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Samen met bewoners en 
andere betrokkenen is er 
vanaf 2019 hard gewerkt 
aan een plan voor de open-
bare ruimte. Het resultaat 
is het ‘Kookboek Beijum’. 
Hierin staat beschreven 
hoe we Beijum een veilige, 
aantrekkelijke en mooie 
wijk kunnen laten zijn en 
blijven. De komende tijd 
gaan we met dit plan aan de 
slag. Eerste stap daarvoor: 
een bijeenkomst op woens-
dagavond 8 juni om 18.00 
uur in het Trefpunt. 

Het plan voor de openbare 
ruimte heet het ‘Kookboek 
Beijum’. Het heet zo om-
dat je de uitvoering ervan 
kunt zien als het bereiden 
van een gerecht. We heb-
ben de ingrediënten: een 
sterk raamwerk, !jn wonen, 
Beijum verbinden en vitale 
kernen. Nu is het belangrijk 
om na te denken over een 
juiste samenstelling en een 
goede smaak daarvan. 
Samen met bewoners en 
andere partijen in de wijk 
willen we de komende tijd 
hiernaar kijken. Vandaar dat 
we als eerste stap hiervoor 
een bewonersbijeenkomst 
organiseren. Om zo samen 
te zien wat we belangrijk 
vinden. Van welke ingredi-
enten we veel nodig hebben 
en waarvan weinig. En wat 
goed smaakt en wat niet. 

Kookboek Beijum
Het Kookboek Beijum is 
bedoeld om meer samenhang 
te brengen in alle lopende en 
toekomstige projecten in de 
openbare ruimte van de wijk. 
Het biedt een kader om mee 
aan de slag te gaan. De ver-
schillende deelprojecten die 
hieronder vallen, zijn in vier 
thema’s/ingrediënten verdeeld. 
Hierbij gaat het om:

1. Een sterk raamwerk
Het thema ‘Een sterk raam-
werk’ gaat over het verbeteren 
van de structuur van de wijk. 
Beijum is een groene wijk. 
Ook de omgeving eromheen 
kenmerkt zich door het groen. 
Om dit nog beter op elkaar 
aan te laten sluiten, willen we 
samen met bewoners kijken 
hoe we het landschap meer bij 
de wijk kunnen betrekken. En 
hoe we zorgen dat het groen in 
de wijk beter met elkaar en met 
de woonomgeving kan worden 
verbonden. Ook willen we met 
elkaar onderzoeken hoe we de 

Beijumerweg kunnen verster-
ken als belangrijke landschap-
pelijk en historisch punt in de 
wijk.

2. Fijn wonen
Beijum heeft een unieke 
architectuur en een geheel 
eigen identiteit. Een belangrijk 
onderdeel daarvan vormt de 
bloemkoolstructuur. Kenmer-
kend daarvoor zijn de ruimte-
lijke opzet en de afzonderlijke 
woonerven met doodlopende 

straten. Door deze structuur is 
er niet echt sprake van eenheid 
in de wijk. Dit willen we verbe-
teren door te zorgen voor meer 
verbindingen tussen de heer-
den. En door samen te kijken of 
we heerden kunnen verenigen 
in woonbuurten. Binnen deze 
‘woonkernen’ houdt elke heerd 
zijn eigen karakter en identiteit. 
Wat dat is, en hoe die eruitziet, 
gaan we samen met bewoners 
onderzoeken en bepalen. Ook 
gaan we verder met het verbe-

Met elkaar werken aan de toekomst van de wijk

teren van de woonomgeving 
van de heerden in de Heerden-
aanpak. 

3. Beijum verbinden
De structuur van Beijum 
maakt het soms lastig je weg 
in de wijk te vinden. Zowel 
per auto, !ets als te voet. Door 
met elkaar te kijken hoe we de 
!etsverbindingen in de wijk 
kunnen verbeteren, willen we 

Uitnodiging Bewonersbijeenkomst woensdagavond 8 juni
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Een voorstel voor hoe we Beijum kunnen verbinden.

