Verslag Stichting Wijkpanel Aldlân
Datum:
woensdag 16 november 2016
Tijd:
19.30 - 21.30 uur
Locatie:, Salomonszegel 99, Leeuwarden

1. Opening en mededelingen
a. We hebben een gast: Wendy Gooren. Zij vertelt iets over de buurtapp
Nextdoor
b. We hebben een tweede gast: Esther van Minnen, wijkagent Aldlân

2. Informatie vanuit de wijkagent
 Jeugdoverlast. Er blijft sprake van een groep probleemjongeren die
op 8 verschillende locaties in de wijk voor overlast zorgen. Regie
van ontvangen meldingen en signaleren probleem ligt bij de
gemeente. Belangrijk is dat de wijkbewoners bij overlast hiervan
melding maken bij het gemeentelijke Meldpunt Overlast (14058) .
De aanpak naar de overlastgevers bestaat onder meer uit
bijvoorbeeld gesprekken met ouders maar ook zo nodig
gebiedsverboden. Bij veel meldingen kan de politie bijvoorbeeld in
het probleemgebied het toezicht verhogen. Verder wordt in
gesprekken met de jongeren door meerdere toezichthouders
gepropageerd om vooral “rond te hangen” bij de Froskenburch.
Deze locatie wordt gezien als punt waar sprake is van geen of
beperkt overlastpunt. Bovendien is hier toezicht vanuit vrijwilligers
Froskenburch.
 Esther wijst op nut/noodzaak van melding maken bij overlast.
Afgesproken wordt daar zowel op de website/facebook en wijkkrant
het wijkpanel dit weer onder de aandacht brengt.
 Er komen regelmatig meldingen over geluidoverlast. Belangrijk is
dat bij geluidsoverlast in een huurhuis ook gemeld worden bij de
woningbouwvereniging. Verder via de route 14058.
 Whats App groepen
Er zijn inmiddels 5 groepen actief, verspreidt over de gehele wijk.
Doel blijft de oren en ogen voor de politie te zijn. Er is de laatste
maanden beperkte activiteit in de groepen. Het is relatief rustig in de
wijk. Op voorstel Otto maakt Esther tekstje om de groepen weer
even wakker te schudden. Ook maakt ze overzicht waar welke
groep actief is .Tevens zal ze de beheerder met elkaar in contact
brengen.
3. App Nextdoor

Wendy Gooren is op verzoek van Annie aangeschoven. Wendy legt uit
waarom ziij is gestart met de app Nextdioor. Wendy wilde wat meer
buurtcontact . Als je je aanmeldt krijg je 80 kaarten welke je kunt
verzenden naar buurtgenoten. Je kunt inloggen via web of de app.
Inmiddels hebben zich 56 bewoners in de directe omgeving van Wendy
zich aangemeld voor haar Aldlân west App groep. De app is met name
bedoeld als verbinding tussen de buren . In tegenstelling tot de What aop
buurtpreventie chat groepen is veiligheid niet het hoofdonderdeel.
Wendy is eerder ook betrokken geweest bij initiatief voor groente/kruiden
tuin in haar buurtomgeving . Dit initiatief bleek niet haalbaar door gebrek
aan draagkracht binnen de buurt. Wendy Gooren gaat nadenken over
eventueel Wijkpanel lidmaatschap.
4. Vaststellen agenda
Zonder wijzigingen vastgesteld
5. Vaststellen verslag 19 oktober
Er zijn geen opmerkingen , verslag wordt definitief vastgesteld.
6. Actielijst
Ferrybells. Ellen heeft nog steeds geen contact kunnen maken met Baas
BV uit Drachten. Bij Baas liggen 2 van de WP Fairybells . Judith zal via
contactformulier website Baas BV nogmaals vragen contact met WP te
zoeken. Lukt dit niet dan zal vanaf maandag door verschillende WP leden
contact gezocht worden met Baas BV . Te beginnen met Annie..
7. Ingekomen stukken
a)Tuinaarde
Verzoek van buurtbewoner H de Jonge of het niet mogelijk is een
gezamenlijke inkoop van tuinaarde te organiseren door het WP. We zien
het als een positief initiatief maar niet iets wat het wijkpanel moet regelen.
Wel willen we er ruimte voorgeven op de website en facebook. De heer de
Jonge moet zelf tekst aanleveren en als contactpunt fungeren.. Ellen
neemt contact met hem op.
b) Roerdomp. Het beeld is door onbekenden vernield. Resten zijn
inmiddels afgevoerd. Verdere actie daarom niet meer mogelijk.
8. Lantarenbakken
Door Judith en Ellen is een voorstel opgemaakt om bakken te plaatsen:
1. bij de Oostergoflat aan de rondweg richting de eerste afslag
7
2. Afslag

?

