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 Wijkvernieuwing ‘Beijum Bruist!’ werkt aan een wijk waar iedereen tot zijn recht komt

 en deelneemt aan de samenleving.  Gemeente en woningcorporaties doen dat samen met

    bewoners, ondernemers en scholen.
www.facebook.com/beijumbruist

Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl
De officiële prijsuitreikingDe twee trotse winnaars

Vorig jaar, het eerste jaar 
van het wijkbudget, was 
een groot succes. Zo’n elf 
projecten zijn of worden 
uitgevoerd. Het was ook een 
leerjaar (vakterm: een pilot). 
We hebben er best veel van 
geleerd. In de nieuwe praat-
plaat is de weerslag hiervan 
te zien: er is een extra fase 
ingevoerd na het indienen 
van de ideeën en voor de 
stemfase, ‘Plannen bekijken’. 
Met een eigen icoontje. Ook 
zijn we dit jaar veel eerder 
begonnen. Je kunt nu dus al 
je ideeën indienen.

Wijzigingen
Het wijkbudget is niet alleen 
in Beijum beschikbaar, ook in 
Lewenborg. De werkgroepen 
in beide wijken hebben ieder 
voor zich het hele proces 
van vorig jaar geëvalueerd; 
ook de gemeente heeft dat 
gedaan. Daaruit bleek in 
ieder geval dat er wat meer 
tijd nodig was om te bekijken 
of de plannen haalbaar zijn 
of zelfs onnodig. Bijvoorbeeld 
omdat er wet- en regelgeving 
is waardoor sommige plan-
nen niet uitgevoerd mogen 
worden. Of dat een idee al 
op de planning staat bij de 

gemeente (denk bijvoorbeeld 
aan plannen voor de openbare 
ruimte). En soms kan je gewoon 
al spullen aanvragen, zoals prul-
lenbakken of afvalgrijpers (zie: 
Groningen schoon dankzij mij: 
gemeente.groningen.nl/gronin-
gen-schoon-dankzij-mij). De 
tijd om hier goed naar te kijken 
is nu in het proces ingebouwd.

Vorig jaar begonnen we later 
met de voorbereidingen, de 
website Stemvan.groningen was
 nog niet klaar, we hadden tijd 
nodig om na te denken over de 

regels en voorwaarden, enzo-
voort. Resultaat was dat je pas 
vanaf juni je idee in kon dienen. 
En pas op 24 september was er 
bekend wie vanuit het Wijkbud-
get een bijdrage ontving om de 
plannen ook daadwerkelijk uit 
te gaan voeren. Best kort dag 
als je wel nog in datzelfde jaar 
aan de slag moest ermee. Dus 
dit jaar is de website al geopend 
om ideeën in te dienen. Sterker 
nog: het eerste idee staat er al 
op:  ‘nieuwe filmapparatuur 
voor filmliefhebbers Trefpunt’, 
ingebracht door Theo Smit.

Planning
Nu we eerder zijn begonnen, is 
de hele planning opgeschoven:

•	Tot en met 17 april kun je 
ideeën indienen

•	Van 18 april t/m 8 mei bekijken 
we de plannen en bespreken 
die met de indieners

•	Van 9 t/m 23 mei kun je stem-
men op de ideeën die jij graag 
uitgevoerd zou willen zien

•	Op 1 juni maken we de uitslag 
bekend

•	Daarna kunnen de initiatiefne-
mers aan de slag

Het wijkbudget 2023: nieuwe ronde van start

Op de website Stemvan.gronin-
gen worden alle stappen van het 
hele proces uitgelegd. Maar we 
bieden ook mogelijkheden om 
persoonlijk vragen te stellen en 
hulp te krijgen (zie kader).

Idee indienen
Het leukste is natuurlijk als je 
een idee bedenkt en indient met 
buurtgenoten. Denk daarbij 
aan de volgende informatie die 
je zou kunnen vertellen over je 
idee:

•	Wat is jouw idee?
•	Waarom is het een goed idee? 
•	Wat wil je ermee bereiken?
•	Is het eenmalig of voor een 

langere periode?
•	Hoeveel geld is ervoor nodig?
•	Wat doe je zelf in de uitvoering 

van je idee?

Je hebt tot en met 17 april de 
tijd. We zijn benieuwd!

Hulp nodig?

Wil je sparren over je idee? Of heb je hulp nodig, bijvoorbeeld 
over hoe je het vorm moet geven? Of hoe je het op de website 
kunt zetten? Daarvoor zijn er al een aantal inloopmomenten. 
We komen ook bij verschillende activiteiten in de wijk om meer 
informatie te geven:
•	Cultuurcafé, 23 februari van 20.00 tot 21.30 in het Trefpunt
•	Werkdag Groene Long, 11 maart vanaf 12.00 in het Heerdenhoes
•	 Inloopmoment in de Smeltkroes (datum en tijdstip volgen)
Heb je alleen hulp nodig om een account te maken en het idee op 
de website te zetten? Dan kun je terecht bij de Forumbibliotheek 
(Ypemaheerd):
•	Het digitaal inloopspreekuur, iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 

17.00 uur.
•	Het informatiepunt digitale overheid, iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.


