
Uitvoeringsprogramma 2019-2020 
wijkvernieuwing Beijum





De kracht van Beijum…

• Grote, gevarieerde kleurrijke wijk met 13.000 inwoners

• Veel gezinnen met kinderen, veel jongeren en groeiend aantal 
senioren

• Relatief grote sociale woningvoorraad

• Bewoners wonen er met plezier, willen er oud worden 

• Veel actieve bewoners

• Veel groen in de wijk

• Ruim aanbod voorzieningen zoals winkels, scholen, zorg



….en kwetsbaarheden

• Kwetsbare bewoners; armoede, werkloosheid

• Veel kinderen die opgroeien in kwetsbare situatie

• Veel jongeren met psychosociale problemen

• Relatief veel jongeren zonder SK en zonder werk 

• Zelf- en samenredzaamheid vraagt aandacht (informele zorg)

• Openbare ruimte verouderd

• Winkelpleinen weinig uitstraling

• Ervaren gezondheid, ervaren geluk en kwaliteit van leven ongunstig



Wijkvernieuwing Beijum - opgaven -
Samen maken we Beijum Bruisend

➢Versterken van de bewonersparticipatie, sociale cohesie en voorzieningen

Opgroeien in een kindvriendelijk Beijum
➢ Investeren in een gezonde en veilige leefomgeving, waar alle kinderen optimale kansen krijgen, mee kunnen doen en een 

stem hebben

Toekomst met perspectief
➢Het vergroten van het toekomstperspectief van Beijumers die in armoede leven, meer mensen eigen regie in handen zien te 

krijgen en meer huishouden financieel gezond

Ouder worden in Beijum
➢Bevorderen gezond ouder worden en de wijk en woningen geschikt maken voor langer zelfstandig wonende ouderen

Een wijk voor iedereen
➢Versterken van zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare bewoners

Gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving/buurt
➢Verbeteren openbare ruimte met zo nodig stedenbouwkundige ingrepen
➢Doorzetten Heerdenaanpak
➢Vergroten aantrekkelijkheid winkelpleinen

Duurzaamheid
➢Een duurzame wijk



- Wat is in uitvoering en wat gaan we nog doen? -

Ruimtelijk

Onderzoeken en visieontwikkeling

- Onderzoek woningbouw locatie Isebrandtheerd 2019

- Onderzoek Wibena en Nijesteinheerd 2019

- Stedenbouwkundige verkenning 2019

- Leidraad Openbare Ruimte 2019

Uitvoering

- Heerdenaanpak

- Galkemaheerd 2020 

- Godekenheerd 2019-2020 

- Isebrandheerd 2019

- Inventarisatie mogelijkheden aanpak winkelplein Oost 
en West 2019-2020  

- Actieplan maatregelen openbare ruimte (verbeteren 
routes, sociale veiligheid, verkeer) 2019-2020 

Sociaal

Onderzoeken en inventarisatie

- Inventarisatie woonbehoefte ouderen en kwetsbare 
groepen 2020

Uitvoering

- Uitbouwen Wijkplatform 2019

- Bewonersinitiatieven gericht op ontmoeten, 
verbeteren leefomgeving, gezondheid, duurzaamheid 
etc.

- Plan verbetering invulling accommodaties, vervolg 
onderzoek KAW 2019

- Pilot Kansrijk Oost (vernieuwde) aanpak armoede 
2019-2020

- Integraal Wijkplan Opgroeien in Beijum 2019-2020

- Opzetten “Wijkbedrijf” 2019



Participatie
• 2 grote bewonersbijeenkomsten

• Bijeenkomsten met bewoners, scholen, 
ondernemers en overige partijen over:  

• Een aantrekkelijke en veilige buurt 

• Heerdenaanpak 

• Gezond, veilig en kansrijk opgroeien

• Ouder worden in Beijum

• Iedereen kan meedoen

• Wijkbedrijf 

• Aanpak Winkelpleinen West en Oost

• Verbreden en verstevigen Wijkplatform

• Wijkcoalitie (sterk netwerk) 



Vraagstukken en uitdagingen 

• Organisatie Wijkplatform nog kwetsbaar

• Relatie sociaal en fysiek

• Samenhang tussen de verschillende projecten  


