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BuurtVuur 2018 - notendop
Wat een jaar
- Drie liefdesparen via de vuurplaats. Misschien meer, maar wat in mijn blikveld is...
- 40 jaar Beijum - verhalenavond voor en door Beijumers in de feestweek 40 jaar Beijum.
- IJslandse Kunstenaar bewerkt zwerfkei op de vuurplaats in Beijum
- Selwerd en Framaheerd nieuwe vuurplaats

BuurtVuur mobiliseert Buurtkracht

BuurtVuur - het bewonersinitiatief : Bevordert leefbaarheid in de openbare ruimte, sociale
cohesie, welbevinden door deelname aan de wijk of buurt.
BuurtVuur - de Stichting :

Bewonersinitiatief stimuleren en faciliteren, bijdragen aan participatie.

Buurtvuur in getallen

500+ unieke deelnemers rond het vuur (Lewenborg, Beijum, Selwerd, Wiewert )
+ elk vuur nieuwe buurtbewoners
jong - oud, arm - rijk, als wijkbewoners samen bij het vuur
3 setjes duurzame liefde (via vuurplaatsactiviteiten)
4 fysieke vuurplaatsen Frama, Jensema, Selwerd, Lewenborg
14 actieve bewoners betrokken bij BuurtVuur
1 vuurdragersavond voor initiatiefnemers
30 structurele BuurtVuuravonden
5 evenementen voor de wijk (oa: Beijum 40, Sint Maarten, )
7 x gebruik door groepen / bewoners uit de wijk
6+ mediapublicaties krant, tijdschrift, radio en persaandacht voor Beijum 40
10+ instanties samenwerking
1 kunstenaar uit IJsland maakt kunstwerk in kei: bewerkte zwerfkei
4 nieuwsbrieven 180 nieuwsbriefontvangers
4 verzoeken om advies van andere bewonersinitiatieven

Beijum
Beijum heeft een pilotfunctie. Hier worden ideeën uitgezocht. Zaken als buurtoverleg,
wijkevenementen, individueel gebruik en de minimale regels die hiervoor nodig zijn, bij het nieuwe
fenomeen van een gemeenschappelijke vuurplaats, komen hier aan de orde.
In 2018 was de aftrap van feestweek van 40 jaar Beijum een hoogtepunt. Verhalenavond rond het
vuur, met zo'n 60-80 wijkbewoners over de hele avond. Het bracht een eigen Beijumlied op en
natuurlijk meer verbindingen van Beijumers.
Een speciaal moment is het buurtoverleg dat nodig was vanwege een aantal groepen die de
uurplaats wilden gebruiken. Hiervoor zijn afspraken gemaakt, op verzoek van de omwonenden. Die
komen kortweg neer op: Wie de vuurplaats gebruikt, informeert de omwonenden en vermeld naam
en telefoon zodat iemand aanspreekbaar is. Verder gelden de algemene regels van verblijven in de
openbare ruimte of in je achtertuin.

Lewenborg
Gedurende het jaar (2018) bleef het aantal deelnemers per avond mager. Soms waren alleen de
initiatiefnemers en een paar vaste bezoekers aanwezig. Mede doordat Daan als een van de
initiafnemers zich terugtrok, ontstond er een hiaat. Hier was aandacht nodig. Dit is gedaan door
bezoeken bij het vuur en een bijeenkomst met betrokkenen van de vuurplaats bij De Oude Bieb, een
interview in De Lewenborger. De uitkomst is dat er nu een groep is die elk een rol neemt in het onder
de aandacht brengen, het organiseren en het faciliteren van het buurtvuur.
Het vuur wordt nu bezocht door meer wijkbewoners, en er is een nieuwe serie vuren vastgelegd voor
2019/2020.

initiatiefgroep Lewenborg - Brecht, Wim, Daan

Selwerd
Bij Wijkbedrijf Selwerd is een buurtvuur ontwikkeld door initiatiefnemer van VanTosties. Op het plein
van het wijkbedrijf runt zij een cateringbedrijfje vanuit een caravan omringd met een gezellige plek
tussen de bomen. Eens per maand houdt zij het buurtvuur voor mensen van het wijkbedrijf en uit de
wijk. Het vuur is uiteraard vrij om deel te nemen, ook zonder consumptie te kopen. In de gesprekken
met de initiatiefnemers is dit aan de orde geweest. Omdat dit vrij essentieel onderdeel is van een
buurtvuur: vrij voor iedereen, een plek om te delen. Zonder iets te hoeven kopen.

