Verslag Stichting Wijkpanel Aldlân
Datum:
Tijd:
Locatie:

woensdag 17 augustus 2016
19.30 - 21.30 uur
Bij Judith thuis

1. Opening en mededelingen
- Heleen geniet nog van haar vakantie. Otto maakt beknopt verslag.
2. Vaststellen agenda
Aan rondvraag wordt punt Hangjeugd toegevoegd.
3. Vaststellen verslag juni 2016
- Verslag wordt vastgesteld.
- Otto stuurt alsnog notulen expert team toe.
- In de eerstvolgende wijkkrant is een verslag en foto opgenomen van het wijkdiner.
4. Ingekomen stukken
· Herplant stormbomen 2013 .
Wordt ter kennisgeving aangenomen. De informatie is voldoende mate gedeeld binnen de
wijk door middel van de publicatieborden en website.
· Burendag: aanvraag P.Christiaan.Park. WP is akkoord met aanvraag . Ulbe-Cees verzorgt
afwikkeling.
· Burendag aanvraag Erasmus. WP is akkoord met aanvraag . Ulbe-Cees verzorgt afwikkeling
· Op basis tekst wijkkrant wordt bericht burendag ook op website en facebook geplaatst.
· Esther van Minnen, mail: borden Whats app (agendapunt 5)
· Mail met steunvraag voedselbank en dierenambulance – dorpsbelangen/wijkpanels
(agendapunt 6)
· -Gemeente: Pilot Welstand . Na mail wijkmanager is niets meer vernomen. Annie stuurt
herinnering mail wat is de status.
5. Terugkoppeling hei-sessie in Koperen Tuin
Het verslag van Heleen is nog niet ontvangen . Agendapunt verplaatst naar vergadering
september.
6. Whats app alert: borden in de wijk?
WP-leden akkoord met aanschaf Whats app informatieborden. Buurtpreventieborden
worden vervangen door whats app borden. Annie informeert Esther en vraagt bij haar na
war borden zijn te verkrijgen. In volgende wijkkrant wordt artikel over plaatsing opgenomen.
7. Steunvraag mbt Voedselbank en Dierenambulance elk 500 euro. Voor 1/10/16.
WP is akkoord . Ulbe-Cees zorgt voor reactie en financiële afwikkeling.
8. Wijkavond – verkeer
Datum ingepland 25 oktober in Oase. Otto checkt datum bij t bij Esther, Verkeerskundigen
Gemeente, Fietsbond en Veilig verkeer NL. Otto pakt dit op

9. Speeltuin Sleutelbloem
Otto neemt contact op met afd. ROI over eventuele extra kosten bij plaatsing op het pleintje
(mogelijke herinrichting) .Stemt dit af met WP leden over kosten en verdere opvolging.
Gezien mogelijke verdeeldheid in de buurt wordt eventuele avond en informeren vanuit WP
geregeld.
Door afd. ROI wordt ook genoemd mogelijk quotum aantal speeltoestellen. Ulbe-Cees stuurt
plattegrond wijk met huidige speelveldlocaties rond.
10. Uitwerken speerpunt: Sociale Cohesie
Omdat verslag heisessie ontbreekt wordt ook dit agendapunt doorgezet naar september.
11. Huishoudelijk Reglement (Voorzet Ulbe Cees)
Aantal voorstellen en wijzigen worden besproken zoals opnemen stichting vorm, aantal
leden bij stemming. WP leden sturen opmerkingen/feedback naar Ulbe-Cees . Voor
volgende vergadering te bespreken versie 0.6.
12. Vaste agendapunten
a. Publicatieborden.
Geen opmerkingen.
b. Kopij wijkkrant
-Plaatsing Whats app borden.
-Plaatsing fairybells indien bekend.
-Realisatie schelpenpad
Annie mailt uiterste kopij datum door.
c. Website/Facebook
Facebook nog verdere actie
d. Aquaduct
Geen opmerkingen.
e. NOA
Geen opmerkingen.
f. Wijkorganisatie/Froskenburch
Verzoek aan Heleen om navraag te doen omtrent vergaderdata wijkvereniging.
g. Financiën
Geen opmerkingen.

13. Nieuws uit de werkgroepen
Verkeer:
-

Realisatie Beatrixstraat aanpassingen in september . Gemeente is gevraagd
informatie vervolgend wordt deze op website/facebook geplaatst.
- Schelpenpad P.Christiaanpark Qua onderhoud/ en beheer neemt de Gemeente
Leeuwarden de lasten op zich. Het wijkpanel betaalt dus de offerte zoals je die enkele
maanden terug is toegezonden. Onduidelijk is nog of offerte nog geldig is.

- Holwortel: Na bouwvak wordt de rijbaanversmalling verwijderd, De nieuwe
versmalling wordt daarna aangelegd.
14. Rondvraag en sluiting
Hangjongeren
Judith vraagt aandacht voor dit punt n.a.v. o.a. Facebookbericht Esther. Esther wordt
uitgenodigd voor vergadering oktober.
Sluiting vergadering om 21.30 u. Judith wordt bedankt voor de gastvrijheid.
De volgende vergadering is 21 september. Otto is i.v.m. vakantie niet aanwezig.

