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Door bezuinigingen zal er gekort worden 
op de budgetten voor speeltoestellen. 
Al geruime tijd ligt er een plan bij de 
gemeente aangaande de speelveldjes in 
de stad. Ook voor Beijum ligt er een plan 
dat tot 2020 aangeeft welke speelveldjes 
wel/niet blijven en/of vernieuwd 
worden. 

Beijum telt de meeste speelveldjes 
van de stad, 91 om precies te zijn en 
dat komt weer neer op gemiddeld 2 
speelveldjes per heerd. Soms liggen 
deze zelfs dicht op elkaar. Beijum 
vergrijst en zal de komende jaren 
wellicht minder speelveldjes nodig 
hebben. De gemeente Groningen heeft 
een overzichtskaart en weet welke 
leeftijdscategorie kinderen waar in de 
wijk woont.

Redenen om ons af te vragen of wij de 
speelveldjes eventueel herverdelen, 
samenvoegen en/of anders 
moeten inrichten was de vraag van 
stadsdeelcoördinator Ruud van Erp van 
het gebiedsteam Oost op de recentelijk 
gehouden Beijumsessie.

Hiervoor vraagt men de steun en input 
van enkele wijkbewoners. Wijkbewoners 
die samen met de gemeente en de 
bewonersorganisatie hierover willen 
brainstormen en mee willen beslissen. 
Dit mag wijkbreed en/of heerd gericht 
zijn. Alle input is welkom. 

Denk en beslis vooral mee!  Wilt u er bij 
betrokken worden? Meld u dan aan via:   
info@beijum.org of socialelong@gmail.com.

DE SPEELVELDJES: OPDOEKEN, HERVERDELEN, 
SAMENVOEGEN OF ANDERS INRICHTEN. DENK MEE!

Uitgave:
Bewonersorganisatie Beijum
p/a Pand WIJ Beijum
Isebrandtsheerd 96
9737 LK Groningen
Tel: 0653825843
info@beijum.org
www.beijum.org

Opmaak: Mariël Meijst
Druk: Pijper Media
Aan deze nieuwsbrief werkten mee:
Janny Atema, Naomi Rumaloine, 
Jovanni Olieberg, Rein van der Velde, 
Tristan van der Werf
Reacties: webredactie@beijum.org
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Afgelopen zomer toverden buurt-
bewoners al 11 wijkparken in o.a. 
Amsterdam, Utrecht en Tilburg 
om tot Buurtcampings. Meer dan 
1500 buurtbewoners gingen op de 
buurtcamping 3 dagen op vakantie in 
eigen omgeving. 

De deelnemers gaven gemiddeld een 
rapportcijfer van 8.5. Een mooi cijfer, 
onder andere ontstaan doordat men 
meer sociale contacten kon leggen, 
andere mensen leerde kennen.

Naar aanleiding van de positieve 
reacties op het in de Groene Long 
gehouden Samenloop voor Hoop 
evenement en ideeën uitgesproken 
op een Beijumsessie, zijn er een 15-
tal buurtbewoners opgestaan om dit 
ook in Beijum te realiseren. Voorlopig 
heeft Rieko Klompstra van het Trefpunt 
de organisatie op zich genomen 
gezien zijn opgedane ervaring met de 
Samenloop voor Hoop. 

In de sfeer van een snufje Noorderzon, 
een scheutje Art Carnivale, maar 
vooral Beijum is het idee om een 
driedaags evenement op te zetten. 
Een camping weekend betaalbaar 
voor alle wijkbewoners met bv. een 
lichtjesavond met sprookjesachtige 
uitstraling, muziek, streekmarkt en/of  
rommelmarkt en een animatieteam. 
Een voorzichtige schatting is dat het 
weekend ca. 500 bezoekers zal trekken.

De kartrekkers hebben inmiddels een 
denktank in het leven geroepen op:
facebook.com/beijumerfestivalcamping
Het idee zou dan rond juni/juli 2017 
onder de noemer Camping Festival 
Beijum gerealiseerd moeten worden.

Binnenkort is de eerste bijeenkomst 
waarop de initiatiefnemers dan een 1e 
opzet willen presenteren. Vast staat wel 
al dat deze bewoners het niet allemaal 
zelf kunnen behappen en er een kleine  
50 paar handen en denktanks nodig zijn 
om een en ander te kunnen realiseren.