buurtvuur Selwerd geïnitieerd door Wijkbedrijf

bouwen aan andere bewonersinitiatieven
Door de zichtbaarheid van BuurtVuur als succesvol participatieproject, benaderen mensen me voor
advies over bewonersinitiatieven. Dit is een effect dat past bij de doelstelling van BuurtVuur:
bijdragen aan de leefomgeving, thuis in de eigen leefomgeving. Beijumer Koor, Jensemaheerd
heerdmarkering, Groenonderhoud Jensemaheerd zijn enkele voorbeelden.
Het netwerk en de ervaring bij het ontwikkelen van een idee voor de wijk, helpt anderen bij hun
initiatief. Dit is meerwaarde die voortvloeit uit het netwerk van BuurtVuur die de samenleving ten
goede komt. Het versterkt ook op deze manier de verbindingen in de gemeenschap.

juni 2019
Stichting BuurtVuur
Trijntje de Haan

vervolg: BuurtVuur 2018 - verdieping

BuurtVuur 2018 - verdieping
maatschappelijke waarde
Stichting BuurtVuur
Mensen van alle tijden komen bijeen rond het vuur. Een vast moment van verbinding, met de ander
en met de omgeving. De waarde van deze gewoonte zetten we in voor de samenleving van nu.
De Buurtvuurplaats als platform om deel te nemen in je eigen omgeving. Het principe van elke
maand een vuurtje voor de buurt, door de buurt, op een open plek in het groen, vrij toegankelijk
voor iedereen in de omgeving. Wat daaruit voortkomt, is de kracht van BuurtVuur. Aandacht voor
de ander, de omgeving, delen van verhalen, muziek, eten en drinken. Zo ontstaat aansluiting bij
andere wijkbewoners en wijkzaken. Deelname aan de wijk.

Sietse's hulpexpress brengt hout uit de wijk

Hout en de mogelijkheid om bij te dragen
Hoe kom je aan hout? Dit is de eerste vraag aan vuurdragers. Dat is meteen de eerste ingang naar
mensen betrekken in de omgeving. Hout komt van buren, van instanties, van sprokkelwerk, noem
maar op.
In de praktijk:
Bij thuiskomst ligt er een stammetje in de tuin. 1 stammetje. Ik weet dat die van Linda komt. Zij doet
dat als ze gesnoeid heeft voor Natuurmonumenten.

In de supermarkt spreekt Sietse me aan: 'Er is veel resthout van de houtwerkplaats. Wanneer kan ik
het brengen.'
Buurvrouw: mijn boom is gezaagd door de woningbouw, ik heb gevraagd of ze het in kleine stukjes
willen zagen, en laten liggen voor de vuurplaats.
Bijdragen aan een het gemeenschappelijke vuur geeft gevoel nuttig te zijn voor een ander. Het gaat
hier om mensen die zelf niet bij de vuren aanwezig zijn, en toch moeite doen om het buurtvuur van
hout te voorzien. Dat geeft gevoel van bijdragen aan iets gemeenschappelijks.

Versterken deelname in de eigen buurt
500+ unieke bezoekers op de buurtvuurplaatsen (in georganiseerd verband, dus tijdens
evenementen)
Samenstelling per avond verschillend. Elke keer nieuwe gezichten en eerdere bezoekers. Van 15 - 80
zoals 40 jaar Beijum + buurtpicknick 10 jaar groenonderhoud, schoolklassen. Tussen de vuurplaatsen
van verschillende wijken, ontstaan ook contacten.
De plek is ook op een andere manier een verrijking voor de verbinding in de wijk. Voorbijgangers,
jongeren, mensen gebruiken de plek om even tot rust te komen, te spelen, gewoon even te zijn.
Dagelijks bezoeken mensen de plek. Om rustig te zitten op een van de stenen. Om bloemen te
fotograferen, om te spelen of oefeningen te doen op de zwerfkeien. Daardoor ontstaan spontane
ontmoetingen. Ook als het vuur niet brandt is het de bindende factor. Omdat het een
gemeenschappelijke plek is, die voelt als: van onszelf.
Een concreet resultaat: de plek wordt vrijgehouden van rommel. Mensen verlaten de plek zonder
afval te laten liggen. Er is een bewoner die de plek vrij houdt van hondepoep als ze dat ziet liggen.
De plek draagt buiten de vuuravonden om, bij aan het thuis-zijn van mensen in hun eigen buurt. Ze
zijn daar, kunnen anderen ontmoeten, maar brengen tijd door in de openbare ruimte. Niet alleen om
zo snel mogelijk naar huis te gaan.
Dit krijgen we terug van de wijk: 'De plek aard mensen, verbindt je met de natuur en op een subtiele
maar krachtige manier met je omgeving en de ander.' 'Wat een fijne plek is de vuurplaats in Beijum
geworden.' Hiermee is een plek ontstaan die bijdraagt aan het welbevinden van wijkbewoners. Dat
dit door bewoners zelf ontwikkeld is, draagt bij aan het vertrouwen in de medewijkbewoner.

