Verslag Stichting Wijkpanel Aldlân
Datum:
Tijd:
Locatie:

woensdag 10 februari 2016
19.30 - 21.50 uur
Froskenburch, Salomonszegel 99, Leeuwarden

1. Opening en mededelingen
Otto en Ellen zijn beide met kennisgeving afwezig.
- We nemen afscheid van Paul Beista en Roel de Haan. Zij stoppen met hun werk in de
werkgroep Groen. Roel en Paul zullen alle stukken die bewaard moeten blijven aan
Heleen overdragen. Zij houdt ze in bewaring tot er nieuwe leden voor de werkgroep
Groen zijn. Roel geeft aan dat de gemeente wel mee wil werken aan een
voorlichtings- en verspreidingsactie over het schuttingenbeleid. De taken zijn
duidelijk: het Wijkpanel informeert en de gemeente handhaaft. Als buurtbewoners
zelf geen klacht durven in te dienen bij de gemeente, dan kan het Wijkpanel dit
geanonimiseerd klachten doorgeven aan de gemeente.
Voorstel van Ulbe-Cees: ism de gemeente een flyer over subsidie voor groene
schuttingen huis-aan-huis laten verspreiden.
-

Nieuwe functie van Oud Erasmushiem
Hier is duidelijkheid over gegeven en er is ook al een stuk op de site van het
Wijkpanel gepubliceerd. Er komen appartementen voor de vrije sector in.
- Bewoners in de directe omgeving voelen zich niet gehoord. De mensen gingen over
het algemeen weg met de opmerking “ we hadden net zo goed niet hoeven te
komen er wordt toch niet naar ons geluisterd". Vanuit wijkpanel eijd februari
statusscheck bij Leyten en gemeente.
2. Vaststellen agenda
Punt toevoegen: houden we wel of geen wijkconferentie over wat het Wijkpanel heeft
gedaan in 2015? Dit wordt direct behandeld.
Omdat deze wijkconferenties in het verleden slecht bezocht zijn, gaan we daar niet speciaal
een avond voor organiseren. Ulbe-Cees maakt een artikel met alle cijfers en de
verantwoording wat het wijkpanel in 2015 allemaal gedaan heeft. Dit artikel wordt dan op de
website en op facebook geplaatst en aangeboden ter plaatsing in de Wijkkrant. (deadline 313-16).
3. Vaststellen verslag 20 oktober 2015
Heleen anonimiseert de vorige verslagen en stuurt ze dan door naar Ulbe-Cees, zodat ze op
de site geplaatst kunnen worden.
4. Actielijst doorlopen
Zie actiepuntenlijst met oude en nieuwe punten.
5. Ingekomen stukken
a. Verzoek van Esther van Minnen: Kan het Wijkpanel zorgen voor passende verlichting
aan de achterkant van het wijkgebouw? Er is namelijk sprake van drank- en

