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Nieuwsbrief voor de bewoners van de Atensheerd/Toppingaheerd 
 

Beste bewoner, met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de plannen voor verbetering en 

vernieuwing van uw heerd. Wij werken graag samen met u aan het verbeteren van uw woonomgeving. 

Natuurlijk staan wij open voor nieuwe initiatieven van uw kant. 

 

Heerdenaanpak 

 

 

Samen met bewoners werken 

de gemeente Groningen,  

Wij Beijum, ondernemers, de 

politie en woningcorporatie 

De Huismeesters flink aan 

verbetering en vernieuwing 

van de Atensheerd en 

Toppingaheerd.  

Met elkaar pakken we niet 

alleen het uiterlijk van de 

heerd aan maar ook de 

veiligheid en overlast. Uw 

ideeën en wensen zijn de 

basis voor het verbeteren van 

uw leefomgeving! 

 

      Bewonersbijeenkomst donderdag 29 juni a.s. 
 
 

             Op donderdag 29 juni a.s. is er vanaf 16:00 uur weer een 

             bewonersbijeenkomst in het Pandje van de Huismeesters,  

             Atensheerd 88a, om u bij te praten over de ontwikkelingen in uw  

             heerd. U heeft hiervoor al een uitnodiging ontvangen. In deze      

             nieuwsbrief leest u informatie over een aantal onderwerpen die  

             dan ook besproken worden. 

 

               
 

Korte terugblik 
De projectgroep presenteerde tijdens de bewonersbijeenkomst op 3 november het nieuwe 

inrichtingsplan voor de Atensheerd. Op grote posters in het Pandje van De Huismeesters was te zien 

hoe de wensen en ideeën, die bewoners tijdens de wijkschouw aangedragen hadden, verwerkt waren. 

Buiten stonden de voorbeelden van de graffiti van Urban House opgesteld. Door de bewoners is ter 

plekke gestemd over de plekken waar zij graag in de toekomst een graffiti-ontwerp wilden zien. Met 

alle positieve reacties en aanvullende wensen is de werkgroep verder gegaan om het inrichtingsplan 

verder uit te werken. De bedoeling was om in april 2017 te starten met de werkzaamheden voor de 

herinrichting.  



2 
 

Stand van zaken en vooruitblik 

        Waterpasserende bestrating 

Na de bewonersbijeenkomst van november is de werkgroep aan de slag gegaan met de herinrichting. 

Eén van de belangrijke punten vanuit de wijkschouw was de wens van bewoners voor meer ‘Kleur en 

Fleur’. Om die reden is er gekozen om, naast de andere verbeteringen, ook een nieuwe, 

waterpasserende, bestrating aan te leggen. Alhoewel dit vertraging gaf in de uitvoering, heeft de 

werkgroep deze buitenkans aangegrepen om het in te passen in het inrichtingsvoorstel. Extra mooi is 

dat deze bestrating past in het thema ‘Kleur en Fleur’ omdat er letterlijk kleur komt in de Atensheerd. 

Doordat er in kleuren onderscheid gemaakt kan worden tussen rijbanen en parkeervakken zal de 

verkeerssituatie duidelijker zijn. De witte spikkels in de stenen reflecteren licht waardoor het ’s nachts 

minder donker is. Dit helpt allemaal mee aan het verbeteren van de veiligheid. 

Tijdens de bijeenkomst van donderdag 29 juni a.s. zijn er specialisten aanwezig die u voorbeelden  

kunnen laten zien en toelichten. 

 

Graffiti Urban House Group 

U heeft de graffiti op de muur in de Atensheerd, die Alice Meins van de Albert Heijn, beschikbaar 

heeft gesteld vast al gezien! Voor de zomervakantie kunt u ook twee graffiti-panelen op de panden van 

de woningcorporatie De Huismeesters zien hangen in de Atensheerd! Aan het derde paneel wordt de 

laatste hand gelegd tijdens de zomervakantie, dus die volgt spoedig daarna! 
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Planning uitvoering herinrichtingsvoorstel Atensheerd 

De uitvoering van de herinrichting zal starten in september van dit jaar. De Atensheerd zal niet 

helemaal in één keer “open worden gelegd”, maar in stappen worden aangepakt. Zo is er bijvoorbeeld 

rekening gehouden met het in- en uitrijden van de heerd en de mogelijkheid om tijdens de 

werkzaamheden dichtbij te kunnen parkeren. Tijdens de werkzaamheden is er een inloopspreekuur in 

de keet voor bewoners. U kunt daar uw vragen stellen over de uitvoering. Tijdens de bijeenkomst van 

donderdag 29 juni a.s. zijn er specialisten aanwezig die u het ontwerp inclusief de waterpasserende 

bestrating kunnen laten zien en toelichten. 

