Verslag Stichting Wijkpanel Aldlân
Datum:
Tijd:
Locatie:

woensdag 22 juni 2016
19.30 - 21.50 uur
Froskenburch, Salomonszegel 99, Leeuwarden

1. Opening en mededelingen
- Netty is ziek
2. Vaststellen agenda
Agenda zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Vaststellen verslag 11 mei 2016
- Zonder wijzigingen vastgesteld.
4. Actielijst doorlopen
Zie actiepuntenlijst met oude en nieuwe punten.
5. Ingekomen stukken
a. Notulen wijkorganisatie => ter kennisgeving. Heleen stuurt ook de notulen van
het wijkpanel naar de wijkorganisatie.
b. Verzoek van Stichting Welzijn Erasmus: verzoek om bijdrage van € 1250,- aan een
treintje dat tijdens Burendag door Aldlân moet rijden. => Meerderheid van het
wijkpanel is tegen een bijdrage. Tijdens de evaluatie van Burendag 2015 is naar
voren gekomen dat buurtinitiatieven beter werken dan wijkinitiatief. Inmiddels
vernemen wij uit diverse hoeken dat er al verschillende buurtinitiatieven
ontstaan.
c. Melding over belijning van parkeervakken in Aldlân => Dit is ter kennisgeving. Er
wordt geen concrete vraag aan het wijkpanel gesteld. De gemeente is ervan op
de hoogte. Otto reageert nog naar gemeente en de wijkbewoonster.
d. Verzoek mogelijkheden zelfverdedigingscursus => gezien het maatschappelijk
belang en het feit dat we een veilige wijk willen zijn/blijven, wil het wijkpanel wel
bijdragen aan de kosten voor een locatie. De wijkbewoners zullen dit verder zelf
moeten organiseren en kunnen eventueel voor hulp hierbij contact opnemen
met het Sociaal Wijkteam. Heleen stuurt reactie.
e. Bericht over herplant stormbomen => ter kennisgeving aangenomen. Er wordt
nog een informatiebijeenkomst gehouden, Otto zal dit nogmaals op Facebook
zetten, Ulbe-Cees zet het op de website.
f.

Afspraken voetbalkooi => Annie heeft overleg gehad met de conciërges van Piter
Jelles. Kort samengevat:

o De scholen zijn verantwoordelijk voor de voetbalkooi. Zij gaan dan ook een
hovenier/bedrijf inschakelen die de kooi kan opknappen op kosten van de
school.
o Als het opknappen klaar is, dan wordt er met Annie contact opgenomen.
Vanaf dan zal de kooi ook van slot blijven, zodat iedereen er gebruik van kan
maken. Eventueel kunnen we dan een feestelijke heropening houden en een
stukje in de wijkkrant plaatsen.
o Voorstel is om ook een bord met naam op de voetbalkooi te hangen, samen
met een bord met huisregels. Ulbe-Cees zal navragen bij Anja of er standaard
regels voor zo’n voetbalkooi zijn en hij vraagt of er een prullenbak naast de
kooi kan komen, zodat het opgeruimd kan blijven. Annie zal Harold vragen
voor een offerte voor deze borden. Ook mailt Annie de conciërges met dit
voorstel.
6. Werkgroep Samenwerking, democratisering en draagvlak
De 2e bijeenkomst van deze werkgroep is inmiddels geweest. Otto geeft een korte
samenvatting. Otto geeft aan dat er gekeken wordt naar de voors en tegens van een
omnivereniging/omniplatform. Dit houdt in dat meerdere organisaties gebruik maken
van dezelfde faciliteiten, zonder hun eigen identiteit te verliezen. Dus geen samengaan
van wijkorganisatie en wijkpanel, maar vooral veel samenwerken en gebruikmaken van
elkaar. Dit wordt nog uitgezocht en de terugkoppeling horen we nog. De notulen van het
expertteam volgen nog.

7. Brainstorm Burendag vervolg
- Zie verspreid over de notulen de opmerkingen over burendag.
- Evaluatie van het Wijkdiner volgt nog, dit komt van Hanna.
8. Vaste agendapunten
a. Publicatieborden
o De kaarten met de herplant van stormbomen worden in de borden
gehangen, samen met de uitnodiging voor de informatieavond op 30 juni.
b. Kopij wijkkrant => deadline: 30 juni
o Aankondiging Theamavond: Verkeer in Aldlân => Otto levert hiervoor tekst
aan.
c. Website/Facebook
o Ellen wil graag een YouTube-filmpje van het Mienskipsfonds op de site van
het wijkpanel laten plaatsen, zodat er meer bekendheid voor komt. UlbeCees gaat dit regelen.
d. Aquaduct
o Ellen is naar een informatie-avond geweest en vat samen wat er besproken
is. De werkzaamheden zijn inmiddels weer hervat en einddatum is nu
december 2017.
e. NOA
f. Wijkorganisatie/Froskenburch
g. Financiën

o Ulbe-Cees stuurt binnenkort het overzicht financiën. Dit is dan een
ingekomen stuk voor de volgende vergadering.
9. Nieuws uit de werkgroepen
Verkeer:
- Fietspad P. Christiaanstraat: Wijkpanel is akkoord, maar gemeente is nog niet tot
uitvoering overgegaan. Het is een nieuwe situatie, gemeente heeft nog niet eerder
meegemaakt dat een dergelijk initiatief uit de wijk kwam. Gemeente overlegt nu
over kosten en inplanning regulier onderhoud van het pad.
- Speeltuin Sleutelbloem: Otto heeft nog niets van de gemeente gehoord. Hij wacht
nog even af, maar zal er dan weer achteraan. Zodra er bericht is, plant Otto weer een
overleg in met de buurtbewoners.
10. Rondvraag en sluiting
- We zijn allemaal benieuwd naar de uitkomst van het graffiti-overleg. Weet Annie al
meer? Nee, Annie zal de wijkbewoonster vragen hoe de avond verlopen is en of er al
een ontwerp is gemaakt.
- Wanneer vergaderen we weer? => op woensdag 17 augustus om 19.30 bij Judith
thuis. Adres: Holwortel 67 (in Florastate). Gekozen voor deze locatie, omdat het
wijkcentrum dicht is in juli en augustus.
- Wat is het vergaderschema voor na de vakantie? Heleen gaat Ronnie vragen of vanaf
21 september elke 3e woensdag van de maand beschikbaar is. Schema wordt in een
apart document gemaild naar de wijkpanelleden.
Sluiting vergadering om 21.50 u.
De volgende vergadering is woensdag 17 augustus 2016 om 19.30 u bij Judith thuis!!
Holwortel 67 in Florastate!

