Verslag Stichting Wijkpanel Aldlân
Datum:
Tijd:
Locatie:

Woensdag 11 mei 2016
19.30 - 21.30 uur
Froskenburch, Salomonszegel 99, Leeuwarden

1. Opening en mededelingen
- Heleen en Judith zijn met kennisgeving afwezig.
1a Bezoek van 9 bewoners sleutelbloem naar aanleiding van het voorstel voor een speeltuintje in
dit straat.
De initiatiefneemster neemt het woord. Na aanleiding van een eerder contact met het wijkpanel
heeft zijn een enquête uitgevoerd. Er zijn 59 woningen gevraag, waarbij er 45 reacties zijn
ontvangen. 32 mensen hadden geen bezwaar. Een aantal mensen hadden bezwaar tegen een
specifieke locatie (of het pleintje of het grasveldje) en 6 hadden geheel bezwaar tegen de komst
van een speelveldje.
De locatie is nog punt van discussie. Een omwonende van het grasveld geeft aan dat het pleintje
altijd al een speelbestemming heeft gehad en wil dan ook graag het grasveldje behouden in zijn
huidige vorm (met eventuele herplanting van de in het verleden omgewaaide bomen). Uit de
enquête blijkt een voorkeur voor het pleintje, ook in verband met de verkeersveiligheid.
Voorstel:
- Het wijkpanel zal bij een verkeerskundige advies vragen rondom deze situatie
- Het wijkpanel zal met een schets van de mogelijkheden voor op het pleintje
- Dit voorstel zal op een avond worden besproken, waarbij alle bewoners van de
sleutelbloem worden uitgenodigd.
- Otto zal de verdere gang van zaken afstemmen met de initiatiefneemster.
2. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld
3. Vaststellen notulen 13 april 2016
De notulen zijn vastgesteld
4. Actielijst doorlopen
Zie actielijst.
5. Ingekomen stukken
- De Zonnebloem voor Aldlân (via Annie) - TKN
- Stand van zaken groenstrook Keizerskroon met kippenren => herinrichting volgt – TKN
-

Aldlân Oost kunstproject. Hanna en Kim komen schuiven aan. De bedoeling is door
verschillende kunstvormen Aldlân dichter bij elkaar te brengen. De wijk kenmerkt zicht
door de grote verschillen in leeftijd, inkomen en afkomst. Eerste uiting hiervan is een
buurtmiddag op 5 juni waarom samen gegeten kan worden.

-

Mail van bewoner Sleutelbloem: hij wil dat de bewoners op de hoogte gehouden worden
door het wijkpanel over de realisering van een speeltuintje in de straat. – Zie punt 1a
Herplant stormbomen 2013 - TKN

6. Wijkavond 29 juni 2016 + datum najaar plannen
De wijkavond op 29 juni gaat niet door, hierdoor komt de optie te vervallen. Actie Annie:
Afmelden Oase. Actie Otto: Geschikte datum afstemmen met de partners voor in het najaar.
7. Offerte fietspad P. Christiaanstraat + besluitvorming!
Ellen checkt nog even of deze aanvraag ook bij het Mienskipfonds is binnen gekomen, zo niet
dan is het wijkpanel akkoord om de kosten hiervan op zicht te nemen. Actie Ellen: checken
aanvraag bij Mienskipfonds. Actie Otto: Terugkoppeling geven naar de gemeente.
8. Brainstorm vervolg
Het ingebrachte visie document is een goed vetrekpunt. Annie en Otto worden bedankt
hiervoor. Er wordt voorgesteld om 29 juni vanaf 14.00u een als optie vast te leggen voor de
verdere invulling, met aansluitend een etentje voor het zomerreces. Actie Annie: Check of
externe begeleider kan. Actie Otto: Vastleggen van een rolstoel toegankelijke vergader/eet
plek.
9. Vaste agendapunten.
Geen nieuws
a. Publicatieborden
b. Kopij wijkkrant
c. Website/Facebook
d. Aquaduct
e. NOA
f. Wijkorganisatie/Froskenburch
g. Financiën
10. Nieuws uit de werkgroepen
Geen nieuws
11. Rondvraag en sluiting
Om 21.30 sluit Annie de vergadering.

