Verslag Stichting Wijkpanel Aldlân
Datum:
Tijd:
Locatie:

woensdag 13 april 2016
19.30 - 21.50 uur
Froskenburch, Salomonszegel 99, Leeuwarden

1. Opening en mededelingen
- Ellen en Judith zijn met kennisgeving afwezig.
- Welkom aan Anja Reus
2. Vaststellen agenda
Extra punt: datum thema-avond vaststellen
3. Vaststellen verslag 9 maart 2016
- aanvulling pad Florastate: Judith heeft weer contact gehad hierover. Het pad blijkt
van de gemeente en die is ook voortvarend bezig geweest: het pad is deels al
opgelapt!
- Annie heeft een kort verslag geschreven over de inbraakavond. Dit komt in de
volgende wijkkrant.
4. Actielijst doorlopen
Zie actiepuntenlijst met oude en nieuwe punten.
5. Ingekomen stukken
a. Verzoek bijdrage wijkkrant => De wijkkrant heeft zowel het wijkpanel als het NOA
verzocht om een eenmalige bijdrage van € 500,-. De wijkkrant draait net quitte,
maar wil graag een reserve aanleggen, zodat er niet steeds voorgeschoten/te
laat betaald hoeft te worden. Iedereen is hiermee akkoord, hierdoor hoeft er ook
niet jaarlijks meer bijgesprongen te worden in geval van tekort (dat is er nu dus
niet meer). Ulbe-Cees gaat dit regelen en stuurt antwoord.
b. Reconstructie groenzone Ereprijs => ter kennisgeving aangenomen. Otto gaat dit
nog even op Facebook plaatsen.
c. Klacht over groenstrook Keizerskroon met kippenren => Anja gaat bekijken wie
de eigenaar van deze groenstrook is. Als blijkt dat de gemeente toch eigenaar is
(eigenaar kippen heeft gemeld dat dit van Enexis is), dan gaat ze kijken wat er
aan de groenstrook gedaan kan worden. De klacht gaat vooral over het slechte
onderhoud van deze groenstrook.
d. Uitnodiging gemeenteraad ivm Groen op 11/4 => niemand van het wijkpanel is
geweest. Er moet wel gekeken worden of we in de toekomst weer een
werkgroep Groen kunnen krijgen, zodat het groenbeleid voortgezet kan worden.

e. Wijkveiligheidsindex = > ter kennisgeving. Aldlân blijkt een groene en dus veilige
wijk te zijn en krijgt gemiddeld een 8 als rapportcijfer.
f.

Laatste nieuws rondom Drachtsterweg => ter kennisgeving

g. Vaarverbinding Wurdumer Feart – De Swette => Dit nemen we ter kennisgeving
aan, omdat dit geen directe verbinding met Aldlân heeft. Zodra er wel een
directe verbinding met Aldlân komt, horen we dit graag en blijven we graag
geïnformeerd. Heleen stuurt antwoord.
h. Verzoek speeltuintje Sleutelbloem => Otto pakt dit op met de wijkbewoonster.
i.

Uitnodiging van Sociaal Wijkteam Zuidoost om te brainstormen over Burendag in
september => Uit principe gaat het wijkpanel hier niet naartoe. Het wijkpanel
heeft de afgelopen jaren in samenwerking met andere organisaties (o.a.
wijkorganisatie, Erasmus, NOA) Burendag succesvol georganiseerd en vindt het
daarom raar dat het sociaal wijkteam dit ineens wil gaan doen, zoeker omdat dit
hun taak niet is.
Het voorstel vanuit het wijkpanel is dat de wijkorganisatie dit jaar Burendag
organiseert met ondersteuning van het wijkpanel en misschien het NOA. Annie
en Otto gaan zich hierover buigen.

j.

