
Tijdens de extra Algemene Leden 
Vergadering van de BOB op 9 
november 2015 heeft de vergadering 
een commissie ingesteld die moet 
onderzoeken hoe en in welke 
vorm de toekomst en daarmee het 
voortbestaan van de BOB gewaarborgd 
kan worden. De ALV is het er unaniem 
over eens dat een wijk als Beijum een 
bewonersorganisatie nodig heeft. Door 
de loop der jaren is dit wel gebleken 
en heeft de bewonersorganisatie zijn 
sporen verdiend. 
De commissie heeft de opdracht 
gekregen om tijdens de ALV op 30 maart 
2016 een nieuwe toekomstvisie voor de 
BOB te presenteren.   
 
De commissie is de afgelopen periode 
op zoek gegaan naar een frisse start, 
een nieuwe koers, mogelijk een nieuw 
concept met eventueel een nieuwe 
naam en een nieuw bestuur.  
 
De commissie komt tweewekelijks 
bijeen, samen met het bestuur van de 
BOB. De reguliere bestuursvergadering 
van het bestuur gebeurt niet meer apart 
maar is geïntegreerd in het overleg van 
de commissie.   
Tijdens deze bijeenkomsten is o.a. 

gesproken over welke rol de BOB in de 
wijk vervult. Er zijn verschillende ideeën 
en invalshoeken de revue gepasseerd 
hoe het verder zou moeten en er meer 
draagvlak gecreëerd kan worden. De 
commissie heeft enigszins in beeld hoe 
het verder zou kunnen gaan met de 
bewonersorganisatie Beijum.  
 
De commissie wil graag dit beeld, haar 
visie op de toekomst van de BOB, met 
de wijkbewoners delen en ideeën 
uitwisselen. Zij is benieuwd naar en 
hecht waarde aan de mening van de 
wijkbewoners. De commissie bestaat 
op dit moment uit 3 personen maar wil 
er graag meer mensen bij betrekken 
om een zo groot mogelijk draagvlak 
voor de toekomst van de BOB te 
creëren. Wijkbewoners met affiniteit 
voor bestuur, opmaak website en social 
media gebeuren zijn eveneens van harte 
welkom. 
  
De commissie nodigt u bij deze uit om 
tijdens het IDEE CAFÉ onder het genot 
van een drankje van gedachten te komen 
wisselen. Mogen wij op u rekenen? 
 
Namens de commissie, Janny Atema 
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WAT GEBEURT 
ER STRAKS 
IN DE 
ZUIDWENDING
Het kan een ieder niet ontgaan zijn, 
het uitvoeren van het Bomenplan 
Beijum heeft zijn stempel gedrukt op 
het aanzicht van de Zuid wending. Het 
is kaal, nog wel. Niet iedereen is en 
was enthousiast over de bomenkap 
maar de noodzaak van de kap is op 
verschillende informatie avonden 
door de gemeente aan de bewoners 
en aanwonenden uiteengezet. Op de 
laatste informatieavond op 27 augustus 
is, buiten het wegnemen van twijfels bij 
de aanwezigen, door de gemeente de 
kans aangeboden om mee te denken 
over de soorten te herplanten bomen.

De bewoners gaven aan dat ze graag 
diversiteit in de herplant willen zien, niet 
een hele Zuidwending met bv. Linden. 
De gemeente zou rekening houden 
met de wensen van de bewoners. 
Waar ook rekening mee gehouden 
dient te worden is met het feit dat de 
te herplanten boomsoort goed moet 
gedijen en niet teveel wortelopdruk 
geeft. Het is de bedoeling dat de 
gemeente bomen gaat gebruiken voor 
de herplant van 10 - 15 jaar oud met 
een hoogte van 5 á 6 meter, dus geen 
jonge dunne aanplant maar al redelijk 
volwaardige bomen.
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Ongeveer 15% van de bewoners in 
Beijum zijn jongeren tussen de 15 en 25 
jaar. Uit onderzoek blijkt helaas dat er 
over het algemeen een negatief beeld 
over jongeren bestaat. Dit komt doordat 
de overige bewoners denken dat we 
alleen naar school gaan, rondhangen, 
uitgaan en thuis zitten.  Daarnaast zetten 
wij ons over het algemeen minder vaak 
in voor de leefbaarheid binnen de wijk 
of voelen we ons niet betrokken bij 
de wijk. Als jongeren kunnen we wel 
degelijk bijdragen aan de leefbaarheid 
in onze wijk.

