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Aan het werk in de tuin van De Wiershoeck

De officiële prijsuitreikingDe twee trotse winnaars

Een van de  vele ideeën  
tijdens de wijkver-
nieuwingsmarkt afgelopen 
juni: een schaakfeest voor 
jong en oud in het Heerden-
hoes en op het Heerdenplein.

Op 25 september was het 
zover. Binnen kon je leren hoe 
het moet, buiten kon je een 
potje spelen aan de nieuwe 
schaaktafel. En je kon het 
opnemen tegen de Neder-
landse jeugdkampioen, Jonas 
Hilwerda – ook een Beijumer!

Ook buiten schaken? Je kunt 
de schaakstukken ophalen 
in de bibliotheek of in het 
Heerdenhoes.

Beijum Bruist! motor voor sterke wijk

De pagina Beijum Bruist! wordt samengesteld door het communicatieteam Wijkvernieuwing Beijum. 

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

Twee onderzoeken, de ene 
afgerond (cultuur-historische 
scan) en de ander nog volop 
bezig (stedenbouwkundig 
onderzoek), werden op 26 
september gepresenteerd aan 
vertegenwoordigers van de 
klankbordgroep Wijkvernieu-
wing, woningcorporaties en 
de gemeente. Het zijn analyses, 
met daarnaast nog veel vragen 
die beantwoord moeten wor-
den voor de afronding van hun 
onderzoek later dit jaar.

Identiteit door diversiteit
De cultuur-historische scan 
toont de kwaliteiten én knel-
punten van de wijk. De ge-
schiedenis van dit gebied is nog 
goed zichtbaar: Beijumerweg 
met oude boerderijen, Zuid-
wending, oude sloten. Er zit 
hiërarchie in de groenstructuur 
van de wijk: de Groene Long, 
de Beijumerweg en de Zuid-
wending zijn de aderen, 
de kleine speeltuintjes tus-
sen de huizenblokken zijn de 
haarvaten.
Beijum moest een dorps ka-
rakter krijgen, waar bewoners 

elkaar ontmoeten. De wijk 
kreeg daarom de vorm van een 

Schaakfeest

Beijum Bruist!

Van achterkanten en zichtlijnen
bloemkool, met de heerden als 
bloemkoolroosjes, waarin je 
wordt ‘uitgenodigd’ rustig te rij-
den. Er moest verspreid worden 
geparkeerd – niet meer dan 20 
auto’s op een plek. Gebouwen 
in de wijk mochten niet hoger 
dan 9,5 meter worden –  bij 
winkelpleinen maximaal 12,5 
meter. Eénendertig architecten 
zorgden voor een gevarieerde 
bouw. Maar door de economi-
sche crisis in de jaren tachtig 
werd er wel afbreuk gedaan aan 
de principes: de huizen werden 
kleiner en dichter op elkaar 
gebouwd: de landelijke, open, 
gemeenschappelijke ruimte 
werd kleiner.

Openbaar karakter
De achterkanten van Beijum 
laten dat zien. Huizen staan 
soms met de rug naar de weg, 

achtertuinen met hoge en lage 
schuttingen vol in het zicht. 
Het stedenbouwkundig onder-
zoek spreekt dan ook van  ver-
gaande privatisering. Het zou 
opener moeten, vooral naar de 
groene zones. De oude sloten 
zouden zichtbaarder moeten 
zijn, de zichtlijnen naar het 
omliggende land duidelijker. 
Door gebrek aan onderhoud 
is nu veel dichtgegroeid. De 
vele parkeerplaatsen rondom 
de huizen geven een schraal 
beeld. Er is veel ruimte waar 
je iets mee zou kunnen doen, 
bijvoorbeeld door doorsteken 
te maken (misschien zelfs de 
lange rij flats aan de Wibena-
heerd doorbreken?).

En zo raken deze twee onder-
zoeken elkaar. Zorg voor de di-
versiteit van de wijk is ook zorg 
voor het openbaar karakter. De 
kwaliteiten van de wijk liggen 
er voor het oprapen. Voorals-
nog is het beheer onvoldoende. 
Als we daar nou eens mee 
beginnen?!

Door Marleen van Leeuwen

Typisch Beijums doorkijkje naar 
het groen rond de wijk

Ruim 60 mensen van diverse organisaties kwamen 8 oktober bij 
elkaar in het Trefpunt om samen een Sterk Netwerk Beijum 
te vormen. De deelnemers waren onder meer basisscholen, kin-
deropvang, De Bron, huisartsen, Huis voor de Sport, Humanitas, 
Kas Vital, Limor, Link050, Logopedisch Centrum Noord, Natuur-
monumenten, Studieblik, buurtcentra, Vrijdag, Wiershoeck, WIJ, 
Wijkplatform en de gemeente. De bedoeling is om met elkaar 
kennis te maken, te vertellen over je organisatie en je werk, en 
verkennen hoe we nog beter kunnen samenwerken voor de 
Beijumers. De deelnemers waren enthousiast en velen maakten 
koffiedates. De volgende ontmoeting is 26 november.

