
Nieuwsbrief 
Bewoners Atensheerd en Toppingaheerd

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de plannen voor verbetering en vernieuwing van uw 
heerd. Wij werken graag samen met u aan het verbeteren van uw woonomgeving en vinden het 
belangrijk u hierbij te betrekken. Ook staan wij open voor nieuwe initiatieven van uw kant. 

Samen met bewoners werken de 
gemeente Groningen, WIJ Beijum 
en De Huismeesters flink aan 
verbetering en vernieuwing van 
de Atensheerd en Toppingaheerd. 
Met bijzondere aandacht voor 
de woonomgeving, veiligheid en 
jongerenoverlast. De bewoners 
hebben samen met o.a. de 
wijkwethouder Mattias Gijsbertsen 
een schouw gehouden in de 
Atensheerd en aangegeven wat 
zij graag willen verbeteren en 
vernieuwen.  

Extra verlichting  

Tijdens de schouw in augustus vorig jaar vertelden meerdere bewoners 
dat het in de winter en ’s avonds erg donker is rondom de ingang van 
de portieken aan de Atensheerd. De Huismeesters heeft hierop actie 
genomen en voor 2016, samen met de gemeente, geld gereserveerd om 
nieuwe verlichting aan te brengen. Met het oog op duurzaamheid is ervoor 
gekozen overal LED verlichting te plaatsen, zowel in de luifels als in de 
portieken en bergingen. In april is de firma Dries Rolde gestart met het 
aanbrengen van de verlichting. 

Straatcoaches in Wijkpand  De Huismeesters  

Straatcoaches maken al een 
aantal weken (’s avonds en 
in de weekenden) gebruik 
van het wijkpand van 
De Huismeesters. Hierdoor 
zien we dat de overlast van 
hangjongeren erg afneemt. 
Ervaart u toch nog overlast, 
meld dit dan vooral! Dit 
kan bij de politie, bij het 
meldpunt overlast & zorg 
en/of bij De Huismeesters. 
Het wijkpand wordt overigens binnenkort opgefleurd. De ramen worden 
voorzien van mooi bestickering waardoor het pand een vrolijkere aanblik 
biedt.

De buurtconciërges helpen met zwerfvuil  

Heeft u ze al zien lopen? De vrijwilligers van Wij(k)werken in hun 
herkenbare blauwe jassen met oranje hesjes? Twee keer per week komen 
ze in de Atensheerd zwerfvuil prikken. Ook brengen ze in kaart op welke 
plekken het meeste vuil ligt. Deze actie gaat nog door in de maand mei. 
Wilt u als bewoner aansluiten om uw heerd netjes en schoon te maken? 
Dat kan! Op donderdagochtend 10 mei a.s. staan de buurtconciërges om 
10:30 uur bij het kantoortje van de huismeesters met extra prikkers en 
vuilniszakken. Samen maken we er een schone en veilige heerd van!
Heeft u vragen over het werk van de buurtconciërges of over wijkwerken 
dan kunt u contact opnemen met Rita Berghuis, Wij(k)werken Beijum, 
telefoonnummer 050 541 00 70.
 

Bewonersmiddag 
11 maart 2016

Tijdens de tweede bewoners-
bijeenkomst op 11 maart heeft u, 
jong en oud, kunnen zien en 
bespreken wat er aan acties, 
voortgekomen uit de schouw met 
wethouder Gijsbertsen, tot nu toe 
is gerealiseerd (zie verder in deze 
nieuwsbrief). Die middag zijn ook 
door u gewenste, aanvullende, acties  
door onze werkgroep meegenomen.

De vrijwilligers voor de huisbezoeken, 
die u misschien al heeft ontmoet, 
gaven een toelichting op hun bezoek. 
En in het kader van Kleur en Fleur: 
de graffiti kunstenaars van Urban 
House hebben u laten zien wat 
er met graffiti mogelijk is op kale 
muren en uw ideeën opgehaald 
voor thema’s. Duidelijk is dat 
landschappen, fleurige thema’s uw 
voorkeur hebben. Hiervoor worden  
voorstellen uitgewerkt. 
In de volgende Nieuwsbrief komen 
we hier nader bij u op terug.



Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de plannen voor verbetering en vernieuwing van uw 
heerd. Wij werken graag samen met u aan het verbeteren van uw woonomgeving en vinden het 
belangrijk u hierbij te betrekken. Ook staan wij open voor nieuwe initiatieven van uw kant. 

Huis aan huis bezoeken in de Atensheerd  
 
De hele maand april zijn de medewerkers van Wij Beijum en vrijwilligers 
op pad om huisbezoeken af te leggen in de Atensheerd en een gedeelte 
van de Toppingaheerd. We vragen bewoners om te vertellen hoe zij het 
wonen in de heerd ervaren. Er zijn al veel bewoners gesproken en de eerste 
resultaten zijn binnen. De meeste bewoners ervaren de heerd als een 
prettige en gezellige plek om te wonen. Dat is goed om te horen. Helaas 
zijn er ook veel klachten op allerlei gebieden. Die proberen we gezamenlijk 
aan te pakken. In de volgende nieuwsbrief leest u hoe wij dit samen met u 
willen doen. 
Als bewoner kunt u ook uw steentje bijdragen! Vindt u het leuk om 
actief te worden in de heerd door bijvoorbeeld zwerfvuil te prikken of 
door bloembakken op te fleuren? Misschien kunt u lekker koken of wilt 
u iets creatiefs doen? WIJ Beijum kan ondersteunen bij het opzetten van 
dergelijke acties.  

Bomenplan

In onze eerste nieuwsbrief hebben wij u gemeld te komen met een plan 
voor de aanpak van diverse bomen. De stedenbouwkundige van de 
gemeente zal begin juni zijn aanpak samen met de projectgroep bespreken. 
Uw wensen voor het herinrichten van de ruimte en de aanpak van bomen 
worden hierin meegenomen. De verwachting is dat de uitvoering voor 
oktober 2016 zal starten.

Schoonmaak complex Atensheerd 

De Huismeesters heeft klachten ontvangen over de schoonmaak van het 
hoofdgebouw aan de Atensheerd. In reactie daarop hebben zij samen met 
het schoonmaakbedrijf en een aantal bewoners het complex geïnspecteerd. 
Hieruit zijn afspraken voortgekomen. Zo zijn inmiddels alle kozijn gereinigd, 
is de entree uitgebreid geschrobd, worden de galerijen geveegd en is het 
noodtrappenhuis ter hoogte van de Lidl extra goed gereinigd. Mocht u toch 
weer onvolkomenheden constateren, neem dan contact op met 
De Huismeesters via telefoonnummer 050 365 71 71.

Wat kunt u zelf doen

Wij vinden het belangrijk dat u als bewoner zelf een rol speelt in wijk-
verbetering en vernieuwing. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat u 
in een plezierige woonomgeving leeft. Samen met u willen wij hier aan 
blijven werken. Dus hebt u ideeën en wilt u zich graag inzetten voor uw 
wijk? 
Laat het ons weten via Debora den Haring, WIJ Beijum, 
telefoonnummer 06 55 49 87 77, debora.den.haring@wij.groningen.nl

Met vriendelijke groet,
de werkgroep Atensheerd/Toppingaheerd

Bergingen bouwen /
verplaatsen
 
De firma Tadema is begonnen met 
het bouwen van de nieuwe bergingen 
aan de Atensheerd. Pas als dit 
klaar is, worden de oude bergingen 
gesloopt. Eind mei moeten de 
werkzaamheden klaar zijn. 
De bewoners die de betreffende 
bergingen in gebruik hebben, kunnen 
hulp krijgen bij het verhuizen van 
hun spullen. Zij krijgen hier te zijner 
tijd meer informatie over.


