Wijkontmoeting februari 2018

Daar komen mooie dingen van...
Tijdens de wijkontmoeting in februari kwamen een man of vijftien bijeen om van elkaar te horen en te vertellen
waar ze zoal mee bezig zijn in Beijum. Bewoners, gemeente, andere betrokkenen.
Straatschildering
Het plan om een ergens in Beijum een groot gezamenlijke schilderij te maken, op een straat of gebouw, krijgt
vorm. Een kleine werkgroep is geformeerd. Willem Pauwelussen is de trekker van dit idee, gebaseerd op het
project Traffic Art van kunstenaar Kajol. Tijdens de wijkontmoeting ontstaan tips voor dit plan zoals: aansluiten
bij wijkgebeurtenis, bijvoorbeeld opening van een gebouw. Centrum Beeldende Kunst heeft afdeling
Buitenkunst. Zou het wat zijn als lokale kunstenaars mee willen helpen? De werkgroep onderzoekt en werkt het
idee verder uit. Willem: 06-20966488
Expositie Beijum 40
Hilda Hofstra kreeg leuke reacties na de aankondiging in de krant. Er zijn nu 18 deelnemers voor de expositie
voor het 40-jaar Beijum en daarmee is het vol. Beijumers maken speciaal voor deze gelegenheid kunstwerken.
Het Heerdenhoes en het Wij-gebouw zullen gebruikt worden voor de tentoonstelling. beijum40@gmail.com of
hildahofstra@gmail.com
BeijumTrail
Een hardloopwedstrijd op 31 mei door gebouwen in Beijum. Superleuk. Ook dit is in het kader van Beijum-40.
Een vraag: het bedrag om mee te doen is €10,- Voor veel gezinnen is dit best een hoog bedrag. Waar zitten die
kosten in? Rein van der Velde zit in de stuurgroep van Beijum40 en geeft een toelichting: De kosten zitten in
vergunning, EHBO, veiligheid, catering, medailles, rugnummers. Voor mensen met een smalle beurs is een
oplossing gevonden in samenwerking met WIJ Beijum. Mensen van wie bekend is dat ze dit bedrag niet kunnen
opbrengen, maar wel graag meedoen, krijgen een starterspas. Zodat iedereen die dat wil kan meelopen.
Werkgroep Historisch Beijum
De werkgroep Historisch Beijum werkt aan haar site. Verder gaat ze gestaag door met een historisch
wandelboekje voor een route rond Beijum. Tevens organiseert de groep dit jaar de verhalenavond op de
vuurplaats in Jensemaheerd met een terugblik op veertig jaar Beijum op 26 mei .Jaap van Leeuwen:
info@beijum.nl
Beijumer
De opmaak van de krant is elke maand een grote klus, die nu vooral op een persoon rust. Jaap (van Leeuwen)
heeft aangeboden hierin te helpen.
Beijum Werkt
Voor de wijkontmoeting liep Marije Klopstra even binnen om te vertellen dat er een banenmarkt komt. Een
aantal keer geleden bracht ze dit idee in. In samenwerking met Bewonersorganisatie Beijum is hier vorm aan
gegeven en dit heeft geleid tot de markt: Beijum Werkt. Een banenmarkt met vacatures, regulier en
vrijwilligerswerk, en uitzendbureaus. Dit was 22 februari in het Heerdenhoes. Leuk om te horen dat dit idee is
gerealiseerd. Een kleine honderd wijkbewoners kwamen hier op af.
Digitaal wijkplatform
In november j.l. lanceerde de BOB het idee voor een wijkbrede website waarop alles te vinden is over en uit
Beijum. Dit idee leefde bij meer organisaties. De koppen zijn bij elkaar gestoken en er is samenwerking ontstaan
rond dit plan. De bedoeling is om in mei de site klaar te hebben. Voor die tijd is er nog veel werk te doen, vooral
het vullen van de site met informatie. Meer informatie hierover: Rein van der Velde info@beijum.org
Ideeën van elders
Hilda noemt nog een leuk initiatief: Gluren bij de Buren. Mensen stellen hun tuin of huiskamer ter beschikking
voor artiesten. Dat heeft ze in een andere plaats gezien. De moeite waard om onder de aandacht te brengen. Wie
pakt dat op?
Koosje van Doesen, raadslid D66, vertelt over de Coöperatieve Wijkraad, een experiment in de
Oosterparkwijk. Daarbij worden bewoners door loting gevraagd of ze mee willen denken over wijkbrede
onderwerpen. Ook zitten er raadsleden bij. Door deze manier komen er heel verschillende mensen in de
overleggroep.

Tot slot
Een idee voor de wijkvernieuwing: In het plan (Koersdocument Wijkvernieuwing Beijum) blijkt dat er geen
bewoners in de projectgroep zitting hebben. Is het wellicht wenselijk om bewoners op te nemen in de
uiteindelijke projectgroep? Wil je deelnemen en meepraten over de wijkvernieuwing: neem contact op met
projectleider Wijkvernieuwing: roelof.otten@groningen.nl

[aparte inzet:]
De wijkontmoeting
Een vast moment in de maand waarop mensen die in Beijum wonen en werken elkaar ontmoeten. Iedereen is welkom. Om
een kop koffie te drinken, elkaar te zien, of iets aan de orde te stellen. Vooraf opgeven is niet nodig.
Heb je een idee voor de wijk of een vraag? Tijdens de wijkinloop zijn andere betrokken uit Beijum die mogelijk willen
aansluiten, of je in contact kunnen brengen met anderen.
Alleen een kop koffie halen? Eerder weg? Later aanschuiven? Helemaal prima!
Een kopje koffie of thee staat klaar.
- inloop met koffie, thee
- gezamenlijk moment met mogelijkheid om iets in te brengen
- uitloop, om na te praten
Wijkontmoetingen
8 maart
12 april
17 mei
7 juni
13 september
11 oktober
8 november
13 december
Wegwijzer Plein Oost (zelfde ingang als de bibliotheek)
19:30 - 21:00
Vooraf iets overleggen? Trijntje 06-27282197

