
 

         

Agenda en vergaderstukken 
Algemene ledenvergadering             

25 september 2017 

 

 

verwelkomt u vanaf 19.45 uur van harte 
in Het Trefpunt aan de Fultsemaheerd. 

Aanvang van de ALV is om 20.00 uur 

   Agenda 

1. Opening/ vaststelling agenda 

2. Mededelingen vanuit het bestuur 

3. Vaststelling verslag ALV maart 

2016 

4. Werkplan en 

Voortgangsrapportage  

maart -september 2017 

5. Vaststelling begroting 2018 

6. W.V.T.T.K. 

7. Rondvraag 

8. Sluiting  
 

*Ook niet leden zijn van harte welkom 

 

De koffie staat klaar. Aansluitend is er onder het genot van een hapje 

en drankje nog gelegenheid om na te praten of nader kennis te maken 

. 



Agendapunt 3. 

Verslag Algemene ledenvergadering Bewonersorganisatie Beijum 23 maart 2017 

Aanwezig: 14 leden 

Afwezig: m.k. 12 leden 

Notulen: Janny Atema, secretaris 

 

1. Opening en vaststellen geldigheid vergadering 
- Rein van der Velde, voorzitter, opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk 

welkom. 
- Het benodigde quorum is niet gehaald, de voorzitter vraagt de leden conform de 

statuten of de vergadering opgeschort moet worden of doorgaan. De leden kiezen 
unaniem voor doorgaan.  

 

2. Vaststellen van de agenda 
- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Mededelingen van het bestuur 
- Het speelplekkenplan begint al meer vorm te krijgen. Er komt een pilot die verder uitgerold 

wordt. 
- De mogelijke invoering van de Diftar houdt de gemoederen bezig. De bewonersorganisatie 

heeft alle gemeenteraadsfracties aangeschreven om hun zorgen kenbaar te maken. Er zijn 
verschillende contacten met de fracties geweest, persoonlijk of via de mail, waarin we onze 
zorgen en bezwaren besproken hebben. 
Op 29 maart neemt de gemeenteraad een besluit over de invoering van Diftar en de 

bewonersorganisatie stuurt voor die datum nog een soort van eindconclusie waarin we 

oproepen het besluit te heroverwegen en eerst de burgers goed voor te lichten en de 

knelpunten die er nu zijn, zwerfafval etc. eerst goed te regelen.  

(N.B.: de wethouder heeft het besluit over de invoering van Diftar ingetrokken tot na de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2019 omdat er nu geen meerderheid voor is en hopelijk 

worden nu ook andere mogelijkheden onderzocht.)  

     -      Jovanni Olieberg heeft het bestuur verlaten. Zij kon het helaas niet meer combineren     
             met haar studie en stage. Het bestuur vindt dit jammer maar heeft er wel begrip  
             voor.  
 Dit betekent wel dat er een vacature is en we op zoek gaan naar een nieuw, liefst  
             jong, bestuurslid.  
 

4. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering op 29 september 2016 
- Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

5. Vaststelling inhoudelijk jaarverslag 2016 



- Het verslag wordt goedgekeurd.  
Vanuit de leden worden enkele vragen gesteld: 

- Wordt de bewonersorganisatie betrokken bij de invulling van het accommodatiebeleid? Dit is 
het geval. Het was de bedoeling dat er vanuit de gemeente een informatieavond voor de 
bewoners gehouden werd maar dat idee is even geparkeerd. Er wordt nu eerst met de 
organisaties gesproken. 

 

- Krijgt Beijum ook een Coöperatieve Wijkraad? Dit lijkt op dit moment nog een brug te ver. 
Bewonersparticipatie is nog nauwelijks ingedaald zowel bij de bewoners als bij de gemeente. 
Maar op termijn is het zeker mogelijk dat er in Beijum ook een Coöperatieve Wijkraad komt. 
Er wordt eerst elders in de stad mee geëxperimenteerd.  

- Werkt de bewonersorganisatie ook samen met andere organisaties in de wijk? Ja, dat wordt 
zoveel mogelijk geprobeerd. Dat is ook de missie en visie van de bewonersorganisatie. 

 

6. Vaststelling financieel verslag 2016 
- Het financieel jaarverslag wordt vastgesteld. Het bestuur wordt gecomplimenteerd voor de 

beslissing om in het WIJ gebouw te trekken. Het geld wat daarmee bespaart wordt kan nu op 
een andere manier voor de wijk ingezet worden.  

- Bijkomend voordeel is dat de lijnen nu korter zijn omdat de andere organisaties ook in het 
gebouw aanwezig zijn. Het spreekuur wordt ook gevonden door de bewoners.  
 

7. Verslag kascommissie 
- Het verslag van de kascommissie is besproken en daaruit blijkt dat de financiën keurig op 

orde zijn. De penningmeester wordt decharge verleend.  
- Luuk Jonker trekt zich na vele jaren terug uit de kascommissie. Hij wordt bedankt voor zijn 

inzet.  
- Tijdens de ALV in september komt verkiezing nieuw lid voor de kascommissie op de agenda.  