Uitnodiging sloopborrel oud Erasmushiem => Otto en Annie gaan hier naartoe

k. Beleidsplan Groen is ter kennisgeving
6. Vragen aan en mededelingen van de wijkmanager
- De vraag of een kippenren op gemeentegrond is toegestaan wordt uitgezocht door
Anja.
- Anja deelt mee dat het budget dat het wijkpanel krijgt omgezet is in een subsidie.
Voor de hoogte en de besteding maakt dat niet uit voor ons, omdat wij toch altijd de
nota’s al via de gemeente laten betalen. Het enige dat veranderd is, is dat elk
wijkpanel nu ook een huishoudelijk reglement moet hebben. Hierin moet ook de
verantwoording richting de wijk vastgelegd worden. Anja zal kijken of ze een
voorbeeld heeft voor zo’n huishoudelijk regelement. Inmiddels heeft ze dit ook al
doorgestuurd.
- De wegversmalling in de Holwortel wordt nog voor de zomervakantie verplaatst.
- Er wordt een plan opgesteld voor de herplant van bomen in de Sleutelbloem nav de
stormschade uit 2013. Anja zal vragen of dit plan ook naar het wijkpanel wordt
doorgestuurd.
- De wijkorganisatie is gekort in hun subsidie omdat ze te veel eigen vermogen zouden
hebben. Hiertegen hebben ze bezwaar aangetekend. Hun voorstel is nu dat de
gemeente hen tegemoet komt in de verduurzaming van het wijkgebouw in de vorm
van o.a. zonnepanelen. Dit is in behandeling.

-

Vraag over het Graffitibeleid => De gemeente juicht kunst toe. Ze wil de overlast van
graffiti ook bestrijden d.m.v. kunst. Uiteraard is er toestemming van de eigenaar van
de betreffende (energie)kasten nodig. Als die toestemming er is, dan betaalt het
wijkpanel de kosten (dus via het budget dat ze van de gemeente krijgt).

7. Beslissing graffiti Enexis-huisje Maagdenpalm
Het wijkpanel is akkoord op voorwaarde dat er een wijkverbindend element in het
thema komt. Denk in dit geval bijvoorbeeld aan een afbeelding van een
maagdenpalm. Annie koppelt dit terug aan de aanvrager.
8. Verslag Expertteam
- Zie doorgestuurd verslag.
- Otto heeft zich aangemeld voor de werkgroep draagvlak/inzet
wijkpanels/wijkverenigingen. Dit sluit mooi aan bij de huidige situatie van het
wijkpanel: hoe krijg je mensen gemotiveerd en waar/hoe zoek je de samenwerking
met een wijkvereniging.
9. Datum vaststellen thema-avond
Woensdag 29 juni lijkt een geschikte avond in ieders agenda. Annie regelt deze datum
met de Oase. Otto en Netty stellen een plan/programma op en vragen of VVN,
Gemeente en de wijkagent willen aanhaken. Een idee is bijvoorbeeld om ’s middags iets
met kinderen in de wijk te organiseren en ’s avonds de thema-avond in de Oase te
houden.
10. Vaste agendapunten
a. Publicatieborden
b. Kopij wijkkrant
o We hebben het eerder gehad over een subsidieregeling mbt
inbraakpreventie. Idee is om bijvoorbeeld het advies inbraakpreventie te
gaan vergoeden voor wijkbewoners die hiermee aan de slag willen en willen
weten wat ze aan inbraakpreventie in huis kunnen doen. Annie kondigt een
regeling aan in de wijkkrant bij het verslag van de avond over
inbraakpreventie.
c. Website/Facebook
d. Aquaduct
e. NOA
o Heleen is nu ook secretaris bij het NOA.
f. Wijkorganisatie/Froskenburch
g. Financiën
11. Nieuws uit de werkgroepen
Verkeer:
- Beatrixstraat: de maatregelen worden uitgevoerd zoals gecommuniceerd.
- Holwortel: de wegversmalling wordt verplaatst
- Fietspad P. Christiaanstraat: de gemeente wil dit pad niet bekostigen, omdat er geen
noodzaak is. Er ligt nu een voorstel voor een schelpenpad, de kosten hiervan volgen

-

-

nog. De vraag is of het wijkpanel deze kosten dan op zich neemt. Dit punt wordt op
de volgende vergadering besproken als er een offerte is.
Speeltuin Aldlânstate: de kosten zijn akkoord bij de gemeente. Otto zorgt verder voor
de afhandeling.
Speeltuin Sleutelbloem: Otto neemt dit op met de wijkbewoonster die dit heeft
aangevraagd. Hij heeft navraag gedaan bij de gemeente over het bestemmingsplan.
Dit ligt nu bij Pytsje Couperus. Anja koppelt dit aan ons terug.
Speeltuin Fioringras: de vraag is of hier in het verleden ook al onderzoek naar gedaan
is. Ulbe-Cees zoekt dit uit.

12. Rondvraag en sluiting
- Geen vragen.
Sluiting vergadering om 21.50 u.
De volgende vergadering is woensdag 11 mei 2016 om 19.30 u in de Froskenburch!