De vraag is dan ook wie zelf of uit eigen 
netwerk mensen kan inbrengen die 
mee willen helpen en werken in de 
organisatie. Wijkbewoners die minimaal 
twee uur per week zich structureel 
willen inzetten voor onder andere het 
opzetten van een infrastructuur binnen 
de organisatie, ideeën/ suggesties uit-
werken, fondsen werven, promotie, 
opzetten nieuwsbrief etcetera. Ook 
(wijk)organisaties worden gevraagd 
wie een deel van de activiteiten op zich 
wil nemen en/of vrijwilligers kan en wil 
aanleveren uit eigen netwerk.

Buiten dit alles om staat het al vast 
dat er minimaal € 3500, - nodig is voor 
vergunningen, leges, water, stroom, 
toiletten en afvoer afval. Dit bedrag 
zal voor 1 januari bijeen geschraapt 
moeten worden om dan alvast een ver-
gunning aan te vragen en is gebaseerd 
op ervaring met andere evenementen. 
Is de aanvraag een voldongen feit dan 
kan men beginnen met het samen-
stellen en opstarten van de commissies.

Een mooi initiatief wat Beijum wede-
rom weer positief op de kaart zet 
en ook de nodige steun verdiend. 
Vindt u dit ook? Meld u dan aan via 
beijumerfestivalcamping@gmail.com. 

De organisatoren, Buurtcentra in 
Beijum - Humanitas en Bij Bosshardt 
Beijum en sponsor Bewoners-
organisatie Beijum kunnen tevreden 
terugkijken op het eerste Senioren-
ontbijt welke is gehouden in het 
kader van de Week van Eenzaamheid.

Ruim 45 senioren (en een jonge telg) 
hadden gevolg gegeven aan de 
uitnodiging voor deelname aan dit 
seniorenontbijt dat vanwege de toch 
niet al te beste weersomstandigheden 
op deze de morgen niet op plein Oost 
en niet in de Wegwijzer maar in de 
Amkemakoepel genuttigd werd. De 
entourage Bij Bosshardt Beijum deed 
toch gezelliger aan dan het lege pand 
van de Wegwijzer.

De week van Eenzaamheid is in het 
leven geroepen om ons er bewust 
van te maken dat er velen in onze 
samenleving zijn die, ondanks dat 
men het aan de buitenkant niet ziet of 
merkt, eenzaam zijn. In eenzaamheid 
leven is geïsoleerd zijn van het sociale 
leven. Met kleine dingen zoals dit 
Seniorenontbijt kunnen wij bijdragen 
aan het doorbreken van deze 
eenzaamheid. Sociaal zijn, contacten 
kunnen leggen is belangrijk voor wie 
het aangaat.

De aanwezigen konden genieten 
van heerlijke verse luxe broodjes met 
diverse soorten beleg, een eitje en 

EEN GESLAAGD SENIORENONTBIJT

Omdat er in Nederland steeds minder 
post verstuurd wordt, worden de 
brievenbussen minder gebruikt. 
PostNL heeft daarom besloten 
om alleen op drukke plekken, 
zoals supermarkten, winkelcentra, 
bejaardencentra of locaties aan het 
begin van een woonwijk, brieven-
bussen te plaatsen. 

In juni vroeg het Stadjersbreed 
Netwerk (voormalig WMO-platform 
Groningen) onze aandacht voor deze 
voorgenomen sanering van PostNL. In 
de stad Groningen is het Stadjersbreed 
Netwerk aangewezen als de enige 
relevante inspraakpartner m.b.t. dit 
thema. 

Elke wijkraad heeft een lijstje ont-
vangen met de adressen van de 
bestaande brievenbussen in de be-
treffende wijk met daarbij de aan-
tekening of deze blijft staan, verwijderd 
of nieuw geplaatst wordt. 

Gevraagd werd om te controleren 
of de afstand niet verder is dan 1000 
meter ( was tot 1 Jan. jl. 500meter) 
en vast te stellen dat overblijvende 
brievenbussen bij een zorginstelling, 
een OV-knooppunt of winkelcentrum 
staan en waar relevant aan te geven 
of een te verwijderen brievenbus toch 

bij een onbekende zorginstelling, een 
vestigingsplaats van een duidelijke 
groep kwetsbare gebruikers o.i.d. staat, 
waardoor hij behouden zou moeten 
blijven.