Fijn wonen: voor en na.
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Heb jij mooie ideeën om van 
Beijum een nog leukere en 
bruisender wijk te maken? 
Dan is dit je kans. Beijumers 
krijgen de beschikking over 
een wijkbudget voor bewo-
nersinitiatieven. Als bewoners 
hebben we hier gezamenlijk 
zeggenschap over. Iedereen 
kan hier ideeën voor indienen.

Je mag zelf beslissen wat je 
bedenkt en waarvoor. Je kunt 
alleen of samen met andere 
Beijumers initiatieven ontwik-
kelen en plannen maken. Denk 
bijvoorbeeld aan iets om de 
directe woonomgeving of de 
buurt op te "euren. Of om de 
sociale contacten in de heerd of 
de wijk aan te halen. Er is van 
alles mogelijk met het wijkbud-
get. Belangrijk is dat de initia-
tieven en plannen veel mensen 
aanspreken en praktisch goed 
uitvoerbaar zijn.

Meedoen
Hoe kun je ideeën delen? Dat 
kan digitaal via de website 
van de Stem van Groningen 
(https://destemvan.gronin-
gen).  Door het maken van een 
account kun je ideeën en ini-
tiatieven inbrengen, stemmen 
en reageren. Bij het delen kun 
je toelichten waarom je het een 
goed idee vindt, aangeven of 
het een eenmalig iets is of dat 
het voor een langere periode is 
en ook aangeven hoeveel het 
gaat kosten om je plannen te 
verwezenlijken. 
Je kunt ook een plan van aan-
pak en een begroting indienen. 
En reageren en stemmen op 
initiatieven die je aanspreken. 
Via jouw persoonlijke account 
kan de Stem van Groningen 

ook gemakkelijk met je in con-
tact komen voor aanvullende 
informatie en/of vragen over 
jouw idee of initiatief. 

Heb je moeite met internet? Of 
ben je niet in de gelegenheid 
om dit digitaal voor elkaar te 
krijgen? Dan kun je hulp krij-
gen. Hiervoor gaan we plekken 
inrichten waar je terechtkunt 
voor ondersteuning bij het in-
brengen, het delen van ideeën 
en voor het stemmen. Op dit 
moment zijn we druk bezig met 

Beslis mee over het wijkbudget!

de voorbereidingen hiervan. 
Binnenkort vertellen we je hier 
meer over.
Welke ideeën kunnen worden 
gerealiseerd, hangt af van het 
aantal verkregen stemmen. Je 
kunt zowel digitaal, via de Stem 
van Groningen, als schriftelijk 
op de ingediende initiatieven 
en plannen je voorkeur aan-
geven. Het is mogelijk dat na 
het stemmen blijkt dat niet één 
maar meerdere initiatieven kan 
worden gerealiseerd. 
Samen maken we de wijk nog 

leuker. De eerste stap is het 
organiseren van een Bewo-
nersinloopavond, die bij het 
verschijnen van deze editie al 
heeft plaatsgevonden. Binnen-
kort volgt hiervan het verslag.

Meer weten
Wil je meer weten over het 
wijkbudget? Of heb je een idee 
dat je met ons wilt bespreken? 
Neem dan contact met ons op 
via : naomi.
rumaloine@beijum.org .

Als een van de wijken met 
aardbevingsschade komt 
Beijum in aanmerking voor 
geld vanuit het Nationaal 
Programma Groningen 
(NPG). Voor Beijum en buur-
wijk Lewenborg is een bedrag 
van 250.000 euro beschik-
baar. Niet alles in één keer 
natuurlijk. Voor de komende 
jaar tien jaar krijgen beide 
wijken 12.500 euro per jaar 
(of 25.000 euro per twee jaar) 
om te besteden aan ‘sociale 
bewonersinitiatieven’.
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de wijk beter doorgaanbaar en 
bereikbaar maken. En tot een 
wijkdekkend !etsnetwerk te 
komen. Herkenbaarheid van de 
routes en (sociale) veiligheid 
staan daarbij centraal.