Wij zijn, als jongeren, een groot 
gedeelte van de bewoners in Beijum, 
toch laten wij onze stem niet horen. 
De oorzaak is meestal dat we denken 
dat we niet gehoord worden en er 
niets met onze mening wordt gedaan. 
Maar zolang wij ons niet inzetten voor 
onze eigen belangen, kan er minder 
met onze meningen gedaan worden. 
Om onze meningen kenbaar te maken 
en om iets te kunnen bijdragen voor 
de leefbaarheid in de wijk, moeten we 
actiever onze kijk op zaken kenbaar 
maken. Zo zou je bijvoorbeeld 
(actief )lid kunnen worden bij de 
Bewonersorganisatie Beijum, kortweg 
BOB of je mening laten horen tijdens de 
inloopavonden van het IDEE CAFÉ.

Ik ben een derdejaars HBO-Rechten 
student en heb me vanuit de opleiding 
ingezet bij het project WIJS in Paddepoel. 
WIJS staat voor Wijk Inzet door Jongeren 
en Studenten en zet zich in voor de 
leefbaarheid in de wijk Paddepoel. 
Zo wordt er in het WIJS-atelier zowel 

juridisch- als financieel advies gegeven. 
Daarnaast kunnen bewoners en 
studenten samen komen voor vragen 
over elk onderwerp. Vanuit dit project 
ben ik geïnteresseerd geraakt in de inzet 
van jongeren voor de leefbaarheid in de 
wijken. 

Om deze reden ben ik sinds kort lid 
van de BOB en wil me inzetten voor 
de jongeren binnen onze wijk. Zo zou 
ik bijvoorbeeld iets willen opzetten 
waarbij wij, als jongeren, de rest van 
de bewoners kunnen helpen. Denk 
hierbij bijvoorbeeld  aan huiswerkhulp 
voor de jongere bewoners en hulp 
met computers en smartphones voor 
de oudere bewoners. Op deze manier 
kunnen wij onze sterke punten inzetten 
en onze medebewoners helpen. Ook 
zou er een werkgroep opgezet kunnen 
worden waarbij we eens in de zo veel 
tijd samen komen om onze mening te 
geven over zaken die in de wijk spelen. 
Zo worden onze meningen gehoord en 
kan er, via de BOB of de werkgroep, iets 
mee gedaan worden.

Dus ben jij of ken jij iemand die ideeën 
heeft over hoe we de leefbaarheid in 
onze wijk voor onszelf en medebewoners 
kunnen verbeteren of heb je een ander 
idee voor jongeren in de wijk? Kom dan 
naar de inloopavond van het IDEE CAFÉ 
of neem contact op met mij via de mail.

Jovanni Olieberg
jovanniolieberg@beijum.org
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IDEE CAFÉ

Datum:  Donderdag 
 10 maart

Locatie:  De Kleihorn
 Futsemaheerd 87

Tijd: Aanvang 
 19:30 uur
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POLITIE BLIJFT WAARSCHUWEN 
VOOR OPLICTHING

De Zuidwending is ecologisch gezien 
een bijzonder belangrijke route voor 
vleermuizen. Dat is de reden dat 
er gefaseerd wordt gekapt en het 
middenstuk eerst blijft staan. 
De gedane snoei in het middenstuk 
is preventief omdat de populieren 
namenlijk erg gevoelig zijn voor 
takbreuk. Daar waar de beheerders 
het nodig vinden is/wordt preventief 
gesnoeid.

Pas als de herplant is gebeurd begint 
de gemeente met de voorbereidingen 
voor het middenstuk. Dat zal nog wel 
een paar jaar duren omdat de nieuwe 
bomen zich even moeten zetten.
De bomenkap aan de Froukema- en
Sibrandaheerd is al voltooid. In de week 
van 15 februari is de aannemer begonnen 
met het frezen van de stobben. Zo als 
het nu lijkt worden de eerste bomen 16 
maart op de Bomenplantdag geplant. Er 
komen meerdere soorten bomen voor 
terug, zoals rode esdoorn, haagbeuk, 
gummiboom, rode beuk, iep, moeraseik 
en 4 soorten linde. Geheel naar wens 
van de bewoners.