Ook werd er gevraagd of de mogelijk 
nieuwe plek in de wijk goed bereikbaar 
is voor iedereen, lopend, maar ook met 
rolstoel, scootmobiel etc. 

Van zeven naar drie brievenbussen
Op negentig plekken in de stad 
verdwijnen binnenkort de brieven-
bussen. Verspreid over de stad blijven 
er zeventig over, zo meldt PostNL in 
oktober. 

Ondanks een goed beargumenteerde 
inspraak van ons, waar onder andere 
minimaal 1 brievenbus per wind-
richting te behouden, blijven er 
in Beijum van de huidige zeven 
brievenbussen er maar drie over. De 
brievenbussen bij de Munsterheerd, 
Edzemaheerd en Stoepemaheerd blij-
ven voor Beijum behouden. De rest 
gaat verdwijnen. Saillant detail is dat er 
ook een agentschap gevestigd is in de 
Primera aan de Stoepemaheerd. 

Als een brievenbus vervalt, wordt dit 
minimaal drie weken van tevoren op de 
betreffende brievenbus aangegeven.

POSTNL HAALT NEGENTIG 
BRIEVENBUSSEN WEG

werden aan tafel voorzien van koffie 
en/of jus de orange door een achttal 
vrijwilligers. Tijdens het ontbijt werd 
de muzikale omlijsting verzorgd door 
2 dames van het koor met zang en 
gitaar en vertelde Hein Folkers twee 
verhalen van weleer.

“Zeker voor herhaling vatbaar, graag 
wat vaker, wat gezellig, waarom al-
leen senioren”: waren veel gehoorde 
opmerkingen. Kortom een geslaagd 
seniorenontbijt met tevreden en bli-
je gezichten die genoten hebben 
van dit (gratis) ontbijt. Voor herhal-
ing vatbaar met de kanttekening dat 
het zeker wat breder getrokken mag 
worden qua leeftijd want eenzaam-
heid kent geen leeftijdgrens  en niet 
alleen in deze week maar het hele jaar 
door zouden wij ons hier bewust van 
moeten zijn.

Misschien een wijkontbijt of wijk-
diner? Heeft u ideeën of wilt u mee-
denken en/of wel helpen iets te 
organiseren? Laat het ons weten: 
info@beijum.org, wij zijn er voor U.

BUURT-
CAMPING IN 
2017?



Maandag 3 oktober jongstleden is een 
bijeenkomst in het Dok in Lewenborg 
geweest over het Gebiedsprogramma 
Oost met wijkwethouder Mattias 
Gijsbertsen en Gebiedsteam Oost 
samen met bewonersorganisaties uit de 
wijken die deel uitmaken van stadsdeel 
Oost en Golvend Lewenborg, ontstaan 
uit betrokken en actieve bewoners.

Het stadsdeel Oost bestaat uit buurten 
en wijken die ten oosten van het 
Van Starkenborghkanaal en – meer 
zuidelijk – de N7 zijn gesitueerd. Een 
groot deel van de inwoners van dit 
gebied is woonachtig in één van de 
grote naoorlogse uitbreidingswijken 
Beijum en Lewenborg. In het stadsdeel 
kent de sociale infrastructuur van WIJ 
Groningen twee werkgebieden, waarbij 
de gebieden vanuit deze twee wijken 
worden bediend. Tegen de zuidoostkant 
van het stadsdeel wordt het nieuwe 
dorp Meerstad ontwikkeld. De toekomst 
zal het leren.

In Beijum en Lewenborg is de afgelopen 
jaren stevige inzet gepleegd waar het 
gaat om (sociale) wijkontwikkeling 

en fysieke herstructurering. In beide 
wijken zijn met name huishoudens met 
een sociaaleconomische achterstand 
en problematiek rondom overlast en 
veiligheid nodige aandachts-punten.