4. Vitale Kernen
Beijum heeft veel voorzienin-
gen, zoals scholen, supermark-
ten en kinderopvangcentra. 
Samen met bewoners, onder-
nemers en andere betrokkenen 
willen we kijken hoe we de 
ruimtes daaromheen mooier 
kunnen maken. Voor Plein 
Oost en het winkelcentrum zijn 
we al met de aanpak gestart. 
Hiervoor ontwikkelen we zowel 
een plan voor aanpassingen op 
korte termijn als een plan voor 
de lange termijn. Speerpunten 
hierbij zijn bereikbaarheid, de 
inrichting, een goede aanslui-
ting op de ring, vergroening en 
prettig verblijven. 

Planning
Wanneer we met elkaar meer 
inzicht hebben in de samen-
stelling van de ingrediënten, 
kunnen we een planning voor 
de komende jaren maken. 

Wil je het Kookboek 
Beijum lezen? 
Scan dan de QR-code.

Of ga naar: https://bit.ly/
kookboekbeijum

Sommige projecten zijn we al 
mee bezig. Zoals bij de Heer-
denaanpak. Andere kunnen 
we op korte termijn uitvoe-
ren. Denk aan de tijdelijke 
aanpassingen voor Plein Oost 
en het winkelcentrum. En er 
zijn projecten die meer voor-
bereidingstijd nodig hebben. 
Bijvoorbeeld de aanpak van de 

Beijumerweg en het verbeteren 
van de structuur van de wijk. 
Stap voor stap kijken we hoe we 
verder gaan. Met als eindresul-
taat een wijk waar iedereen van 
kan genieten. En die klaar is 
voor de toekomst.

Bewonersbijeenkomst 8 juni
Wil je meedenken over de uitwerking van het kookboek? 
Kom dan naar de bijeenkomst op woensdag 8 juni om 18.00 uur in Het Trefpunt. 

Programma
18.00 uur     Ontvangst met soep en broodjes 
18.05 uur     Introductie Kookboek
18.30 uur     Fietstocht door Beijum (langs plekken die de 4 ingrediënten laten zien)
20.00 uur     Terugkomst in het Trefpunt en gesprek
20.30 uur     Afsluiting met hapje en drankje 

Aanmelden
Wil je je aanmelden voor deze bijeenkomst? Stuur dan uiterlijk vrijdag 3 juni een e-mail naar:
communicatiebeijum@groningen.nl. Vermeld hierin je naam, adres en het aantal personen waarmee je komt. 
Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding. 

Voor bewoners die niet willen/kunnen !etsen, organiseren we een wandeltocht. Wil je dit doorgeven bij je aanmelding?



6

Aan de slag met energie in Beijum
Om te kijken hoe we Beijum 
goed en zo snel mogelijk 
kunnen verduurzamen, 
organiseert de gemeente 
Groningen samen met 
het bewonersinitiatief De 
Werkbeij in juni en juli 
meedenksessies. Als aftrap 
daarvan is er op 2 juni van 
16.00 uur een inloopmarkt 
in De Bron. 

Tijdens deze sessies hoor je 
welke mogelijkheden er zijn 
om de verduurzaming te 
versnellen. Daarbij gaat het 
om eenvoudige energiebe-
sparingstips tot de overstap 
van gas naar een duurzame 
bron. Daarnaast gaan we 
met elkaar in gesprek over 
wat er in jouw omgeving 
leeft en speelt op het gebied 
van verduurzaming. 

De meedenksessies zijn op 8 
en 15 juni en 6 juli van 19.30 

tot 21.30 uur. Wil je hieraan 
meedoen? Meld je dan snel 
aan, want er is maar een be-
perkt aantal plaatsen beschik-
baar. 

Aanmelden kan via: www.
beijum.nl/energieteam-de-
werkbeij/

Inloopmarkt donderdag 
2 juni 
Voorafgaand aan de mee-
denksessies organiseren we 
op donderdag 2 juni een grote 
bijeenkomst voor de hele wijk. 
Tussen 16.00 en 20.30 uur ben 
je dan van harte welkom in 
De Bron. 