vuurplaats Beijum, ook voor anderen een fijne plek om te zijn

cultuur
De BuurtVuurplaats is bij uitstek de plek gebleken voor culturele uitingen. Spontaan en in
georganiseerde vorm. Tijdens het 40 jaar Beijum : verhalen en muziek geïnspireerd op 40 jaar wonen
in Beijum. Dat leverde nieuwe teksten en nieuwe muziek op. Het delen van verhalen over Beijums
ontstaan, en meer. Er waren optredens van het Beijumerkoor, andere zangers. En door het open
karakter van de avond besloot muzikaal duo Mja Mera spontaan hun viool en accordeon op te halen,
en klezmer muziek te spelen.
Spontaan, tijdens de maandelijkse BuurtVuren, dragen mensen voor uit eigen werk, zoals vuurman
Harm Stapert. Hij gaf zijn eerste verhalenbundel uit in 2018. Muziek van Willem, Richard, Christa en
anderen. Verhalenverteller Siebert die spontaan een fabel vertelt.
Steenkunstenaar Jón Steinolfsson uit IJsland, raakte geïnspireerd door wat er gebeurt op de
Vuurplaats. Met name dat het een plek is die mensen ruimte geeft om bij te dragen. Hij maakte een
kunstwerk in een van de zwerfkeien. Het logo van BuurtVuur.
De vuurplaats geeft ruimte aan het uitdragen van cultuur dichtbij.

samen muziek maken: old-school en online

netwerk, samenwerking, advies en ondersteuning:
Op het gebied van participatie zijn de samenwerkende partners:
Gemeente Groningen, Buro Bries Groningse Ondernemerschallenge, Goeie Buurt, CMOStamm,
Wijkbedrijf Selwerd, de Weijert, Oude Bieb en Stichting Le Roy
Aansluiting met de wijk en daarbuiten vindt plaats door samenwerking, middelen en goodwill van:
- Wij-Beijum,
- Trefpunt
- Kleihorn
- Heerdenhoes

- de Wegwijzer
- Wij Werken
- BOB
- BijHem
- Historische werkgroep Beijum
- Sietze's Hulpexpres
- Beijumer koor
- Biologische Tuinvereniging Groningen
- Beijumer wijkkrant
- Zuidwolde s'HeerenLoo
en zo meer

hout donatie

Zet je vuurplaats op de kaart
faciliteren initiatiefnemers
Stichting Buurtvuur neemt een rol in bij het faciliteren van vuurdragers. Zet je vuurplaats op de kaart,
is het project dat hierin voorziet. Het initiatief van bewoners stimuleren en ondersteunen om in de
buurt een BuurtVuurplaats te ontwikkelen. De steun bestaat uit: de weg wijzen naar Gemeente en
Wij-teams en anderen die bij kunnen dragen aan de realisatie van een BuurtVuurplaats. Op verzoek
van bewoners die een beroep doen op stichting BuurtVuur.

initiatiefnemers andere vuren

Een goedlopend buurtinitiatief valt op. Het inspireert anderen om ook bij te dragen aan de omgeving
door een buurtvuur op te zetten. Een aantal van hen maakt hun initiatief kenbaar bij ons. Daardoor
weten we dat BuurtVuur verder draagt dan Beijum en Lewenborg.
De potentie hiervan wordt herkend door initiatiefnemers en projectleiders van participatieprojecten
uit: - Lewenborg - Selwerd - Frama - Ten Boer - Wiuwert - Zuidwolde - De Held - Hunze/ Van
Starkenborg (begin 2019).
Bestaande vuurbijeenkomsten, in eigen tuin, die nu al gebeuren:
- Helpman - Maria
- Midwolda - Bianca Holst
- Oosterpark - Herman
Zo inspireert buurtvuur anderen zonder daarbij specifiek betrokken te zijn.

Vuurdragers
Buurtbewoners met initiatief, geïnspireerd door het idee van de bestaande BuurtVuurplaatsen. Zij
zijn goud waard! Ze creëren meerwaarde in hun wijk of buurt. Zij dragen bij aan verbinding in hun
buurt. Deze mensen vinden ons, en wij vinden hen. En dan...
Wat hebben ze nodig om hun BuurtVuur van de grond te krijgen en daarna structureel bij te laten
dragen aan de cultuur in de buurt. In Selwerd en Lewenborg hebben we daar ervaring mee. Alleen
een vuurtje stoken is niet genoeg. PR, communicatie, een open houding, af en toe een evenement
organiseren.
Steun en blijvende motivatie voor de vuurdragers. Een clubje eromheen. Zoeken naar een passende,
mogelijk financiële waardering voor het commitment. Zo kan blijvend een beroep gedaan worden op
de wens om iets voor de buurt te betekenen.