Het WIJ-team en corporaties De 
Huismeesters en Nijestee geven de 
aanpak van niet goed functionerende 
heerden een hoge prioriteit. In 2017-
2018 wordt gekozen voor een vervolg 
van de Heerdenaanpak in de Hylkema-, 
Boelema en Onnemaheerd. Bij de 
aanpak maken corporaties, bewoners-
groepen, WIJ-team, gemeente en 
indien van toepassing winkeliers samen 
plannen en pakken elk een deel van 
de uitvoering op. Waar het gaat om 
overlast van jongeren zijn voorzichtige 
verbeteringen waar te nemen. De inzet 
van jongeren straatcoaches wordt 
gecontinueerd.

Veiligheid en overlastbestrijding is van 
groot belang voor een goed woon-
klimaat.  De lokale driehoek (burge-
meester, OM, politie) wil in gesprek 
met belangstellende wijkbewoners in 
Beijum zorgen en problemen bespreken 

en bekijken hoe er oplossingen kunnen 
worden gevonden.

In de afgelopen jaren hebben diverse 
initiatiefgroepen zich bereid opgesteld 
om op vrijwillige basis bij te dragen 
aan het groenonderhoud. Dit wordt 
blijvend gestimuleerd en ondersteund, 
met daarbij de nadruk op het in 
zelfbeheer uitvoeren van een deel van 
het wijkonderhoud op de overgang van 
particulier naar openbaar gebied.

Het gebiedsteam probeert overal in 
de wijken van Oost initiatieven uit te 
lokken, te steunen en te faciliteren op 
het gebied van het bevorderen van een 
goede leefomgeving. In de wijk Beijum 
is de Sociale Long een goed voorbeeld 
van een initiatief die van uit de bewoners 
zelf is ontstaan. 

Wat hebben bewoners nodig en van 
wie en hoe gaat de gemeente om met 
deze nieuwe vorm van bewoners-
betrokkenheid? De tijd zal het leren.

Hoe werkt het?
Als bewonersgroep kunt u zelf een 
milieustraat aanvragen. Dat kan 
bijvoorbeeld via de bewoners-
organisatie of via Stadsbeheer van 
de gemeente. In 2016 zijn er geen 
mogelijkheden meer, maar aanmelden 
voor een actie in 2017 is zeker mogelijk. 
Maximaal 1.500 huishoudens kunnen 
meedoen aan een milieustraat. 

Ieder voorstel wordt voorgelegd aan 
stadsdeelbeheerder Peter Homan, die 
met de wijkpost het nut en noodzaak 
ervan beoordeelt.

Tijdens een actie, altijd van 09.00 tot 
14.00 uur, zijn milieustewards aanwezig 
en komt het draaiorgel Pronkjewail 
langs om het project op te luisteren. 
Bewoners zorgen zelf voor de catering 

(koffie, broodjes en soep). Daar is een 
potje voor bij uw bewonersorganisatie.

Nieuwsgierig hoe het er aan toe gaat? 
Kijk dan even op de Facebookpagina 
‘Groningen Schoon Dankzij Mij’. Meer 
weten? Aanmelden? Dat kan via Gert 
Bron van Stadsbeheer, gert.bron@
groningen.nl. Of  bij de bewoners-
organisatie van je wijk via:
info@beijum.org.

Note van de redactie: 
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief 
heeft de primeur voor de eerste milieustraat 
in Beijum al plaats gevonden. Deze was 
georganiseerd door de Froukema- en 
Wibenaheerd. Nieuwsgierig? Kijk dan op 
onze website www.beijum.org of op:
facebook.com/ beijumbewonersorganisatie
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Groningen heeft prachtige afvalbreng--
stations. Maar toch kampt onze wijk de 
laatste jaren vaak met heel veel afval dat 
op straat wordt neergezet, dat in de  
bosjes of de sloten wordt gegooid. 
Daar kan je over klagen, maar over het 
algemeen lost dat het probleem niet 
op. Je kunt ook – als individu of als 
buurt – zelf de handen uit de mouwen 
steken. En daar helpt Stadsbeheer van 
de gemeente graag bij.

Al jaren een bekend gezicht ook  in onze 
wijk is, kinderen op de basisscholen die 
tijdens Lentekriebels hun eigen wijk 
ingaan om op te ruimen.Tijdens het 
project ‘Minder afval dankzij mij’ krijgen 
de kinderen lessen over milieu, over 
afval en wat ze in hun eigen omgeving 
kunnen doen om zwerfafval op te 
ruimen en tegen te gaan.  