Aftrap meedenksessies met inloopmarkt 2 juni

Verlengde Schooldag start met workshops
Feestelijke aftrap activiteitenprogramma

Met het zetten van de hand-
tekening op het bord van 
de Verlengde Schooldag is 
maandag 16 mei de start van 
het activiteitenprogramma 
op basisschool ’t Kompas in 
Lewenborg o!cieel beves-
tigd. Tijdens de feestelijke 
bijeenkomst tekende Mar-
jolein Wildeboer, directeur 
van de school, het bord in 
aanwezigheid van Kor Post-
humus, projectleider Ver-
lengde Schooldag Beijum en 
Lewenborg. 

Hiermee gaat het project 
de Verlengde Schooldag in 
beide wijken daadwerkelijk 
van start. Als eerste met een 

serie workshops op het gebied 
van dans, muziek en gra#ti. 
Deze worden aansluitend op de 
reguliere schooldag gegeven en 
zijn gratis voor deelnemende 
kinderen. Elke school verzorgt 
een feestelijk moment bij de 
start van de eerste workshop. 
Dan wordt ook telkens o#cieel 
de deelname van de school 
bevestigd door middel van het 
zetten van de handtekening.

Verlengde Schooldag
Het gezamenlijk programma 
van de Verlengde Schooldag 
heeft als doel alle basisschool-
kinderen de kans te geven zich 
optimaal te ontwikkelen, met 
elkaar te spelen én om plezier te 

hebben. En zo kansengelijkheid 
te bevorderen. Bewoners, maat-
schappelijke en culturele orga-
nisaties, scholen en gemeente 
werken hierin samen. In totaal 
doen elf basisscholen mee: vijf 
in Beijum en zes in Lewenborg.
 

Uitbreiding programma
Door met een klein activitei-
tenprogramma te beginnen, 
kunnen de coördinatoren van 
de Verlengde Schooldag even-
tuele praktische problemen in 
kaart brengen en kennismaken 
met diverse aanbieders van de 

workshops. Tegelijkertijd wordt 
hard gewerkt aan het program-
ma voor het nieuwe schooljaar. 
Naast kunst en cultuur zullen 
er dan ook workshops zijn over 
techniek, digitale geletterdheid, 
natuur en sport.

Om 17.00 en om 19.30 uur kun 
je in de grote zaal de presenta-
tie bijwonen van de gemeente 
en de Werkbeij. Onderwerpen 
die hierbij aan bod komen, zijn:

r�Wat doet de gemeente voor de 
energietransitie?

r�Hoe voorkom je dat jouw 
energierekening nog verder 
oploopt?

r�Hoe kan ik de subsidie van 
10.000 euro het beste gebrui-
ken?

Voor of na de presentatie kun je 
langs verschillende tafels lopen 
van de gemeente, De Werkbeij, 
energieadviseur Eelke Ploeg en 
een isolatiebedrijf. Hier kun je 
terecht met al je vragen of voor 
meer informatie over verduur-
zaming van jouw woning. 

Voor een hapje en een drankje 
wordt gezorgd. Ben je van plan 

om naar de inloopmarkt te 
gaan? In verband met de cate-
ring vragen we je van tevoren 
aan te melden. (Niet verplicht). 
 

Kom naar de voorstelling ‘Hier valt niets te halen’
‘Hier valt niets te halen’ is 
een indringende en prach-
tige voorstelling over hoe 
armoede doorwerkt in alles 
wat je wilt en doet. Hoe het 
leven in armoede overleven 
wordt.  
 
Het gebiedsteam Oost heeft 
vijftig kaartjes gekocht voor 
de theatervoorstelling van 1 

juni. Deze kaartjes hebben we 
verspreid onder bewoners die in 
armoede leven of daar veel mee 
te maken hebben. We hebben 
hen gevraagd iemand uit te nodi-
gen om samen deze voorstelling 
te beleven. 

Armoede de wijk uit
Na a"oop organiseren we in de 
wijken nagesprekken waarin we 

over de voorstelling in gesprek 
gaan en ervaringen uit kunnen 
wisselen. Daarnaast willen we 
kijken hoe we samen armoede de 

wijk uit helpen, ieder vanuit zijn 
of haar eigen cirkel van invloed.