 

8. Voortgangsrapportage najaar 2016/voorjaar 2017 
- Er is even gediscussieerd over de (advertentie) pagina in de Beijummer. De leden vinden het 

positief dat er een soort samenwerkingsvorm met een andere partij is. Dit past bij de missie 
en visie. Het bestuur heeft aangegeven dat het wellicht niet mogelijk is elke maand een 
pagina te vullen. Er moet wel voldoende copy zijn. De nieuwsbrief zou tenslotte ook maar 
eens per kwartaal uitkomen. De leden hebben daar begrip voor. 

- Er wordt besloten eerst door te gaan op de ingeslagen weg en in het najaar volgt een 
evaluatie. 

 

9. Eventuele verdere agendapunten, bij punt 2 vastgesteld 
- Er zijn geen verdere agendapunten. 
 

10. Rondvraag 
- Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 

11. Sluiting 
- Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en na afloop wordt 

onder het genot van een hapje en een drankje nog wat nagepraat.  



Agendapunt 4.  Voortgangsrapportage april 2017 – september 2017 
 
Accommodatiebeleid 
 
Wegwijzer 
Sinds 1 juni heeft de gemeente de leegstaande ruimtes in de Wegwijzer gehuurd van de 
Huismeesters. Deze ruimtes zijn bedoeld voor bewoners van Beijum die allerlei activiteiten willen 
gaan ontplooien die ten goede komen van de wijk en de bewoners. Het organiseren van  workshops, 
geven van cursussen e.d., activiteiten van en door jongeren. Via een participatiebaan is een 
beheerder aangesteld. De Sociale Long houdt een keer per maand haar inloopavond in de Wegwijzer. 
Er is Wi-Fi (van de bibliotheek) beschikbaar. 
 
Derden gebouw/Innersdijk 
Er is begonnen met de bouw van het Derden gebouw. Helaas heeft dit vertraging opgelopen omdat 
drie heipalen schuin in de grond zijn geslagen en de machinerie om dit te herstellen ergens in het 
buitenland staat.  
Het gebouw van de voormalige basisschool De Expeditie staat te koop. 
Wat er met de Kleihorn en Heerdenhoes/Doefmat gaat gebeuren is nog niet bekend. 
Heerdenaanpak 
In september wordt begonnen met de werkzaamheden in de Atensheerd. In de Godekenheerd is de 
kruising Godekenheerd/Koerspad/Froukemaheerd aangepast en breder gemaakt. Aan de gevel 
boven Lidl en een gevel aan een parkeerplaats in de Atensheerd zijn twee grote graffiti werken 
gehangen die door de bewoners zijn gekozen. Er komt aan een andere gevel aan dezelfde 
parkeerplaats een derde te hangen.  
 
Herinrichting speelplekken 
Aan de hand van de resultaten van de meningen en inbreng van  bewoners zitten de Jaltadaheerd, 
Rensumaheerd, Fultsemaheerd, Boelemaheerd en Hylkemaheerd in een vervolgtraject. De 
Boelemaheerd /Hylkemaheerd konden kiezen uit 2 ontwerpen en het gekozen ontwerp ligt nu ter 
uitvoering, wat ook het geval is bij de Rensumaheerd. In geval van de Jaltadaheerd en Fultsemaheerd 
wordt de input van de bewoners verwerkt en aan de hand daarvan worden ontwerpen gemaakt en 
aan de bewoners voorgelegd.  De bedoeling is dat de werkzaamheden aan de Rensumaheerd en de  
Boelema/Hylkemaheerd dit jaar beginnen. Aan de herinrichting van de speelplekken Jaltadaheerd en 
Fultsemaheerd wordt in april 2018 begonnen. Mocht het zo zijn dat de weersomstandigheden het 
niet toe laten om dit najaar aan de uitvoering van de herinrichting van de speelplekken in de 
Rensumaheerd en Boelemaheerd/Hylkemaheerd te beginnen, verschuiven deze naar april 2018. 
 
Gerrit Krolbrug 
De provincie Groningen heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Groningen en 
Rijkswaterstaat een planstudie uitgevoerd voor de vervanging van de Gerrit Krolbrug Deze planstudie 
is medio 2016 afgerond met een (bestuurlijk gedragen) voorkeursalternatief. Daarna is door de 
minister besloten het programma Lemmer-Delfzijl met twee jaar te verlengen, waardoor de verdere 
uitwerking en realisatie van o.a. de Gerrit Krolbrug later plaats zal vinden. Naast de Gerrit Krolbrug 
speelt een aantal andere vraagstukken in dit gebied, waaronder de aanleg van een auto-, bus- en 
fietsverbinding tussen de Oostelijke ringweg en de binnenstad en het voornemen om de Korreweg 
fietsvriendelijker te maken. De gemeente wil graag samen met de provincie en Rijkswaterstaat de 
oorspronkelijke klankbordgroep voor de Gerrit Krolbrug opnieuw inzetten voor de ontwikkelingen en 
de opgaven van het project Aanpak Oosterhamrikzone- waar de vervanging van de Gerrit Krolbrug 
ook raakvlakken mee heeft.  
 
