Visie Wijkraad Beinum 2021
De Wijkraad Beinum is sinds vele jaren het aanspreekpunt voor de bewoners van de wijk Beinum
(Beinum-I en Beinum-II), waar het gaat om de instandhouding, maar vooral ook het verbeteren van
het woon- en leefklimaat in de wijk. Daarbij kan worden gedacht aan natuur en milieu,
speelvoorzieningen, onderhoud infrastructuur, veiligheid, enz. Daartoe heeft de Wijkraad contact
met wijkbewoners, de gemeente Doesburg, maar ook met andere met andere partijen, zoals de
politie (wijkagent).
De bewoners van de wijk kunnen zelf onderwerpen aandragen voor de verbetering van de
leefbaarheid in de wijk. Daarnaast kunnen ze onderwerpen inbrengen die actueel zijn en aandacht
van de Wijkraad, dan wel de gemeente Doesburg behoeven.
De Wijkraad Beinum wordt door de gemeente Doesburg en andere organisaties/instanties betrokken
bij ontwikkelingen aangaande de wijk. De Gemeente doet dit onder andere door de Wijkraad Beinum
tijdig en voldoende te informeren en waar relevant te betrekken bij de beleidsvorming over
onderwerpen die de wijk aangaan.
De Wijkraad Beinum informeert op haar beurt de wijkbewoners en betrekt hen bij onderwerpen die
de wijk aangaan. Het informeren gebeurt voornamelijk via social media. Daarnaast worden er
informatieavonden gehouden om de wijkbewoners te informeren.
Momenteel is de Wijkraad Beinum nog niet bekend bij elke wijkbewoner. Om de Wijkraad beter op
de kaart te zetten is een aantal stappen benodigd. Deze worden hieronder verwoord.
1. De eerste stap die moet worden genomen is het verbeteren van de communicatie met de
wijkbewoners. Dat wordt gerealiseerd door het vaker bijhouden van de website en de social
media van de Wijkraad. Daarnaast wordt onderzocht of de Wijkraad via andere (social)media
kan communiceren om bijvoorbeeld jongeren meer te betrekken.
Hopelijk is het over enkele maanden weer mogelijk om informatieavonden te organiseren,
waar we de wijkbewoners kunnen informeren.
2. Bovenstaande eerste stap loopt parallel met stap twee; het werven van nieuwe
bestuursleden. Via de (social-)media wordt een actie gelanceerd om meer actieve
bestuursleden te werven. Wijkbewoners worden geënthousiasmeerd om mee te werken in de
wijkraad. Op dit moment heeft de wijkraad vijf leden, waarvan een deel afscheid wil nemen
om uiteenlopende redenen. De nieuwe bestuursleden krijgen een eigen
verantwoordelijkheid, passend bij interesses en competenties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
een bestuurslid dat zich bezighoudt met de digitale taken, zoals social media en de
webpagina; een bestuurslid dat zich toelegt op de communicatie met de wijkbewoners.
Uiteraard staat bij de werving de wil om zich in te zetten voor de wijk centraal.
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3. De inhoudelijke focus van de wijkraad ligt in 2021 op onderstaande projecten:
Onderstaand staan lopende en nieuwe projecten:
a. Het nieuwe wijkcentrum.
b. Vergroening van de wijk en project Beinum naar buiten.
c. Duurzaamheid en energie.
Mochten er gedurende het jaar nieuwe projecten bij komen, dan wordt in het bestuur
overlegd op welke wijze hiermee wordt omgegaan.
4. Tenslotte wordt komend jaar een nieuwsbrief voor en door de wijkbewoners uitgebracht,
waarin feiten en wetenswaardigheden uit de wijk worden gepubliceerd. Dat medium kan ook
worden gebruikt om dieper op onderwerpen in te gaan, waar in de Regiobode geen ruimte of
aandacht voor is. Initieel is het een digitale versie, waar men zich kosteloos op kan
abonneren.
Enkele concrete plannen die de Wijkraad Beinum in 2021 wil uitvoeren:
1. Verbeteren communicatie met wijkbewoners.
2. Actie voor het werven van nieuwe bestuursleden.
3. Voorlichting (liefst met aanwezigheid betrokken ambtenaren en verantwoordelijke
wethouders) over de status van grotere projecten in Beinum.
4. Zoeken naar ruimte waar de Wijkraad kan vergaderen en wijkbewoners kan ontvangen.
5. Inloop/spreekuur van de Wijkraad voor de wijkbewoners.
6. Uitvoeren enquêtes over diverse onderwerpen die zowel de wijk als de Gemeente
bezighouden. Denk aan verkeersveiligheid en milieu, maar ook wat men van bijvoorbeeld
een Wijkraad verwacht.
7. De jaarlijkse fietsverlichtingsactie.
8. Bijdrage aan / ondersteuning van de opruimactie/opschoondag.
9. Samenwerking opzoeken met andere wijkraden Doesburg.
Indien blijkt dat de Corona-maatregelen langer van kracht blijven, zal een deel van de activiteiten
online plaatsvinden. Indien passend binnen de maatregelen, zullen buitenactiviteiten, zoals een
opschoondag, op gewone wijze doorgaan.

Wijkraad Beinum
info@wijkraadbeinum.nl
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