Verslag Stichting Wijkpanel Aldlân
Datum:
Tijd:
Locatie:

Dinsdag 20 oktober 2015
19.30 - 21.30 uur
Froskenburch, Salomonszegel 99, Leeuwarden

1. Opening en mededelingen
Behalve Paul en Judith is iedereen aanwezig. Annie komt iets later ivm een andere afspraak.
- Femma komt bij de vergadering van november langs.
- Tineke Vernhout van Eetbaar Groen is niet aanwezig en heeft ook niets van zich laten
horen. Punt Eetbaar Groen wordt daarom doorgeschoven naar november.
Actie: Heleen zal haar opnieuw uitnodigen voor de volgende keer.
2. Vaststellen agenda
Er zijn een aantal punten aan de agenda toegevoegd.
3. Vaststellen verslag 16 juni 2015
Vastgesteld met wijziging: Ellen geeft aan dat zij ook aanwezig was bij de seizoensopening in
de 11-stedenhal.
Verder wil Ellen weten van wanneer tot wanneer de Fairybells kerstbomen weer geplaatst
moeten worden. Besloten wordt dat dit van 1/12/2015 t/m 6/1/2016 moet gebeuren.
Actie: Ellen zal dit doorgeven aan dit bedrijf.
Ellen voegt verder toe dat het budget voor Sinterklaas vorig jaar € 500,- was en dat er later €
300,- is nabetaald, omdat het feest duurder was geworden. Omdat ze nu een korter feest
willen houden zou die € 500,- toereikend moeten zijn.
Actie: Ulbe-Cees neemt dit verder op met Paul.
4. Actielijst doorlopen
N.a.v.:
- Evaluatie Burendag: goed geregeld. Ca. 900 bezoekers over de hele dag. Hesjes waren er
niet. De kinderen van de scholen in Aldlân hadden bonnetjes voor 1 gratis limonade en 1
gratis ijsje gekregen. Er waren voor de kinderen van Tjallingahiem echter geen bonnetjes
geregeld, maar dit is alsnog netjes geregeld.
- Over het speelveld bij Aldlânstate: is bij Agnes Bruins (gemeente) in behandeling.
- Bankje Keizerskroon/picknickset: Het nieuwe bankje is geplaatst.
- Heleen heeft een uitnodiging gestuurd naar Tineke Vernhout van Eetbaar Groen. Zij
reageert echter slecht.
- Otto heeft contact gehad met Gerben van Tuinen van basisschool De Weide. De
maatregelen tegen overlast lijken te helpen. Er zijn nu vrijwel geen klachten meer.

5. Ingekomen stukken
a. Bevestiging van de KvK van de uitschrijving van Paul als vice-voorzitter.
b. Mail van Agnes Bruins (gemeente) over het speeltoestel aan de Zenegroen. Dit
toestel is afgekeurd en moet vervangen worden. Ulbe-Cees heeft Esther gevraagd of
deze locatie bekend is ivm overlast. Ivm vakantie van Esther, volgt het antwoord nog.
Besloten wordt om ook via de site en via Facebook de wensen van omwonenden te
inventariseren.
Actie: Ulbe-Cees plaatst dit op de site. Paul zal dit op Facebook plaatsen.
c. Ingekomen mail over losloopveldjes: De vraag is of er nog een omheind losloopveldje
kan komen. Besluit: nee, eerst niet. In de volgende wijkkrant komt het stuk van UlbeCees over alle losloopveldjes in Aldlân + een kaartje. Dit wachten we eerst af.
d. Vraag over voetbalkooi Piter Jelles van omwonende: Annie is laatst bij Piter Jelles
geweest en heeft hen hierover geïnformeerd. Paul zou de verdere communicatie
hierover doen.
e. Mail van raadslid: Help ons uw wijk verbeteren. Raadslid vraagt het Wijkpanel om alle
wensen van de wijk te inventariseren en aan hem door te geven, zodat de gemeente
kan kijken welke wensen er leven en welke gehonoreerd kunnen worden. Dit wordt
in de hele gemeente gedaan. Zodra hij om een lijst van wensen vraagt, gaan we hier
verder mee aan de gang.
6. Subsidie-aanvraag Stichting Welzijn Erasmushiem/Groen Verbindt
Hierover bleek ene misverstand: de meeste wijkpanelleden dachten dat het om een bijdrage
voor het groen ging en het “leveren” van vrijwilligers. Dit blijkt niet zo te zijn. Stichting
Welzijn Erasmus heeft een verzoek bij het Wijkpanel neergelegd om bij te dragen in de
kosten voor de oprichting van de Stichting en reclame voor de Stichting.
Wij vinden dit allen een goed initiatief, maar wij doen geen bijdrage in de kosten voor
oprichting en reclame van de Stichting. Het Wijkpanel wil wel een stukje op haar site
plaatsen over dit initiatief en hier ook op facebook wel wat aandacht aan besteden.
Actie: Annie en Ulbe-Cees stellen een reactie op naar Stichting Welzijn Erasmus.
7. Situatie Oud Erasmus / asielzoekers
Dit punt gaat door naar de volgende vergadering, omdat er op dit moment nog geen nieuws
is. Het pand is nog eigendom van Zorggroep Noorderbreedte en heeft nu nog een
zorgbestemming en geen woonbestemming. Verdere berichtgeving van de gemeente
wachten we af.
8. Verkeerssituatie Beatrixstraat
Op woensdag 14 oktober is er een wijkbijeenkomst geweest over de verkeerssituatie in de
Beatrixstraat. Hieruit is naar voren gekomen dat er begin 2016 maatregelen getroffen
worden: Er komen verkeersremmende maatregelen en het wordt een 30-km-zone.