vuurdragersbijeenkomst
Een manier om iets te doen voor deze initiatiefnemers is de vuurdragersbijeenkomst. In 2018 is dat
voor het eerst gehouden. Een verzorgde avond met andere vuurdragers. Op een van de vuurplaatsen
uiteraard. Dit geeft een uiting van waardering en versterkt de onderlinge banden. Ook is er ruimte
voor het uitwisselen van ervaringen en kunnen plannen gemaakt worden.

vuur ontsteken op vuurdragersbijeenkomst

Middelen en steun
financiële steun
BuurtVuur is een voorbeeld voor andere actieve wijkbewoners. Voor Beijum, Groningen,
buurtgemeenten, en over de provinciegrens! Dat is mooi. En dat geeft potentie aan. Om die potentie
te benutten is funding nodig.
Funding was in 2018 centraal onderwerp voor de Stichting. Financiële middelen lopen achter op de
impact en het bereik van BuurtVuur. Voor het uitdragen van het concept, op gang helpen van
buurtvuren op verzoek van initiatiefnemers of buurtbewoners. En het ontwikkelen van de pilot die
het BuurtVuur is. De financiële ondersteuning bestond in 2018 uit:
Gemeente Groningen - Voor ondersteuning van Lewenborg is een bedrag beschikbaar gesteld. Ook
zijn de onkosten voor het gaande houden van de buurtvuurplaats in Beijum door het gebiedsteam
Oost vergoed.
Groningse Ondernemers Challenge heeft in 2017 een bijdrage aan Stichting BuurtVuur gegeven.
Hieruit is een aantal projecturen in 2018 betaald.
BuurtVuurplaats Lewenborg ontvangt budget voor de vuurplaats van Stichting Le Roy (stenen, aanleg
vuurplaats, grit) en Golvend Lewenborg (koffie en thee)
Vuurplaats Selwerd is onderdeel van Wijkbedrijf Selwerd. Materialen worden voorzien vanuit het
Wijkbedrijf.
Vuurplaats Framaheerd heeft een aantal stammen gekregen van de gemeente. Het waren resten van
omgezaagde bomen die eerst op die plek stonden. In overleg zijn ze door de gemeente op hun plaats
gelegd. Uiteraard met toestemming om op die plek (De Appelhof) een vaste vuurplaats in te richten.

in natura is ook funding
Alle organisaties en betrokkenen die we in onze reis tegenkomen, dragen bij aan de ontwikkeling van
BuurtVuur. Wij-Beijum, voor de adviezen, Goeie Buurt, voor de ontmoeting met andere
wijkinitiatieven, Gemeente Groningen, voor de zwerfkeien, bekendheid en ondersteuning,
WijWerken, voor het hout, BOB, De Beijumer, Vuurplaats Lewenborg, Golvend Lewenborg, Le Roy,
Wijkbedrijf Selwerd - omarmen idee BuurtVuur en initiëren, VanTosties - gastvrouw en organisator
vuurplaats Selwerd, Buro Bries - ondersteuning maatschappelijk ondernemerschap. En hierbij
vergeet ik zeker nog veel anderen. Zo bezien is er veel steun op andere manieren dan financieel, die
waarde vertegenwoordigen in de maatschappij.
Erkenning in de vorm van uitnodigingen voor congressen, denktanks. Ook dit is een bijdrage aan de
doelstelling van de Stichting BuurtVuur. Hieruit komen andere bewegingen voort, die het werkveld
van participatie versterken in Groningen. Bijvoorbeeld de uitnodiging om bij wethouder Van der
Schaaf aan te zitten, als onderdeel van inventarisatie van sociaal Groningen. Daaruit voortgekomen:
kennismaking met andere trekkers uit andere wijken ontstaan: Weijert, Hoogte, en dergelijke.
In alle gelederen kennismaken en zichtbaar zijn, daarin is 2018 voor ons een goed jaar geweest.

tot slot waarin BuurtVuur zichtbaar wordt

het vuur en de steen
September 2017. Het beeld van de zwerfkeien markeren de vuurplaats en geven een bijzonder,
'prehistorisch' karakter aan de plek. Dit trok Jón aan, die op bezoek was bij zijn familie in Beijum. Hij
wilde graag bijdragen aan deze plek en wat hier gebeurd, door een beeldmerk in een steen te
hakken.
Trijntje ontwierp het symbool. Het sprak Jón meteen aan en hij heeft het gebruikt voor de grootste
steen op de vuurplaats. Het symbool verbeeldt verbondenheid via het gemeenschappelijke.
De vuurplaats in Beijum heeft zijn definitieve vorm gevonden. Ontstaan door bijdragen van
gemeente, bewoners, en buitenlandse betrokkenen. Meer dan we vooraf konden bedenken. En dit
geeft precies de betekenis van het symbool in de steen aan.
We zijn verbonden door wat we gemeenschappelijk delen.
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