 

   Parkeerterrein 

Achter het winkelcentrum aan de binnenzijde van de Atensheerd is een aantal parkeerplekken met een 

verhoogde bloemenbak. Deze ruimte moet opnieuw ingericht worden omdat de bomen die daar staan 

zich niet goed kunnen ontwikkelen en beschadigd zijn door de afvalcontainers. We kijken goed naar de 

kleur van de bomen en wat het beste past bij het ontwerp van de herinrichting. Ook het parkeerterrein 

zal worden voorzien van waterpasserende bestrating en kleur en fleur in de beplanting. Op de 

bijeenkomst van 29 juni a.s. wordt dit nieuwe onderdeel van het ontwerp u toegelicht. 

 

Energiecoaches 

In de afgelopen maanden is een aantal wijkgenoten opgeleid tot energiecoach. Als onderdeel van de 

Heerdenaanpak komen zij binnenkort bij u langs. De energiecoaches helpen u met adviezen en tips om 

minder geld uit te geven aan energie. Als u meedoet, deelname is niet verplicht, krijgt u een gratis 

pakket met energiebesparende middelen om gelijk energie en geld te besparen. Voor meer informatie 

kunt u kijken op de website www.energie-sparen.nu en de coaches stellen zichzelf graag voor tijdens 

de bijeenkomst op 29 juni a.s. 

 

Nieuwe invulling Wegwijzer: voor en door bewoners van Beijum 

“Ruimte voor wie Beijum verrijkt”, in de Beijumer van afgelopen maand heeft u dit misschien al 

gelezen. De nieuwe Wegwijzer zal een plek zijn waar je zo even binnenloopt. Om je mail te checken, 

aan te schuiven voor een praatje, een workshop te organiseren, of ... wat dan ook. Als u dat wilt, elke 

dag, ook in het weekend. Alle mensen in Beijum kunnen over de ruimtes beschikken met de bedoeling 

dat ze iets teruggeven aan de wijk. Elke ruimte blijft zoveel mogelijk open voor verschillende 

initiatieven. Voor de zomervakantie gaan de deuren open en wordt u sowieso via de krant op de hoogte 

gehouden. Als u meer informatie wilt, kunt u ook contact opnemen met (tijdelijk contactpersoon) 

Barbara Ligtenberg, Gebiedsteamsecretaris Stadsdeel Oost, barbara.ligtenberg@groningen.nl. 

 

http://www.energie-sparen.nu/
mailto:barbara.ligtenberg@groningen.nl
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Veiligheid 

In de afgelopen jaren is er overlast geweest van jongeren. Politie, WIJ Beijum, straatcoaches, 

gemeente en woningcorporatie de Huismeesters, hebben met elkaar gekeken hoe ze deze overlast 

kunnen tegengaan. Eén van de acties was het verplaatsen van de bergingen, zodat het voor jongeren 

geen aantrekkelijke plek meer is om achter rond te hangen. Er is extra gehandhaafd door de politie om 

overlast te voorkomen. De situatie heeft nog steeds onze onverdeelde aandacht.  

In maart is de burgemeester in gesprek gegaan met de wijk over de veiligheid in Beijum. Hier waren 

ook bewoners uit de Atensheerd en Toppingaheerd aanwezig. 

Om overlast beter tegen te kunnen gaan hebben wij nog steeds uw hulp nodig. Wij roepen u daarom 

als bewoner op om overlast niet alleen bij de woningcorporatie te melden maar ook bij het meldpunt 

Overlast en Zorg. Overlast melden kan op verschillende manieren: 

Landelijk alarmnummer: 112 (voor spoedeisende hulp) 

Algemeen politienummer: 0900-8844 (geen spoed, wel politie) 

Meldpunt overlast & zorg: 050-5875885 

 

Tot slot 

Heeft u nog vragen en/of wilt u een initiatief voor de Atensheerd of Toppingaheerd bespreken, dan 

kunt u via de website van de gemeente Groningen een initiatiefformulier invullen of contact opnemen 

met Barbara Ligtenberg, barbara.ligtenberg@groningen.nl. 

 

Wij zien u graag op 29 juni a.s.! 

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep Atensheerd/Toppingaheerd 

 

 

 

 

mailto:barbara.ligtenberg@groningen.nl