Gebruik maken van een milieustraat is 
een andere manier om mee te werken 
aan het schoonhouden van de wijk.

Wat is een Milieustraat?
Bij een milieustraat worden tijdelijk 
vier containers van 40m3 geplaatst in 
een buurt, op een plein, in een straat 
of heerd. Samen met de bewoners 
wordt gekeken welke vier containers 
geplaatst worden. Het kan gaan om 
containers voor tuin- of snoeiafval 
(handig in de herfst!), voor grofvuil, 
voor oud ijzer (fietswrakken!) enz. enz. 
Er wordt ook bekeken of ingezamelde 
artikelen opnieuw te gebruiken zijn. 

Milieustraten worden altijd aan het 
opruimen van zwerfafval gekoppeld en 
aan een goed doel. Ze worden opgezet 
in het kader van Participatie & Schoon 
en in samenwerking met Stadsbeheer. 
Zo wordt de woonomgeving schoner 
en leefbaarder. Bovendien bevorderen 
dit soort acties de gezelligheid en sfeer 
in de buurt.

BEIJUM (GRONINGEN) SCHOON DANKZIJ MIJ GEBIEDSPROGRAMMA STADSDEEL OOST: INTEGRAAL GEBIEDSGERICHT WERKEN

Helaas ontstaat er in onze wijk steeds meer een vorm van verloedering door o.a. het dumpen van afval in de openbare 
ruimte. “Sociaal” grofvuil wat bij de containers her en der in de wijk gedumpt wordt en snoeiafval en dergelijke wat in 
het openbare groen verdwijnt. Is het allemaal toe te schrijven aan het nieuwe grofvuil beleid van de gemeente of is het 
gewoon wat niet weet wat niet deert, de ver van mijn bedshow. Lekker asociaal zijn. Ik ben het kwijt, waarom zou ik 
moeite doen. Zeg het maar.
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Missie
De maatschappelijke veranderingen, 
de veranderende positie/rol van 
de Bewonersorganisatie Beijum en 
de nieuwe ontwikkelingen zijn de 
aanleiding de huidige organisatievorm 
te herzien en het komend jaar 
meer aansluiting te zoeken bij de 
wijk(organisaties) en verbinding te 
zoeken met andere initiatieven. 

De huidige overlegstructuur en de 
rol van de bewonersorganisaties 
is vastgelegd in een gezamenlijk 
(bewonersorganisaties en gemeente) 
convenant. Vanuit deze rol heeft de 
bewonersorganisatie Beijum in het ver-
leden bij meerdere onderwerpen, die 
vooral wijk overstijgend zijn zoals de 
verkeersveiligheid, beheer openbaar 
groen, de ontwikkelingen rond de Gerrit 
Krolbruggen, de tram, een belangrijke 
(voortrekkers)rol kunnen spelen. De 
huidige ontwikkelingen op gebied van 
bewonersinitiatieven, die betrekking 
hebben op zaken in de wijk vragen meer 
om een faciliterende en adviserende rol 
van de bewonersorganisatie Beijum. 

Visie
In de huidige praktijk is er o.a. 
behoefte aan informatie aan/van en 
communicatie met de bewoners uit 
Beijum en andere belanghebbende 
(wijk)organisaties. Hierbij spelen 
duidelijkheid, openheid en trans-
parantie over de ontwikkelingen/
activiteiten, samenwerking, overzicht 
en afstemming van de activiteiten die 
in de wijk plaatsvinden een belangrijke 
rol.

Uitgangspunten
Initiatieven moeten van de bewoners 
zelf komen, het gaat om een beweging 
van onderop van en door bewoners. De 
bewonersinitiatieven zijn autonoom/
onafhankelijk. Het gaat om inzet van de 
bewoners/talenten uit de buurt. Inhoud 
van de initiatieven staan centraal.

Proces van samenwerking
Bij het proces van samenwerking 
zoeken is het belangrijk te werken 
aan het ontwikkelen van een koers/
richting waar gezamenlijk aan gewerkt 
en invulling aan gegeven kan worden, 
waarbij ook fouten gemaakt mogen 
worden.