 
 



Integraal wijkvernieuwingsplan 
In opdracht van de gemeente en de woningcorporaties is besloten om in vier prioritaire wijken de 
wijkvernieuwing een nieuw impuls te geven. Voor Beijum is Minetta Koornstra aangesteld als 
projectleiders. Opdracht is om tot een integraal wijkvernieuwingsplan te komen met een meerjarig 
uitvoeringsprogramma. In de afgelopen maanden heeft zij diverse gesprekken gevoerd met 
vertegenwoordigers van organisaties/werkgroepen/bewoners die in de wijk actief zijn. Op 22 
augustus is aan de hand van de uitkomsten van die gesprekken gesproken over de 1ste analyse en 
plan van wijkvernieuwing Beijum. Tijdens een fietstocht op 5 september j.l. werd aandacht besteed 
aan zowel de mooie gebieden in Beijum als de gebieden waarvan het wenselijk is dat er een aantal 
nader uit te werken fysieke maatregelen worden uitgevoerd. Tijdens de nazit werd geconstateerd dat 
fysieke aanpak van de omgeving zonder ook de sociale kant van het probleem aan te pakken geen of 
nauwelijks effect hebben op het leefbaarder maken van de omgeving. Gezien de opdracht om tot 
een integraal wijkvernieuwingsplan mrt een meerjarig uitvoeringsplan te komen worden zowel 
accommodatiebeleid als de heerdenaanpak bij dit plan betrokken. 
 
40 jaar Beijum/Bruisend Beijum 
Voor de viering van 40 jaar Beijum heeft de bewonersorganisatie een budget beschikbaar gesteld  in 
eerste instantie als startkapitaal ter financiering van flyers e.d. Op 30 sept a.s. wordt een Braderie op 
Plein Oost gehouden in het kader van Bruisend Beijum. De bewonersorganisatie is aanwezig met een 
stand met allerlei gadgets en kleurplaten voor diverse leeftijdscategorieën  waaraan prijsjes zijn 
verbonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agendapunt 5 

Toelichting op de begroting jaar 2018 

 

Grondslag 

Voor de begroting voor het jaar 2018 is, evenals in 2017, als leidraad en uitgangspunt gebruikt de 

concept Missie en Visie 2016 van de Bewonersorganisatie Beijum zoals door het bestuur is  

voorgelegd aan de ALV.  

 

Bij het opmaken van de begroting 2018 is uitgegaan van het tot nu toe verstrekte subsidiebedrag ter 

hoogte van € 18.179, - . Het is echter aan de subsidieverstrekker of dit bedrag  voor 2018 ook 

daadwerkelijk wordt toegekend.  Voor het jaar 2017 hebben wij nl. helaas weer een bedrag aan 

ontvangen subsidiegelden terug moeten betalen, dit ter hoogte van  € 2210, - .  

De aan de verschillende posten toegekende bedragen waren niet volledig benut en gebruikt. Erg 

vervelend, maar geen vervelende consequenties voor onze solvabiliteit.  Ondanks de meer geleverde 

bijdrages aan coöperatieve activiteiten en heerden in de wijk. (Voortvloeiende uit een betere 

afstemming met andere organisaties en geheel in lijn met de M&V). 

 

Wat zijn de veranderingen 

De opgestelde begroting voor het jaar 2018 is ten aanzien van de categorieën  Communicatie en 

Activering afwijkend in vergelijking met die van 2017. 

Communicatie: 

Wijkblad/ Nieuwsbrief, was voor 2017 € 3100, - begroot voor 2018 € 4200, - 

Website, voor 2017 € 2090, - begroot voor 2018 € 970, - ( in het gereserveerde bedrag voor 2017 was 

de aanschaf van hardware t.b.v. de website meegenomen  en een bedrag voor een website-

beheerder) 

 

Activering: 

Nieuwe posten in het begrotingsjaar 2018: 

Wijkraden/ activiteitenoverleg   € 300, - 

Feestcommissie Beijum40  € 1250, - 

Publiciteitskosten  € 400, - 

 

Posten lager begroot dan 2017 o.a.: 

Bestuursvergaderingen  -/-   € 650, - 

Buurtactiviteiten -/- € 500, - 

Activiteiten ontmoeting/sociale cohesie -/-  € 1200,- 
 
In de begroting voor het jaar 2018 zijn niet opgenomen  eventuele huisvestingskosten in verband 
met het gereedkomen van het  zgn. Derdengebouw. Naar alle waarschijnlijkheid is de oplevering pas 
eind 2018 dit in verband met vertraging in de bouwwerkzaamheden. 
 



 


