Nieuwsbrief

voor de bewoners van de Godekenheerd

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

Bewonersbijeenkomst donderdag 13 juli a.s.

Samen met bewoners
werken de gemeente
Groningen, Wij Beijum,
ondernemers, de politie en
woningcorporaties Nijestee
en De Huismeesters flink
aan verbetering en
vernieuwing van de
Godekenheerd.
De Heerdenaanpak
combineert een fysieke met
een sociale aanpak.
Met elkaar pakken we niet
alleen het uiterlijk van de
heerd aan, maar ook uw
ervaringen over
onderwerpen als veiligheid
en overlast.
Uw ideeën en wensen zijn
de basis voor het verbeteren
van uw leefomgeving!

Op donderdag 13 juli a.s. is er vanaf 16:00 uur een
bewonersbijeenkomst in het pand van WIJ Beijum aan de
Isebrandtsheerd 96, 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
Wijkschouw
Tijdens de wijkschouw met Godekenheerd-bewoners en de werkgroep is gesproken over verbeteringen
in uw heerd. Met vragenformulieren over groenvoorziening, woonomgeving, zorg-hulpverlening,
veiligheid, overlast en voorzieningen werd uitgebreid rondgelopen door de Godekenheerd. Meer
specifiek werd benoemd: de verkeerskruising, de bomen, de enorme hoeveelheid onkruid, het
groenonderhoud, de beplanting, de portieken, de bergingen dicht bij de woningen en de stoepen. In dit
kader is er ook gesproken over veiligheid en overlast.
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Stand van zaken en vooruitblik
Hieronder hebben we een aantal onderwerpen voor u uitgelicht die tijdens de aanstaande
bewonersbijeenkomst worden besproken.

Verkeerssituatie kruising Godekenheerd – Koerspad
De bewoners merkten tijdens de schouw als eerste op dat het plein en vooral het kruispunt onveilig is.
De parkeerplaatsen, fiets- en looproutes zijn onlogisch ingericht. Inmiddels heeft er een extra
informatieve bijeenkomst voor bewoners van de Godekenheerd, Holmsterheerd en Froukemaheerd
plaatsgevonden. Mocht u verhinderd zijn geweest, dan kunt u tijdens de bewonersbijeenkomst van 13
juli uw vragen stellen.

Bergingen voor de woningen
De plek van de bergingen op het pleintje is onlogisch. Ze staan recht voor de woningen. Wij willen
hier graag met u verder over van gedachten wisselen.

Overlast portieken
Er wordt door de bewoners overlast ervaren van rondhangende jongeren in de portieken van de
Godekenheerd. Ze hangen rond, maken lawaai en laten rommel achter. Samen met de
woningcorporatie is bekeken of de portieken afgesloten kunnen worden. Op de bewonersbijeenkomst
van 13 juli komen we hier graag bij u op terug.
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Beplanting
De openbare ruimte en beplanting van de Godekenheerd wordt ervaren als grijs en grauw. De wens is
om hier meer kleur in aan te brengen. Hieronder foto’s van de bodembedekkers.

Huis-aan-huisbezoeken
Net als bij de Heerdenaanpak in de Atensheerd willen wij graag met u bespreken op welke wijze uw
leefomgeving verbeterd kan worden. Vanuit WIJ Beijum zullen er huis-aan-huisbezoeken worden
gehouden om u te informeren over wat WIJ voor u kan betekenen. Daarnaast wordt er met u gesproken
over de Heerdenaanpak; de veranderende samenleving en burgerinitiatieven. Uw wensen en ideeën
zijn daarbij van groot belang. Voordat er initiatief wordt genomen, zult u per brief hierover worden
geïnformeerd.
Energiecoaches
In de afgelopen maanden is een aantal wijkgenoten opgeleid tot energiecoach. Als onderdeel van de
Heerdenaanpak komen zij binnenkort bij u langs. 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 13 juli a.s.
Nieuwe invulling Wegwijzer: voor en door bewoners van Beijum
“Ruimte voor wie Beijum verrijkt”, in de Beijumer van begin mei 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.

Tot slot
Heeft u nog vragen en/of wilt u een initiatief voor de Godekenheerd bespreken, dan kunt u via de
website van de gemeente Groningen een initiatiefformulier invullen of contact opnemen met
Barbara Ligtenberg, tel 14050 of barbara.ligtenberg@groningen.nl.
De Werkgroep Godekenheerd ziet u graag op 13 juli a.s.!
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