De ervaring vanuit het verleden 
kan als constructief middel worden 
gebruikt, maar mag geen hinder zijn 
voor de creatieve geesten en nieuwe 
ontwikkelingen niet blokkeren. Er moet 
specifiek aandacht blijven voor wijk-
brede/wijk overstijgende thema’s als 
de Gerrit Krolbruggen, infrastructuur, 
woonomgeving, verkeer etc.

Mensen willen in een prettige leef-
omgeving wonen. Door eigen 
initiatieven te ontplooien kunnen ze 
in hun buurt hieraan zelf bijdragen. 
Bij wijk brede zaken zijn gemeente 
en wijkorganisaties ook betrokken. 
Al verschuiven in de huidige ont-
wikkelingen de taken naar andere 
partijen, de verantwoordelijkheid voor 
de uitvoering, de continuïteit van de 
werkzaamheden en het gevoerde 
beleid blijft een belangrijke factor.

Dat veranderingen plaats vinden en in 
sommige gevallen ook noodzakelijk zijn 
zal een ieder begrijpen. Bij de overgang 
naar een nieuwe, soms onbekende 
situatie is het niet verkeerd om af en 
toe in het verleden te kijken naar zaken 
die goed zijn gegaan.  Elke verandering 
bouwt op datgene wat er al is. Deze 
veranderingen, de manier van werken 
en denken kan niet van vandaag op 
morgen, ze vragen aanpassing van 
alle betrokkenen en dat heeft zijn tijd 
nodig.

DE ROL VAN DE BEWONERS 
ORGANISATIE VERANDERT

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDEN-
VERGADERING VAN 29 SEPTEMBER
De vergadering werd geopend door de 
voorzitter met de vraag aan de leden of 
deze door kan gaan. Gezien het aantal aan-
wezige leden kan de vergadering statutair 
niet door gaan, tenzij de aanwezige leden 
besluiten van wel, wat het geval was.

Twee bestuursleden die op de Algemene 
Ledenvergadering van 30 maart mee-
deelden 2016 voor een half jaar aan te  
blijven ter ondersteuning van de drie 
nieuwe bestuursleden hebben, gezien de 
ontwikkelingen rondom de nieuw in te sla-
gen koers,  besloten de volledige zittings-
termijn van twee jaar vol te maken. 

Naast de vaste agendapunten werd ook 
aandacht besteed aan de rechtsgeldigheid 
van de vorige Algemene Vergadering.  
Het aantal aanwezige leden op deze  
vergadering gaf eveneens aanleiding om te 
besluiten of de vergadering doorgang kon 
hebben of niet. Besloten werd dat de deze 
doorging. 

Naar aanleiding van het voortgangsrap-
portage maart 2016 – september 2016 
werd de vraag gesteld of de Bewoners- 
organisatie bij de heerdenaanpak be- 
trokken is nu het NLA niet meer bestaat.  
Bij de huidige aanpak zijn de direct be- 
trokken partijen de gemeente, de  
woningbouwverenigingen, WIJ-Beijum 
en de bewoners. Bij de diverse schouwen  
en bijeenkomsten is de bewoners- 
organisatie wel betrokken en wordt ook in 
staat gesteld aandachts- /knelpunten en 
ideeën in te brengen.

Op de vraag of er door de heerden gebruik 
is gemaakt van de financiële bijdrage van 
de bewonersorganisatie in het kader van 
Burendag 2016 was het antwoord dat er vijf 
aanvragen binnengekomen waren, waar-
van er twee zijn gehonoreerd. De andere 
heerden hadden al subsidie gekregen van 
het Oranjefonds. De financiële bijdrage  
was voor heerden bedoeld die geen of te 
laat een subsidie hadden aangevraagd bij 
laatst genoemde fonds.

Missie en visie Bewonersorganisatie Beijum 2016
De rol van de bewonersorganisatie verandert. In deze tijd waarin de sociale media een belangrijke rol speelt in de 
communicatie en informatievoorziening kunnen bewoners buiten de formele structuren (lees organisaties) om via internet 
rechtstreeks toegang krijgen tot de informatie die zij nodig hebben. Via facebook/twitter worden tegenwoordig initiatieven 
en ook informatie gedeeld. Bewoners kunnen hun ideeën/initiatieven publiceren en zo proberen om andere bewoners 
te mobiliseren. Een concreet voorbeeld in Beijum, ontstaan uit bewonersinitiatieven van onderop en buiten de formele 
structuren/organisaties om, is de Sociale Long.