Otto en Netty gaan verder met VVN om tafel om te kijken of er iets gedaan kan worden wat
leidt tot gedragsverandering in de hele wijk.
Otto heeft een stuk voor de wijkkrant hierover geschreven. Dit verschijnt in de eerstvolgende
editie.
9. Situatie Wijkpanel/Wijkorganisatie
In het Open Podium van de Gemeente is het wijk- en dorpenoverleg geweest. Hier is Otto
namens het Wijkpanel naartoe geweest. De gemeente stelt dat er meer samenwerking moet
komen tussen de Wijkpanels en de Wijkorganisaties. Er zouden ook meer duidelijke regels
moeten komen t.a.v. screening en democratische besluiten.
De eerste keer heeft een wijkbewoonster ingesproken. Zij heeft geklaagd over het Wijkpanel,
dat er geen openheid zou zijn, dat er niks met buurtpreventie wordt gedaan en dat er geen
contact met het Wijkpanel is te krijgen. Deze wijkbewoonster had die avond geen tijd en er
kon haar daarom verder geen toelichting gevraagd worden. Otto heeft geprobeerd met haar
te spreken en heeft haar ook gevraagd of ze constructief mee wil denken met het Wijkpanel,
maar dit wil ze ook niet.
De tweede avond sprak Rob Hoek in. Hij heeft zich ook negatief uitgelaten over het
Wijkpanel. Hij beweert dat er geen samenwerking mogelijk zou zijn. Dit is vreemd, omdat het
Wijkpanel al een paar keer geprobeerd heeft met Rob in gesprek te gaan. Hij reageert echter
niet op onze uitnodigingen.
Actie: Otto gaat informatief in gesprek met Rob Hoek.
Actie: Ulbe-Cees gaat op de site van het Wijkpanel een stukje plaatsen over de reden dat we
met een contactformulier werken, iets dat mw Waalkens als onbenaderbaar ervaart.
Annie heeft de wijkbewoonster gebeld op 19/10. Zij gaat donderdag 22/10 bij haar langs.
Ook Ellen heeft al eens telefonisch contact met haar gehad.
Idee: misschien kunnen we deze wijkbewoonster uitnodigen om de thema-avond over
Veiligheid in februari mee te organiseren/bij te wonen.
10. Brainstorm potentiele leden Wijkpanel
Dit punt gaat door naar november wegens tijdgebrek.
Actie: Ulbe-Cees gaat alvast een stukje op de site zetten over informatie over het Wijkpanel
voor nieuwe vrijwilligers.
11. Buurtpreventie via WhatsApp
Dit punt gaat door naar november ivm afwezigheid van Judith, die hier informatie over heeft
ingewonnen.
12. Expertteam verslag
Ellen is naar het Expertteam geweest. Hier werd gesproken over de verdeling van gelden

over de wijken. Voor Aldlân is er vooralsnog geen verandering.
Ellen geeft aan dat er niet veel wijkorganisaties aanwezig waren. Op 17/11 heeft Ellen een
bijeenkomst over de samenwerking tussen Wijkpanels en Wijkorganisaties. Samen met 6
anderen wordt er onderzocht wat de mogelijkheden tot samenwerken zijn. Ellen neemt in dit
onderzoekspanel plaats namens het Wijkpanel.
13. Vaste agendapunten
a. Publicatieborden
b. Kopij wijkkrant
c. Website/Facebook
d. Aquaduct
e. NOA
f. Wijkorganisatie/Froskenburch
g. Financiën
14. Nieuws uit de werkgroepen
Nieuws uit de werkgroepen wordt voortaan niet meer puntsgewijs, maar in één geheel
behandeld. Geen nieuws.
15. Rondvraag en sluiting
- Annie geeft aan dat deelname van het ISK aan de Burendag op niks is uitgelopen. Het heeft
er wel toe geleid dat er een inloopmiddag voor wijkbewoners gehouden wordt op 9/12.
- Actie: Annie vraagt of Heleen voor het nieuwe jaar vergaderdata wil vastleggen tot aan de
zomervakantie.