Kom ook
We nodigen jou van harte uit om 
een kaartje te kopen voor deze 
voorstelling. Op woensdag 1 juni 
zijn er veel bezoekers uit Beijum, 
Lewenborg en omstreken. Het 
zou leuk zijn als je die dag ook 
kunt komen. Andere speeldata 

zijn natuurlijk ook mogelijk. 
De voorstelling is te zien van 
donderdag 26 mei t/m woensdag 
1 juni op het Suikerunieterrein 
Terra.

Kaarten kun je kopen via: https://
www.peergroup.nl/
hier-valt-niets-te-halen

Directeur Marjolein Wildeboer van cbs ’ t Kompas (Lewenborg) zet haar handtekening op het bord van de Verlengde Schooldag, 
dat door projectleider Kor Posthumus wordt vastgehouden. (Foto: Henk Tammens).

Van links naar rechts: Jelle Vogelzang (Projectleider Gemeente Groningen), 
Kor Posthumus (Projectleider Verlengde Schooldag Beijum en Lewenborg) en 
Marjolein Wildeboer (Directeur ’t Kompas). (Foto: Henk Tammens).

Aanmelden 
kan via: https://
forms.o#ce.
com/r/
K4XAkGxW1E 
of scan de QR-
code.
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 Wijkvernieuwing ‘Beijum Bruist!’ werkt aan een wijk waar iedereen tot zijn recht komt

 en deelneemt aan de samenleving.  Gemeente en woningcorporaties doen dat samen met

    bewoners, ondernemers en scholen.
www.facebook.com/beijumbruist

Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl

De eerste 1000 dagen van een kind raken ons allemaal
Aandacht voor Kansrijke Start tijdens 9e Sterk Netwerk-bijeenkomst
Een volle bak was het en 
een vol programma, tijdens 
de negende Sterk Netwerk-
bijeenkomst in Beijum op 
donderdagmiddag 21 april. 
Dit keer was er aandacht voor 
Kansrijke Start Beijum: een 
project dat zich richt op de 
eerste 1000 dagen van een 
kind. Meer dan vijftig deelne-
mers kwamen die dag naar 
wijkcentrum Trefpunt, om te 
horen wat er allemaal in het 
eerste jaar daarvan is gebeurd.

Kansrijke Start gaat over hoe 
we alle kinderen een goede 
start kunnen geven. De eerste 
1000 dagen van een kind zijn 
cruciaal voor de ontwikkelkan-
sen in zijn verdere leven. Even-
tuele achterstanden op latere 
leeftijd kunnen in deze fase al 
ontstaan. Waar je wieg staat, is 
hierop van grote invloed. Om 
alle kinderen een zo’n goed 
mogelijke start va het leven en 
daarmee meer gelijke kansen 
te geven, is Kansrijke Start op-
gericht. Dit is een samenwer-
kingsverband van bewoners, 
maatschappelijke organisaties, 
WIJ en de gemeente, dat zich 
richt op deze eerste fase in het 
leven van een kind.

De bijeenkomst op 21 april 
werd afgetrapt door dagvoor-
zitter Miekel van der Zande. 
Nadat ze iedereen welkom had 
geheten, gaf ze het woord aan 
projectleider Leonie Mulder. 
Die vertelde meer over de 
missie en visie van het project. 
Kenmerkend daarvoor is de 
wijkgerichte aanpak. Voordat 
het project in Beijum van start 
ging, zijn eerst de wensen 
en behoeften in de wijk bij 
jonge ouders en professionals 
geïnventariseerd. Op basis 
hiervan is een aanpak ontwik-
keld. Daarbij is een belangrijke 
rol weggelegd voor buddy’s Dit 
zijn ervaringsdeskundigen uit 
de wijk, die het contact met de 

jonge ouders en zwangeren on-
derhouden. Zo kunnen eventu-
ele behoeftes en problemen in 
een zo vroeg mogelijk stadium 
worden gesignaleerd. En daar-
bij passende ondersteuning 
aangeboden. Door vroeg in te 
zetten, wordt erger voorkomen. 
Tessa van Leeuwen, regioma-
nager Jeugdgezondheidzorg 
GGD, vertelde welke belang-
rijke rol de JGZ hierbij speelt. 