Bij het vaststellen van de Missie en Visie  
Bewonersorganisatie Beijum (zie artikel 
elders in het Nieuwsbrief ) kwam duidelijk 
naar voren dat het inzetten voor en vol-
gen van wijk overstijgende  zaken een  
belangrijke item voor de bewoners- 
organisatie moet blijven. Verdere belang- 
rijke aandachtspunten zijn sociale cohesie 
en samenwerking in de wijk met de  
organisaties in de wijk en andere bewoners- 
groepen in de wijk. Het bestuur werd door 
de ledenvergadering geadviseerd om 
naar buiten toe meer ruchtbaarheid te 
geven aan de samenwerking met diverse  
organisaties of projecten in de wijk. 

Vanuit de vergadering werd de vraag 
gesteld of het reserveren van geld voor 
bewonersinitiatieven (Sociale Long) van 
invloed is voor het toekennen van subsidie 
voor de bewonersorganisatie. Volgens het 
bestuur is dit vooralsnog niet het geval. 
Binnenkort is er een bijeenkomst in het 
Dok voor de bewonersorganisaties van 
Stadsdeel Oost met de wijkwethouder en 
de gemeente.

Verder waren er vragen over de aardbevings- 
problematiek. Hierover stond niets in de 
Missie en Visie. Heeft het bestuur inzicht in 
de gang van zaken rond de schadeafwik-
keling in Beijum ? Vanuit de leden wordt 
het idee geopperd om een werkgroep in te 
stellen.

De werkgroep Groen en Grijs heeft nieuwe 
mensen nodig om haar taken goed uit te 
voeren. Op de eerstvolgende vergadering 
van de werkgroep wordt geïnventariseerd 
voor welke specifieke taken/projecten deze 
mensen worden ingezet. Werkgroep ver-
keer wordt bij Groen en Grijs getrokken.

De Missie en Visie werd door de ver- 
gadering goedgekeurd met het advies 
om de zaak regelmatig te evalueren en zo 
nodig bij te stellen en ook de begroting 
voor 2017 werd goedgekeurd. 
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GEVRAAGD!

MEEDENKERS & 
DOENERS

Wij zijn op zoek naar bewoners die zich 
betrokken voelen bij- en zich willen 
inzetten voor hun wijk.

Heb je een paar uurtjes over en wil je 
deze inzetten aangaande zaken zoals de 
verkeersveiligheid, het beheer van de 
openbare ruimte, het verhogen van de 
sociale cohesie, het groen en grijs in de 
wijk, het opzetten van een buurtcomité 
of mee beslissen over de speelplekken? 

Vind je het leuk om af en toe een artikel 
te schrijven, een column en/of foto’s te 
maken voor publicatie op onze website 
en facebookpagina? En/of heb je andere 
ideeën? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Wees welkom.

Kom eens langs op ons spreekuur 
in het Wij Beijum pand elke dinsdag 
van 10 tot 12 uur of neem contact via  
info@beijum.org of bel 06 53 82 58 43 

Wij zien, lezen of horen je graag!

WINTER-
FESTIVAL
2017

Een festival voortvloeiend uit de 
samenwerking tussen jongeren 
en volwassenen, waar jong en oud 
uiteindelijk veel plezier aan moeten 
beleven op 21 januari 2017.

Om dit te kunnen verwezenlijken zijn wij 
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
in alle leeftijd categorieën die zich willen 
inzetten voor dit project en mee willen 
denken en helpen bij de uitvoering.

Wil je graag hieraan meewerken en laten 
zien dat jongeren en volwassenen heel 
goed kunnen samenwerken? Meld je 
dan voor 25 november aan via een van 
de onderstaande mailadressen van de 
organisatoren. Je krijgt dan zo spoedig 
mogelijk een antwoord terug.

Bewonersorganisatie  
Beijum: info@beijum.org

Wij Beijum: 
viki.cuevas@wij.groningen.nl


