Experiment Beijum gaat verder!

Beijum, 13 december 2019
Beste lezers,
Iets later dan gepland een update over Experiment Beijum. In het nieuwe jaar willen we er een echte
nieuwsbrief via MailChimp van maken (en aanmeldmogelijkheid via de website) – tot die tijd nog
even geduld.
Hieronder het bericht dat op 6 december op de website verscheen over de tweede bijeenkomst van
Experiment Beijum. Inmiddels is er ook een artikel geschreven voor de eerstvolgende wijkkrant. Hou
die dus in de gaten.
Een paar werkgroepen zijn inmiddels aan de slag gegaan. Meer daarover lees je in onderstaand
verslag. Wil je ook meedoen met een werkgroep? Stuur dan even een e-mail naar
info@experimentbeijum.nl.
Op de website is de ideeënlijst aangevuld. Er komen regelmatig nieuwe ideeën bij. Zie je iets waar je
mee aan de slag wilt, laat dat dan weten.
Ken je mensen die ook informatie over Experiment Beijum willen ontvangen? Verwijs ze dan naar de
Website en info@experimentbeijum.nl. Algemene flyers zijn te krijgen via Jozias. Heb je flyers nodig
om te verspreiden, stuur dan even een e-mail.
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Tenslotte nog twee belangrijke data voor in je agenda:
•
•

Vrijdag 10 januari Nieuwjaars/Goede Voornemensborrel Experiment Beijum voor alle
Beijumers. Meer informatie, zoals tijd en locatie volgt. Waarschijnlijk wordt het eind van de
middag, begin van de avond. Tevens ook de eerstvolgende Experiment Beijum bijeenkomst.
Vrijdag 21 februari tweede helft middag: eerste bijeenkomst Ondenemend Beijum, in de
vorm van een high tea. Iedereen brengt iets mee. Meer informatie volgt nog. Voor
ondernemers uit Beijum/ondernemende Beijumers.

Verslag 2 december 2019
Na de succesvolle startbijeenkomst van Experiment Beijum hebben zo’n 25 mensen aangegeven
actief met Experiment Beijum aan de slag te willen. Die kwamen op 2 december bij elkaar om
concrete plannen te maken. En dat lukte.
Ze konden kiezen uit de vele op 18 november en daarna verzamelde ideeën. Voor de bijeenkomst
werden die ingedeeld in de clusters Groen & Duurzaamheid, Theater Kunst & Video, Ondernemend
Beijum en Overig.
Omdat we niet alles tegelijk kunnen doen, en voor een groot deel van de ideeën afhankelijk zijn van
een eigen plek (het gebouw van De Expeditie, met de bijbehorende tuin), werd er gekozen.
Waarmee kunnen we snel aan de slag, en wat levert op korte termijn iets op? Hieronder lees je wat
we als eerste gaan doen.
Groen & Duurzaam: Beijum Tour
Beijum Tour is de naam van het project waarmee de groep Groen & Duurzaam begint. Arjan liet een
preview zien van een website waarmee we de hele wijk in kaart brengen. Hierin kunnen Beijumers
melden waar er iets gedaan moet worden in de openbare ruimte (op groengebied). Een groenteam
van hoveniers en Beijumers die stage lopen of werkervaring opdoen gaan hier vervolgens zo snel
mogelijk mee aan de slag. De voortgang is te volgen op de website.
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Theater Kunst & Video groep: Experiment Beijum in beeld
Een andere groep gaat samen het ideeëngoed van Experiment Beijum op kunstzinnige wijze in beeld
brengen in de vorm van een korte film. Theater, kunst, dans, muziek, toneel – alle disciplines krijgen
een plekje in deze film.
Ondernemers: maandelijkse ontmoetingen Ondernemend Beijum
Ondernemend Beijum gaat maandelijkse ontmoetingen voor ondernemers uit de wijk organiseren.
Beijum heeft honderden ondernemers, waaronder veel ZZP’ers. De eerste bijeenkomst staat gepland
op 21 februari a.s. ’s middags. Zet alvast in je agenda! Meer informatie volgt. Ondernemers kunnen
zich ook aansluiten bij onze LinkedIngroep Ondernemend Beijum.
Nieuwjaarsborrel 10 januari
Op 10 januari willen we een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle Beijumers organiseren. Een groepje
gaat hier mee bezig. Heb je ook ideeën? Laat ons dat dan weten, en sluit je aan.
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Voortgang bruikleen gebouw Expeditie
Daarnaast is de lobby bij de gemeente om het gebouw van de Expeditie in bruikleen te krijgen voor
alle Beijumers in volle gang. Samen met studenten Finance van de Hanzehogeschool kijken we
bovendien naar expoitatiemogelijkheden en verdienmodellen.
Momenteel denkt de gemeente na over herbestemming van het pand op onderwijsgebied. Scholen
uit de wijk zelf hebben geen belangstelling. Dat zou betekenen dat het pand een functie krijgt voor
een onderwijsinstelling van buiten de wijk, dus niet voor de wijkbewoners.
Wij vinden dat het gebouw (met bijbehorende tuin) ooit gebouwd met 2 miljoen
wijkvernieuwingsgeld, door de bewoners van de wijk moet kunnen worden gebruikt. Als een plek
van ontmoeting, waar iedereen kan experimenteren, en waar mooie nieuwe dingen ontstaan.
Nog meer
De ideeën voor Experiment Beijum blijven binnenkomen. Ja, er is veel in de wijk, maar blijkbaar nog
veel meer wat ontbreekt, en waar wel behoefte aan is.
Waar mogelijk zoeken we verbinding. Dus nemen we deel aan onder andere de klankbordgroep
Wijkvernieuwing en Sterk Netwerk Beijum, en gaan we in gesprek met andere organisaties in wijk en
stadsdeel.
We nemen actief deel in een groep die werkt aan de energietransitieopgave in de wijk. Daarbij kijken
we met name naar wat energietransitie betekent voor groepen met een laag inkomen, zoals
huurders van sociale woningbouw. Hoe kan de energietransitie zo vormgegeven worden dat Beijum
haar bijdrage kan leveren, maar bewoners er financieel beter, in plaats van er slechter van te
worden?
Binnenkort gaat ook een groepje van start dat zich gaat bezighouden met invulling van een cursusen workshopaanbod op vooral creatief gebied. Voor en door Beijumers.
Ook meedoen? Dat kan!
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Wil je ook meedoen? Stuur ons dan een e-mail.
Wil je meer weten? Hou dan www.experimentbeijum.nl in de gaten. Op de pagina Evenementen
vind je de presentatie en foto’s van de bijeenkomst.
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