Het is nu nog kaal aan de Zuidwending 
maar over enige tijd zal het aanzicht 
weer anders op ons netvlies staan en 
krijgen we weer een mooie groene 
Zuidwending, met gezonde bomen. 
Bomen die over 100 jaar er nog fier 
staan en niet na 30 tot 40 jaar, zoals de 
gebruikte populieren, weer vervangen 
moeten worden.

Meer informatie over het Bomenplan?  
Ga dan naar www.beijum.org en zoek 
op bomenplan.

De politie waarschuwt wederom alert te 
zijn op oplichters. Al geruime tijd is een 
groep criminelen bezig op slinkse wijze 
binnen te dringen in computers van 
burgers.

Telefonisch
Deze groep oplichters zoekt vanuit het 
buitenland telefonisch contact met hun 
slachtoffers. Vaak een nummer met een 
reeks gelijke cijfers achter elkaar. Zij 
doen zich voor als medewerkers van 
Microsoft. Zo probeert men via een 
babbeltruc toegang tot de computer 
te krijgen. De oplichters gebruiken 
vaak de smoes dat er een virus op 
de computer zit en dat zij dit virus 
kunnen verwijderen. Zij krijgen op 
deze manier toegang tot de computer 
van het slachtoffer. Tevens ‘verkoopt’ 
deze groep een anti-virusscanner. Het 
dringende advies is om niet met deze 
mensen in zee te gaan of te reageren 
en het gesprek te beëindigen. Geef 
vooral geen inloggegevens aan deze 
personen. Hang op! Er zijn al diverse 
aangiften en meldingen bij de politie 
binnengekomen. Bij deze gesprekken is 
veel geld buitgemaakt.

Phishing
Ook via mail proberen oplichters achter 
uw bankgegevens te komen. Onder 
andere via phisingmail. Phishing is een 
vorm van internetfraude, waarmee 
fraudeurs proberen om via e-mail achter 
uw bankgegevens te komen. Fraudeurs 
lokken u naar een valse (bank)website. 
Dit is echter een kopie van de echte 
website van de bank. De fraudeurs 
lokken u hiermee naar dit vals webadres, 
waarop u wordt verzocht uw bank- en 
privégegevens (zoals inlogcodes en/
of pincode) te vermelden. U ontvangt 
bijvoorbeeld een mail dat er iets mis is 
met uw bankrekening en dat er controle 
moet plaatsvinden of dat uw pas wordt 
of is geblokkeerd. In deze mails, of 
daarna per telefoon, doen de fraudeurs 
zich voor als medewerker van uw bank. 
Met
de verkregen gegevens plunderen de 
fraudeurs uw bankrekening met alle 

gevolgen van dien.

Een gewaarschuwd mens telt voor 
twee
Het dringende advies is om niet met 
deze mensen in zee te gaan of te 
reageren. Beëindig het gesprek. Reageer 
niet op deze mails. Geef vooral geen 
inloggegevens aan deze personen.  Bij 
dit soort gesprekken is al veel geld 
buitgemaakt. Hang op, en neem direct 
contact op met 0900-8844.

Microsoft zal u nooit bellen met 
informatie omtrent de veiligheid 
van uw computer en of de wel/
niet verlooptijd van uw Microsoft-
licentie. Microsoft zal ook nooit naar 
uw beveiligingsinstellingen en/of 
wachtwoorden vragen. Schrijf zo 
mogelijk namen en het telefoonnummer 
op waarmee de oplichter naar u heeft 
gebeld. De oplichter is afhankelijk van 
de toegang tot uw pc. Als u niet inlogt 
en niets installeert, kan hij niets doen.
Een bank vraagt nooit om uw bank- of 
privégegevens via de mail. Het advies 
is daarom nooit te reageren op e-mails 
waarin om persoonlijke inlogcodes en/
of pincode wordt gevraagd. Ontvangt 
u een dergelijke e-mail? Verwijder deze 
dan meteen. Let op, klik in geen geval 
op een link die in de e-mail staat. Twijfel? 
Neem dan telefonisch contact op met 
uw bank.

Meer weten? Kijk ook eens op de 
onderstaande sites, het is de moeite 
waard.

h t t p s : / / w w w. p o l i t i e . n l / t h e m a s /
cybercrime.html 
https://www.fraudehelpdesk.nl 



Heeft u dat nou ook? Last van bubbel 
geluiden in huis, water wat omhoog 
komt, rioollucht in of om het huis? 
Problemen die kennelijk in veel huizen 
in Beijum voorkomen gezien de vele 
reacties en klachten op social media 
en mails die bij ons binnenkomen. 
Een probleem wat steeds erger lijkt 
te worden in onze wijk. De oorzaak is 
niet altijd direct terug te voeren, helaas 
zijn er meerdere. Zijn het gewoon 
te lang droogstaande sifons, is de 
ontluchtingsbuis in het huis verstopt, 
ligt de afvoerbuis/riolering wel goed 
op afschot. Wordt het veroorzaakt door 
wortelopdruk of zit er een lek ergens in 
de ontluchting?  

