
 

 

Uitkomsten bijeenkomst met buurtverenigingen 
gehouden op 24 februari 2020 

 

Verzameling van opmerkingen naar aanleiding bijeenkomst met buurtverenigingen. 
 
Bedumers waarderen:  

• Het onbetaald parkeren.Scheve toren  ( en alles daaromheen) 

• Grote aanbod winkels. Geralda's Hair Fashion, Gele Klap Primera, Plus Supermarkt, 
Drankwinkel bij Jumbo, Haags Hofje, Wim Spithof. Daarnaast wordt opgemerkt dat Bedum 
best veel winkels heeft en mooi dat ze op zondag open zijn.  

• Dat Bedum heeft een goede verbinding met de stad.  

• Dat Bedum heeft geen hondenbelasting. Dat Bedum een prima openbaar vervoer heeft. Dat 
Bedum dicht bij Groningen ligt. Dat Bedum rust en ruimte heeft. Dat Bedum veel natuur; 
vogels, egels etc. heeft. 

• Dat Bedum een vriendelijk dorp is. 

• Dat Bedum horeca heeft. 
 
Bedum zou zich kunnen verbeteren door: 

• Door meer levensloopbestendige woningen in koop of huur aan te bieden. 

• Wildparkeren te voorkomen; bijvoorbeeld rond het Herdenkingsmonument 40-45 en 
voormalig gemeentehuis. 

• Verminderen van de verkeersdruk Boterdiep Oz, Stationsweg, Wilhelminalaan, Bedumers 
storen zich aan het drukke en onveilige verkeer op de doorgaande weg. Beperken zwaar 
verkeer door Bedum. ‘teveel’ zwaar verkeer Boterdiep Oz, Stationsweg en Wilhelminalaan. 
Verbeteren onderhoud bestrating bijv. Ludgerstraat, de Vlijt.  

• De komst van een Albert Heijn in hun dorp; de Jumbo en Plus lijken te veel op elkaar.  

• Vergroten bereikbaarheid van de gemeente Het Hogeland. Denk daarbij aan openingstijden 
en bereikbaarheid gemeentehuis en ambtenaren.  

• Een meer reëlere WOZ-waarde (de abnormale WOZ-verhoging van 30%). 

• De komst van meer pinautomaten. 

• Een beter groenbeleid; het huidige beleid is ouderwets. 

• Het opknappen van het ‘centrum’. Het hart van het dorp wordt extreem lelijk genoemd.  

• Er meer activiteiten zouden zijn op Koningsdag en, 5 mei.  

• Het verkeer veiliger zou zijn; bijvoorbeeld duidelijke belijning op de weg voor de Domo. 
Vooral bij slecht weer wordt dat als gevaarlijk ervaren. 

• Een betere verlichting op trottoir; diverse plaatsen bijvoorbeeld de Waldadrift en Molenweg 
zijn erg donker.  

• Er meer straten gestrooid zouden worden in de winter. Naar buiten gaan is gevaarlijk in 
periodes van sneeuw en ijs. 

• De bereikbaarheid vanaf Boterdiep ZZ naar de winkels bij de Jumbo verbeterd zou worden. 
Het is lastig met rolstoel of kinderwagen over te steken. verbeterd zien. De stoep is er erg 
hoog. Als je er afrijdt kom je met de wielen in de goot terecht. Je moet dus eerst de 
Molenweg ingaan, om de bocht oversteken, terug naar de Stationsweg om daar het 
zebrapad te nemen en dan weer oversteken om bij de Jumbo te komen. 

 
Als afsluiting heb ik nog de volgende opmerkingen en/of suggesties: 

1. Te grote gemeente. 
2. BEDUM is mijn DORP 

 
 