drugsoverlast. Omdat hier geen verlichting is, is dit een aantrekkelijke plek voor de
jeugd om rond te hangen.
Heleen zal Esther en het wijkcentrum laten weten dat het wijkpanel bereid is om
hierover mee te denken en aan bij te dragen, maar niet precies weet wat er van ons
verwacht wordt. Het wijkgebouw is namelijk eigendom van de gemeente.
b. Er is een verzoek binnen gekomen of het Wijkpanel iets kan betekenen in het pad vol
kuilen en gaten vanaf het Sleutelbloem naar het pad bij het kanaal. Dit ligt bij de
gemeente. Heleen zal hen doorverwijzen.
c. De uitnodiging van de gemeente over het wijk- en dorpenplan 2016 in De Neushoorn.
Ellen, Otto en Ulbe-Cees zijn hier geweest. Het was vooral een verhaal over de
culturele hoofdstad 2018.
d. De bibliotheek heeft een verzoek gestuurd of er een afvaardiging van het Wijkpanel
mee kan denken over de waarde van de bibliotheek in de wijk Aldlân. Heleen meldt
zich hiervoor aan.
e. Er is een verzoek gekomen voor graffiti op een Enexis-hokje aan de Maagdenpalm.
Iedereen is akkoord dat het Wijkpanel daarin wil bijdragen. Annie heeft contact
gehad met betrokken bewoner. Die heeft contact met buren hierover. Zij leggen zelf
een idee voor aan de kunstenaar en vragen offerte. Zodra die binnen is, kunnen we
zien hoeveel het Wijkpanel kan bijdragen.
f. Er is een mail binnengekomen over bomen langs het kanaal ter hoogte van Fioringras
52/54. Deze bomen schijnen niet gesnoeid te worden, terwijl ze nu hinderlijk
overhangen over het pad langs het kanaal. De bewoners hebben hier meerdere
malen over geklaagd bij de gemeente, maar zij reageren nergens op. Vandaar de
vraag of het Wijkpanel hierin kan bemiddelen. Heleen zal deze mail doorsturen naar
Anja Reus met de vraag of zij de verantwoordelijke hiervoor kan aanspreken.
g. Sociaal wijkteam zuidoost heeft inmiddels een buurtavond in de Oase gehouden.
Tijdens deze avond bleek dat de behoefte niet direct bij een netwerk van sociale
contacten ligt, maar dat er toch een andere vorm gezocht moet worden. Er komt dan
ook een aangepast plan.
6. Evaluatie Fairybells kerstbomen
- Er zijn goede reacties geweest op de fairybells kerstbomen die op 3 punten in de wijk
stonden. Omdat dit goed bevallen is, is het voorstel om er volgende winter 3 bomen
bij te plaatsen: 1 aan de Dr. Jacob Botkeweg, 1 bij de Pieter Christiaanstraat (bij de
brug) en 1 bij de Stinzenflora (aansluiting op de Aldlânsdyk). Dan staan er bij alle inen uitvalswegen in de wijk kerstbomen. Het verzoek is aan Ellen om dit op te pakken
met Baas, om na te vragen of deze locaties voldoen om dergelijke fairybells bomen
te plaatsen en vervolgens een offerte op te vragen voor 3 nieuwe bomen.
Omdat Ellen vanavond afwezig is, kunnen we helaas niet navragen hoe het afgelopen

is met de kapotte fairybells boom.
-

Omdat het in de winter zo’n succes is dat er bomen geplaatst worden, komt Judith
met het idee om zomers ook iets vrolijks bij de invalswegen van de wijk te doen.
Denk hierbij aan bloembakken aan lantaarnpalen, of iets anders vrolijks. Judith gaat
uitzoeken welke mogelijkheden hiervoor zijn.

7. Aanschaf telefoon in verband met buurtpreventie
Het idee was goed om een telefoon aan te schaffen voor het wijkpanel om zodoende de
whatsapp-groepen voor de buurtpreventie te beheren. Na overleg met Esther is dit toch
afgeraden. Er zijn nu al een aantal werkende whatsapp-groepen voor de buurtpreventie, dus
is een beheerder in de vorm van een Wijkpanel ook niet meer nodig.
(klopt dit stukje zoals het hier staat?. In ieder geval heeft Esther een telefoon bij het
wijkpanel afgeraden.)
8. Schoonmaak informatieborden Wijkpanel
-

Onlangs zijn op verzoek van Annie de sleutelgaten van de informatieborden weer
gesmeerd, zodat ze weer probleemloos open gaan. Het bedrijf dat dit heeft geregeld,
opperde ook dat de informatieborden wel een beste schoonmaakbeurt nodig
hadden. Zij regelen dit voor € 45,- per jaar. Iedereen is akkoord dat zij dit dan gaan
doen voor deze prijs. Annie regelt dit met hen en zal ook vragen of ze tijdens de
schoonmaak dan ook onderhoud willen plegen, zoals het smeren van de sloten.

-

Er is ook een vraag uit de wijk gekomen of de posters en folders van evenementen
die geweest zijn wat sneller weggehaald kunnen worden. Omdat het niet te doen is
om alleen vaak de informatieborden te controleren, gaan Annie en Ulbe-Cees dit
samen doen: Annie in Aldlân-West en Ulbe-Cees in Aldlân-Oost. Annie zal dan ook 6
sleutels bijbestellen, zodat er voldoende sleutels en reservesleutels zijn.