Op tour
Om te kijken wat de aanpak van 
Kansrijke Start in de praktijk 
inhoudt, gingen de deelne-
mers hierna op tour door het 
gebouw. Hierbij deden ze vijf 
verschillende locaties aan, die 
ieder op hun beurt aandacht 
besteedden aan een onderdeel 
uit het project. Zo vertelden 
buddy Selima Renes in de 
$eaterzaal over haar eigen 
ervaringen als jonge moeder, 
hun werk voor Kansrijke Start 
en over de buddyacademie. 

Juliette Schreuder (coördi-
nator) en vrijwilligers Esther, 
Femke en Erika vertelden in 
het grandcafé over MIM/MIZ 
(Moeders informeren Moeder/
Moeders informeren Zwan-
geren), een project vanuit de 
GGD dat richt zich op jonge 
moeders met een kind tussen 0 
en 18 maanden die onzeker zijn 
over de opvoeding en/of weinig 
ondersteuning ervaren vanuit 
hun sociale netwerk. 

Peutergym
In de centrale hal van het 
Trefpunt was de Huiskamer 
nagebootst. Hier vertelden 
Wij-medewerkers Marieke 
Renken en Hanneke Feijen 
over de Huiskamer, een van de 
initiatieven vanuit Kansrijke 
Start Beijum en opgezet in 
nauwe samenwerking met WIJ 
Beijum. Eén van de activiteiten 
hier is het wekelijkse Ouder & 
Kind-café, waar jonge ouders 
en zwangere vrouwen terecht 
kunnen met vragen en voor 

informatie.

Het was niet alleen maar luiste-
ren die dag. Marieke Wijninga 
(JOGG Regisseur) en Maaike 
Jager (trainer) lieten de deelne-
mers in de Borgmanzaal ken-
nismaken met Monkey Moves, 
een sportles om moeder en 
kind (van 1,5 – 4 jaar) te laten 
zien hoe leuk en !jn bewegen 
is. 

Troebel water
Het meest onder de indruk 
was iedereen van de presen-
tatie van Stephen van der Leij. 
Naast pastor bij het Noorder-
poort College is hij schrijver 
van ‘Daddycation’, een boek 
over het belang van betrokken 
vaderschap. Dit is een onder-
deel dat extra aandacht krijgt 
binnen Kansrijke Start. Mid-
dels een beeldende presentatie 
met een glas water waarin hij 
allerhande dingen gooide (rijst, 
ketjap, hagelslag), liet Van der 
Leij zien hoe de vertroebelde 

Sterk Netwerk Beijum

Samen met bewoners bundelen professionals en 
organisaties in de wijk hun krachten. Dat doen ze in 
een netwerk waarin ze samenwerken en activitei-
ten op elkaar afstemmen. Door samen te komen in 
grote netwerkbijeenkomsten en door een op een 
‘ko!edates’, om kennis te maken en (vak)kennis uit 
te wisselen

vloeistof alleen maar weer 
schoon kan worden door een 
hele hoop liefde en aandacht 
in de vorm van schoon water 
toe te voegen.

We doen het samen
Na deze rondgang door het 
gebouw verzamelde ieder-
een zich weer in de zaal. Hier 
bespraken de deelnemers 
wat zij vanuit hun rol aan 
Kansrijke Start toe kunnen 
toevoegen. Wat zij kunnen 
bijdragen om alle kinderen 
een goede start te geven 
in het leven En wat er nog 
nodig is in de wijk.  Tekenaar 
Wietske Westra maakt een 
praatplaat van deze sessie, 
die alle deelnemers krijgen 
toegestuurd. Want de eerste 
1000 dagen van een kind 
raken ons allemaal. Of je nu 
ouder, verzorger, buurtwer-
ker, juf of verpleegkundige 
bent: samen vergroten we de 
kans op een goede toekomst.

In de centrale hal van Wijkcentrum Het Trefpunt werd verteld over de Huiskamer.

Aan het einde werden ideeën en suggesties opogehaald bij 
deelnemers.

Stehen van der Leij gaf een indrukwekkende presentatie over 
betrokken vaderschap.

Projectleider Leonie Mulder met dagvoorzitter Miekel van der Zande.Vrijwilligers van MIM/MIZ.De deelnemers deden ook mee aan peutergym.


