Nieuw Lokaal Akkoord 2013 / 2014.
Wijk
Beijum
Titel (naam) van uw idee
Buitenfitness in Beijum
Korte omschrijving idee of project
(een uitgebreide omschrijving van het idee kan in een bijlage meegestuurd worden)
Midden in de wijk een locatie inrichten met buitenfitness toestellen, Survivalbaan, een
Bootcamp Base en een Jeu de boulesbaan.
Voor wie is het?
Voor welke straat, buurt, of groep is het bedoeld?
Voor alle wijkbewoners in Beijum.
Wanneer en door wie moet het worden uitgevoerd?
De werkgroep BuitenfitnessBeijum, gestart in januari 2013.
In samenwerking met de gemeente Groningen, dienst RO ( die een locatie ter beschikking
gaat stellen). Het wijkteam Beijum (die NLA gelden ter beschikking gaat stellen). En allerlei
organisatieʼs, groepen en scholen die samenwerking hebben toegezegd.
Realisatie in 2013 / 2014.
Hoeveel bewoners zijn erbij betrokken?
De werkgroep Buitenfitness Beijum heeft een Draagvlakonderzoek laten uitvoeren door
een communicatie wetenschapper. Van de uitgezette enquête zijn 288 verwerkt en 120
mensen daarvan hebben aangegeven dat ze actief op de hoogte willen worden gehouden.
Wat wilt u met het idee bereiken?
Wij willen de openbare ruimte in de wijk sportiever maken. Zodoende wil de werkgroep
bijdragen aan:
1) Lichamelijke en mentale gezonde wijkbewoners.
2) De sociale cohesie vergroten tussen verschillende groepen en de sociale leefbaarheid
bevorderen.
3) De financiële drempel weghalen om te sporten en te revalideren.
Omschrijving van de kosten
(een uitgebreide begroting of offerte kan als bijlage meegestuurd worden)
Een uitgebreide offerte wordt als bijlage meegestuurd.
Locatie bouwrijp maken (is nog niet precies in te schatten, afhankelijk van de gekozen
locatie)
De start kosten en onvoorzien.
Eventuele vragen/ opmerkingen/ bijzonderheden
(geef hier bijvoorbeeld aan als u hulp wenst bij het uitwerken van uw idee)
De werkgroep heeft een Kwaliteitsonderzoek laten doen naar de in te zetten materialen,
toestellen en geschikte locatieʼs in Beijum door een 4e jaar student van de
Hanzehogeschool Groningen, richting Sportmanagement. De werkgroep en de student
hebben hiervoor in totaal vijf verschillende bedrijven benaderd.
De werkgroep gaat mogelijkheden onderzoeken van co-financiering.

De werkgroep heeft op 24 juni 2013 overleg gehad met de Klankbord groep de Groene
Long.
De werkgroep wil zowel het Draagvlakonderzoek als het Kwaliteitsonderzoek presenteren
aan het wijkteam Beijum.
Aanvrager
naam Werkgroep Buitenfitness Beijum
adres Menkemaheerd 32
Postcode en plaats 9737LE Groningen
telefoonnummer 050 5423896
functie en organisatie (indien van toepassing)
emailadres bekkema@ziggo.nl / buitenfitnessbeijum@Gmail.com
*Gemeente en corporatieʼs hebben in het kader van het nieuw Lokaal Akkoord 2.0;
Mensen Maken Stad! geld beschikbaar gesteld voor wensen van bewoners

Aanvraag naar voorzitter wijkteam, Irma Zijlstra.
Stadsdeelcoordinator Ruud van Erp.
Programmaleider NLA Kees van der Helm,
kees.van.der.helm@groningen.nl

