werden speeltuin en tafel feestelijk ingeluid met een
buurtbarbecue. Tijdens de hete zomerdagen hebben bewoners volop genoten van deze mooie plek.

de financiën. Vooraf goed je
huiswerk doen, levert straks
de juiste kennis op om dingen
goed te starten. Eind december
moet het plan klaar zijn.”
Bijdragen
In een wijkbedrijf kun je werkervaring opdoen zodat de stap
naar betaald werk makkelijker
wordt. Bij het wijkbedrijf worden initiatieven en activiteiten
ondergebracht die kunnen
leiden naar werk: vast, tijdelijk
of vrijwilligerswerk. Lisette:
“Voordat je mensen werk kunt
bieden, moet je natuurlijk wel
eerst werk zijn. Bijvoorbeeld
onderhoud van het groen of
opruimen van zwerfvuil.
Het wijkbedrijf kan straks dan
ook een belangrijke bijdrage
leveren aan de leefbaarheid
van de wijk.’
Meer actie
Lisette de Voogd woont sinds
2008 met veel plezier in Beijum.
Omdat ze graag mensen wilde
leren kennen, ging ze zich
actief inzetten voor de wijk.
Ze sloot zich daarom aan bij
wijkinitiatieven zoals de Sociale
Long, de werkgroep speelplekken en de klankbord- en communicatiegroep van de wijkvernieuwing. Op dit moment zit ze
in het bestuur van het Trefpunt
en het Heerdenhoes. Het liefst
zou ze minder willen praten en
meer actie willen zien.

Beijum Bruist!

Lisette de Voogd
Uitnodiging
In het plan zullen de wensen
en behoeftes staan van bewoners, ondernemers en andere
betrokken partijen. Daarom
nodigt Lisette iedereen van

‘Nu ik ouder word’
In het voorjaar van 2019 heeft
PKN De Bron drie avonden
georganiseerd met als thema
‘Nu ik ouder word’. Centrale
vraag: wat gebeurt er dan met
je? De deelnemers wilden hier
graag een vervolg aan geven.
Onderwerpen die genoemd
werden: geloofsbeleving en
spiritualiteit, een seniorencafé, eenzaamheid, jeugd en
ouderen, ouderen en wonen
in Beijum. Als gevolg daarvan
organiseert De Bron opnieuw
drie avonden over geloofsbeleving en spiritualiteit.
De activiteiten die de werkgroep ‘Voor en Door Beijumers’
organiseert zijn niet alleen
voor ouderen. Regelmatig zijn
er fietstochten of natuurwandelingen in de omgeving van

Maar de deelnemers kiezen
vooral voor gezelligheid.
Actief
Zes mensen gaven zich op om
de middagen tot eind 2019 te
organiseren. Zo is er onlangs al
een spelletjesmiddag geweest.
Iedere keer bereiden twee
mensen de middag voor. Zoveel
mogelijk ‘selfsupporting’ dus.

Beijum. Er zijn ook koffieochtenden in het Heerdenhoes.
Deelnemers vinden het vooral
gezellig om contact te hebben
met andere Beijumers.
Ouderencafé
De Bron en de werkgroep
vonden elkaar in de behoefte
om gezellig bij elkaar te komen.
En zo is het ouderencafé in het
Heerdenhoes gestart.
De dertig mensen aanwezig bij
het eerste café kwamen vooral
voor contact met anderen:
‘gewoon met elkaar praten’.
Met af en toe een thema.
Duidelijk is dat het café geen
platform is om over zaken als
ouderen en wonen in Beijum te
vergaderen. Er kan best gesproken worden over eenzaamheid
of gezondheidsproblemen.

Tips en ideeën kunnen naar
wijkbedrijfbeijum@gmail.com.

Kerngroep Wijkvernieuwing

Leden van de Kerngroep zijn (voorlopig) Frans Egberink, Hans
Elzinga, Jozias Hillenkamp, Iwan Jorden, Wim Klein, Marleen van
Leeuwen, Barbara Ligtenberg (gemeente), Minetta Koornstra
(gemeente), Naomi Rumaloine, Theo Smit, Rein van der Velde,
Lisette Veenstra (opbouwwerker) en Lisette de Voogd.

Het is een gezellige boel in het
Heerenhoes. De geluiden zijn
positief. Een hoopvolle start
van dit bewonersinitiatief.
Half december gaan we
evalueren.

Symbolen
op de weg

U bent van harte welkom!
Ruud van Erp
Theo Smit

Kalender
Wijkvernieuwing
26 november 16.00 - 17.30

Heerdenhoes
Melsemaheerd 2

Ouderencafé
Doe mee met Tai Chi

3 december 19.30 - 21.00

Kerngroep Wijkvernieuwing

Heerdenhoes
Melsemaheerd 2

Vervolgvergadering Kerngroep

9 december 16.00 - 17.30

Heerdenhoes
Melsemaheerd 2
12 december 19.30 - 21.00

De Wegwijzer
Ypemaheerd 42

Ouderencafé
Brandpreventie: presentatie door Luc
Oldenhof (brandweer)

Wijkinloop
Presentatie plannen openbare ruimte door
Ronald Rooijakkers (stadsdeelbeheerder)

Deze pagina wordt samengesteld door het communicatieteam Wijkvernieuwing Beijum.
De twee trotse winnaars

Meer informatie staat op de
LinkedInpagina van
Wijkvernieuwing Beijum.

Afgelopen 5 november was de eerste bijeenkomst van de Kerngroep Wijkvernieuwing. Deze groep actieve wijkbewoners en
vertegenwoordigers van gemeente en opbouwwerk volgt de
wijkvernieuwing op de voet en neemt er actief aan deel.
Al langere tijd zijn actieve bewoners als leden van een ‘klankbordgroep’ en een ‘denktank’ betrokken bij de wijkvernieuwingsplannen. Goede informatie voor bewoners – met name
via het Wijkplatform Beijum – vinden zij heel belangrijk.

Ouderencafé: een plek
om elkaar te ontmoeten
Aan het werk in de tuin van De Wiershoeck
Bij het wijkvernieuwingsthema
‘Ouder worden in Beijum’ staat
‘elkaar ontmoeten’ hoog op de
agenda. Verschillende groepen in de wijk zijn bezig met
activiteiten die hierop gericht
zijn. Twee ervan, PKN De Bron
en de werkgroep ‘Voor en Door
Beijumers’, hebben de handen
ineengeslagen.
Resultaat: het ouderencafé,
elke 2e en 4e maandag in de
maand, van 16.00 tot 17.30 in
het Heerdenhoes.

harte uit om haar op te zoeken,
aan te spreken en in gesprek
te gaan over ideeën voor een
wijkbedrijf. Vertel haar welke
activiteiten en projecten een
plek zouden kunnen krijgen in
het wijkbedrijf en ook voor wie.

De officiële prijsuitreiking
Reageren? Ga naar beijum.nl of mail naar info@beijum.nl

Veel ouders maken zich
zorgen over de verkeersveiligheid in de wijk.
De ouderraad, onderdeel
van de werkgroep ‘Positief
opgroeien’, ziet de gevaren
van te hard rijden op de
wijkring en in de heerden,
vooral voor spelende
kinderen. Op de Beijumerweg, ter hoogte van het
Trefpunt, zijn daarom nu
verkeerssymbolen geschilderd. Weggebruikers
kunnen hierop zien wat de
maximum snelheid is (dat is
30 kilometer per uur!)
... en hun gedrag erop
aanpassen.