4

3. Beatrixstraat vanaf het kanaal richting Bastion Hotel

15

4. Afslag Rietgras (t.o. MCL)
5. Oase 2 en het bruggetje (4 aan beide zijden)
6. Afslag Holwortel

6
8

10
6

7. Winkelcentrum Aldi zijde

6

8. Afslag Stinzenflora
Totaal

6
60

Totale kosten : 60 x EUR 95,-- = EUR 5.700,--. Dit is inclusief onderhoud echter
houdbaarheid bloembakken is ca. 1 jaar. Na discussie wordt afgesproken dat nieuw
voorstel wordt gemaakt opgemaakt met een max. bandbreedte van 4000 euro.
We stellen vast dat voortaan bij voorstellen we duidelijker de kosten en
uitgangspunten af moeten spreken.
9. WhatsApp veiligheidsgroep -borden .
Voorstel is deze te plaatsen op invalswegen aan de eerste lantaarnpaal aan
de rechterkant. Alle borden Buurtpreventie worden verwijderd en vervangen
door de WhatsApp veiligheidsgroep -borden .Ulbe Cees maakt overzicht op
kaart met exacte locatie borden ten behoeve plaatsing.
10. Voetbalkooi
De kooi is weer bespeelbaar. Annie gaat samen met Harold voorzet voor
huisregels opstellen. De kooi is nog steeds op slot, De school wil met Annie
rond de tafel over regels en afspraken. Agendapunt voor volgende
vergadering.
11. Themavond verkeersveiligheid
Voorstel 23 -26 januari in de Oase. Voorkeuravond Oase is de
woensdagavond 25 januari.
Mogelijk programma
a. Te betrekken partijen /organisaties: Wijkagente Esther van Minnen, Veilig
verkeer Nederland, Fietsersbond, Gemeente verkeerskundigen.
b. Presentatie per deelnemer ca. 20 min.
c. Totale tijd thema avond ca. 2 uur max
d. Wat zien wij als invulling van deze avond
- Praktijkles: Wat zijn de dagelijkse praktijk problemen rondom met
verkeersveiligheid in Aldlân, dit om de bewoners duidelijk te maken waar in
de praktijk qua verkeersveiligheid tegen aan gelopen wordt.
- Toekomst les. Wat zijn nu knelpunten (verkeersdruk, parkeerdruk) binnen
de wijk en waar wordt de komende 1 a 2 jaar aan gewerkt om dit te
verbeteren om zo verkeersveiligheid in stand te houden te verbeteren.
- Veiligheidsles. Waar moet je als verkeersdeelnemer aan denken in een

langgerekte wijk als Aldlân. Hoe kun je vanuit algemene verkeersveiligheid
de bewoners een inzicht mee geven omtrent hoe zelf een bijdrage kan
leveren aan veilig verkeersgedrag.

12. Thema avond Tuin 21 maart 2017
Oase wordt vastgelegd. Onderwerpen zijn o.a.
- Groene schutting . Afspraken wat mag wel niet. Subsidie uitleg succes story.
- uitnodigen Isabelle Diks .Uitnodigen en daarbij melden dat onderwerp waar
haar bijdrage voor zal worden gevraagd nog concreet moet worden ingevuld.
Eerder is door gemeente al toezegging gedaan dat gemeente wil bijdragen aan
PR campagne groen schutting beleid. toezegging pr campagne vanuit de
gemeente
-Mogelijk onderwerp aanpak groen door Cammingaburen (VZ goed verhaal)
Thema-avond agenderen voor vergadering in januari.
13. Nieuwe Panelleden
Annie heeft contact gehad en gesprek gevoerd met mogelijk nieuwe panelleden
14. Vaste agendapunten
a. Publicatieborden. geen
b. Kopij wijkkrant. In ieder geval artikelen over:
- whats app borden
- tuinavond
- voetbalkooi
- mogelijk nieuwe leden wijkpanel.
c. => Website/Facebook
Otto heeft traffic overzicht Facebook toe gestuurd. Voorlopig gaan we
selectief onderwerpen promoten ( kost ca. 5 euro) om te kijken op effect
traffic. Aan elk bericht zal voortaan ook worden toegevoegd verzoek om
bericht te delen als je in wijk Aldlân woont .
d. Aquaduct
Volgende week zijn beperkingen door afsluiting goeddeels opgelost.
Verkeer hoger dan 1,40 m zal helaas voorlopig moeten omrijden zolang
de brug er nog is.
e. NOA
As vrijdag borrel bijeenkomst
f. Wijkorganisatie/Froskenburch
Geen nieuwe notulen
g. Financiën
Op basis voorstellen maakt Ulbe Cees opzet en stuurt deze rond
15. Nieuws uit de werkgroepen
Verkeer .

-We besluiten voorlopig onderwerp belijning niet verder op te pakken.
Gemeente gaat onderzoek doen naar parkeerdruk Aldlân . Mogelijk levert
dit een beter inzicht op plekken waar het echt noodzakelijk is iets aan
belijning te doen.
-Agendapunt volgende vergadering. Bewegwijzering straten .
-Volgende vergadering staat ook onderwerp draagkracht op de agenda .
Aanwezig vanuit gemeente Anja Reus en Jurjen van der Weg.
Sociaal wijkteam zou ook uitgenodigd worden . Verschuiven we naar
vergadering januari.
-Welstand . Wijkavond 8 december. Pamfletten voor publicatieborden.
Annie zorgt voor tekst media.

Sluiting vergadering om ca. 22.00 u.
De volgende vergadering is 21 december 19.30 u. in de Froskenburch.