Wat kunt u in ieder geval doen? 

Vraag eerst aan uw buren of zij hetzelfde 
probleem hebben. Hebben zij het 
probleem ook, dan kan het probleem 
zich voordoen in het gedeelte van het 
riool dat van de gemeente is. Neem in 
dat geval contact op met de gemeente 
via het Meldpunt Stadsbeheer 050 
367 10 00. U kunt  het probleem ook 
melden via internet:  https://gemeente.
groningen.nl/gebreken-en-overlast-
melden  of maak melding via Twitter: 
@stadsbeheer050  

Last van rioollucht in huis zonder dat 
het riool bubbelt?

Dat kan als een zogenaamd stankslot 
(sifon), zoals een zwanenhals onder 
een gootsteen, niet meer functioneert. 
Bijvoorbeeld omdat al het water 
verdampt is (vanwege beperkt gebruik 
of na een lange vakantie). Dan staat het 
riool in open verbinding met de lucht 
in huis. U lost het op door wat water 
met soda in de betreffende gootsteen, 
wasbak of putje te gieten. 

De afvoer borrelt tijdens regenbuien? 
Als water in het riool loopt, moet er 
lucht uit. En als het water uit het riool 
verdwijnt, moet er lucht in. Dat geldt 
voor het riool in en om uw huis en 
voor het openbare riool. De lucht van 
het openbare riool gaat zelfs voor een 
groot deel via uw huis het riool uit. 
Samen met de lucht uit uw eigen riool. 
Dat gebeurt via een open rioolpijp die 
door uw dak naar buiten steekt. Vooral 
als het regent, moet er veel lucht uit 
het riool.  Als uw riool niet verstopt is 
en u hoort tóch gebubbel, dan zit het 
probleem in de ontluchting. Dat geldt 
ook als elke rioolaansluiting in uw huis 
wel een stankslot heeft en het riool tóch 
stinkt. Schakel bij bubbelende afvoeren 
of een stinkend riool een deskundige in, 

zoals een installateur/loodgieter. Bent u 
huurder dan meld u het probleem bij de 
verhuurder.  

Heeft u als enige problemen met de 
afvoer dan ligt het waarschijnlijk aan het 
ontstoppingsstuk. Het ontstoppings-
stuk is een hulpstuk in de leiding met 
een deksel. Het ontstoppingsstuk is 
te vinden vlak bij de erfgrens op een 
diepte van ongeveer een meter.  Weet 
u niet waar het ontstoppingsstuk 
zit, neem dan contact op met het 
Meldpunt Openbare Ruimte van de 
gemeente of indien u huurder bent 
met de verhuurder. De gemeente kan 
u de leidinginformatie geven als deze 
bekend is. Het ontstoppingsstuk zal 
uitgegraven moeten worden om te 
kunnen zien waar de verstopping zit en 
wie aansprakelijk is voor het oplossen 
van het probleem en de kosten. Staat 
deze droog dan zijn de kosten voor u, als 
eigenaar, zelf. Indien u huurder is dan is 
een en ander afhankelijk van de oorzaak 
en huurvoorwaarden (in het algemeen 
is de eigenaar aansprakelijk). Staat het 
ontstoppingsstuk helemaal vol dan is 
de gemeente in deze aansprakelijk en 
zal opdracht geven om het probleem te 
verhelpen.  

Tip: Wacht niet te lang met het melden 
van een storing aan de riolering aan de 
gemeente. Ook als u twijfelt aan waar 
het probleem ligt. Op tijd handelen 
voorkomt schade, kosten en overlast. 
Een storing in de riolering wordt vaak 
van langzaam steeds erger. Een slechter 
wordende afvoer, of geluiden bij het 
doorspoelen zijn voortekenen van 
problemen.
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BUBBELGELUIDEN EN STANK

Datum:  Woensdag
 30 maart

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

Locatie:  De Kleihoorn
 Futsemaheerd 87

Tijd:  19:30