“Beijum Bruist! is eigenlijk de 
beste titel voor alle activiteiten 
die bewoners, partijen in de 
wijk, gemeente en corporaties 
samen oppakken. De wijk-
vernieuwing is in volle gang!” 
Dit zegt Minetta Koornstra, 
gebiedsmanager en sinds de 
zomer ook projectmanager 
van de wijkvernieuwing. “We 
willen samenhang aanbrengen 
in alle projecten, versterken 
wat er al gebeurt. Wijkvernieu-
wing is de motor voor deze 
versterking. Wat we daarvoor 
nodig hebben is dat Beijumers 
betrokken zijn, meedoen, dat 
er geld is en dat we ondersteu-
ning regelen. Er is nog veel te 
doen, maar je merkt nu al dat 
Beijum bruist.” 

Sinds de start van de wijkver-
nieuwing, in januari, is er veel 
in gang gezet. Ouders, scholen, 
WIJ Beijum en kinderopvang 
werken samen aan het plan 
Kindvriendelijke Wijk. Een van 

de onderwerpen is verkeersvei-
ligheid. Auto’s rijden te hard, 
kinderen kunnen niet veilig 
oversteken. Daar moet wat aan 
gedaan worden. Leerlingen 
hebben zelf verkeersborden 
gemaakt die auto’s waarschu-
wen om niet te hard te rijden. 
Daarnaast worden gezamenlijk 
diverse activiteiten opgezet om 
te voorkomen dat kinderen met 
een achterstand opgroeien.

In Beijum wonen relatief veel 
mensen die met armoede te 
maken hebben. De pilot 
‘Kansrijk Oost’ is gestart. Hier 
doen 15 huishoudens aan mee 
met een vernieuwde aanpak 
van armoede. Centraal onder-
deel is het werken met buddy’s. 
Ervaringsdeskundigen – men-
sen die armoede kennen uit 
eigen ervaring – werken samen 
met WIJ, Humanitas en het 
Leger des Heils. De pilot loopt 
tot april 2020 en wordt dan 
geëvalueerd.

Minetta Koornstra: “Nieuw aan 
dit project is de aanpak. Naast 
iemand gaan staan, wat heb je 
nodig, waar loop je tegenaan? 
Er zijn veel regelingen, maar 
hoe kun je je perspectief verbe-
teren? We verwachten veel van 
deze aanpak. Ik hoop dat we 
er in een vervolg meer mensen 
mee kunnen helpen.”

Beijum heeft relatief veel jonge-
ren zonder startkwalificatie. Dat 
betekent dat ze geen diploma’s 
hebben om verder te leren of 
om een goede start te maken op 
de arbeidsmarkt. Ook hiervoor 
is extra inzet nodig, zodat er 
betere kansen komen met zicht 
op werk.

Minetta Koornstra: “We hebben 
net een projectleider Wijkbe-
drijf Beijum aangesteld, Lisette 
de Voogd. Zij gaat samen met 
bewoners, ondernemers en 
partijen in de wijk na welke 
activiteiten mogelijk zijn in een 
wijkbedrijf en ook wat voor 
soort organisatie hier bij past. 
Een wijkbedrijf kan een broed-
plaats worden om werkervaring 
op te doen, om klussen in de 
wijk aan te pakken, om nieuwe 
projecten te starten.”

Ook wordt gewerkt aan een ac-
tieplan om de openbare ruimte 
op te knappen. Onderdeel van 
dit plan zijn diverse wensen van 
bewoners en knelpunten van 
verkeersveiligheid. Het gaat om 
kleinere en grotere maatrege-
len, variërend van de onlangs 
geplaatste picknickbanken in 
de Galkemaheerd tot maatre-

gelen die meer tijd vragen van-
wege afstemmen en uitvoeren. 

Projecten die op de planning 
staan voor de komende jaren 
zijn onder andere het verder uit-
bouwen van het Wijkplatform, 
het ontwikkelen van een sterk 
netwerk Beijum, de woning-
behoefte van ouderen in kaart 
brengen. Verder krijgt de heer-
denaanpak een vervolg in de 
Galkemaheerd, de Godenken-
heerd en de Isebrandtsheerd. 
Ook komt er nog een aanpak 
voor de beide winkelpleinen. 
Minetta Koornstra: “Het gaat 

om veel projecten, het gaat om 
een lange termijn. Daarom wil-
len we die samenhang aanbren-
gen. Zo kun je versterken wat 
er al gebeurt. Wijkvernieuwing 
is de motor voor deze verster-
king. Daarom is het zo mooi dat 
Beijumers en veel partijen zo 
betrokken zijn. Daaraan merk je 
dat Beijum bruist!’

“De kwaliteiten 
van de wijk 
liggen er voor 
het oprapen.”