9. KH2018
Annie heeft een gesprek gehad met Anja en de kunstenares die in Aldlân een project gaat
doen in het kader van KH2018. De kunstenares is al aan de slag gegaan met haar project en
ze koppelt dit tzt aan ons terug. Het Wijkpanel wacht dit af.
10. Inname standpunt Expertteam
Het Expertteam is inmiddels bij elkaar geweest. Hiervan hebben we allemaal het verslag
kunnen lezen. Het expertteam zal 2 keer per jaar bijeen komen. Onze afvaardiging zal het
standpunt van het Wijkpanel mbt de onderwerpen van het expertteam meenemen.
11. Inname standpunt t.a.v. samenwerking met Wijkorganisatie
Een afvaardiging van het Wijkpanel en van de Wijkorganisatie zijn bij elkaar geweest. Er is
duidelijk geworden dat we meer de samenwerking moeten opzoeken, maar dat we niet gaan
fuseren. De notulen worden over en weer naar elkaars secretariaat doorgestuurd en waar
nodig worden punten die elkaar raken op de volgende vergadering besproken. De besturen
van het Wijkpanel en de Wijkorganisatie gaan 2 keer per jaar samen vergaderen in februari
en september. Heleen zal de volgende gezamenlijke vergadering (september 2016) met
Annie plannen.

Otto wil hier ook graag actief in participeren en ontvangt dan ook graag
de notulen en vergaderdata van de wijkvereniging. Hij wil wel een keer
bij de vergadering van de wijkorganisatie aansluiten als toehoorder.
12. Thema-avond in februari 2016 – Veiligheid en Inbraakpreventie, inhoud en PR
De ruimte en de sprekers zijn geregeld. Annie vraagt Harold of hij foto’s wil maken. Ook zal
zij de koster vragen of hij een beamer en een scherm heeft en of de koster ook catering kan
regelen.
Verzoek van Judith: ivm ernstige allergie voor kiwi’s en latex, mogen er geen kiwi’s bij de
hapjes en drankjes zitten en mogen er geen ballonnen, elastieken en plastic handschoenen in
de zaal zijn. Annie gaat dit regelen met de koster, de sprekers en de catering. Verder zijn
Annie, Ulbe-Cees, Otto en Nettie deze avond aanwezig vanaf 19.30 u. Van Ellen weten we
nog niet of zij aanwezig is. Heleen kan helaas niet aanwezig zijn.
Ulbe-Cees neemt de banners en het spandoek van het Wijkpanel mee. Ook regelt hij
bloemen voor de sprekers.
13. Tafel van 8
Dit punt vervalt.
14. Big Society
Dit punt vervalt.
15. Facebook
Ulbe-Cees en Otto beheren nu samen de facebook pagina van het Wijkpanel.
16. Vaste agendapunten
a. Publicatieborden – al besproken bij punt 8
b. Kopij wijkkrant – deadline is 31 maart. Ulbe-Cees schrijft een verslag van de
wijkavond en een verslag van de wijkpanelactiviteiten in 2015
c. Website/Facebook
d. Aquaduct – Inloopavond op 27/1 van 18-19 u. is niet druk bezocht. Er kwam slechts
een handjevol mensen op af.
e. NOA
f. Wijkorganisatie/Froskenburch
g. Financiën – Ulbe-Cees heeft een overzicht ter kennisgeving rondgestuurd.
17. Nieuws uit de werkgroepen
Nieuws uit de werkgroepen wordt voortaan niet meer puntsgewijs, maar in één geheel
behandeld. Geen nieuws. (hoeven we niet elke keer te herhalen. Is verwarrend voor lezers
uit de wijk)

• Verkeer : Zie ook bijlage:
1 Beatrixstraat Wordt door gemeente op korte termijn inloop spreekuur
gepland. Vanuit een aantal bewoners beatrixstraat is getracht nog

mensen mee te krijgen voor wijziging in de voorstellen. Hier bleek weinig
draagkracht. Vooralsnog lijkt het dat iedereen gaat voor de eerder
voorgestelde voorstellen.
2 Holwortel . Zie eerder verslag . Nog geen verdere voortgang te melden.
3 Beemdgras & sleutelbloem. Aandacht via facebook. Reactie via Esther: De
verkeerscoordinator adviseerde vooral om bewoners te bewegen hun auto’s
op straat te parkeren. Daarmee blokkeer je de weg voor de hardrijders.
Reactie naar Esther dat we dit vanuit wijkpanel niet willen overnemen,
4. Project Drachtsterweg. Na de januari bijeenkomst niets vernomen van project
m.b.t volgend overleg. Otto doet statusscheck
18. Rondvraag en sluiting
- Geen vragen meer.

