Verslag Stichting Wijkpanel Aldlân
Datum:
Tijd:
Locatie:

woensdag 25 november 2015
19.30 - 21.50 uur
Froskenburch, Salomonszegel 99, Leeuwarden

1. Opening en mededelingen
Behalve Paul en Judith is iedereen aanwezig.
- We hebben een gast: Geert Eisma. Hij loopt voorlopig mee met het Wijkpanel en kijkt
of het iets voor hem is om structureel plaats te nemen in het Wijkpanel.
- Femma neemt afscheid van het Wijkpanel en trakteert. Ze ontvangt een bos bloemen
namens het Wijkpanel.
2. Vaststellen agenda
Punt 2, 3 en 4 slaan we eerst over en punt 6 komt na punt 10 pas. In de notulen wordt de
nummering wel aangehouden, zoals in de oorspronkelijke agenda.
3. Vaststellen verslag 20 oktober 2015
Schuift door naar de volgende vergadering.
4. Actielijst doorlopen
Schuift door naar de volgende vergadering.
5. Ingekomen stukken
a. Verzoek tot een bijdrage aan het kerstdiner van Florastate.
Na kort overleg wordt besloten dat we dit jaar geen bijdrage schenken.
Actie: Ellen koppelt dit terug naar Florastate.
b. Er zijn 2 mails binnengekomen van Stichting Welzijn Erasmus. Zij vragen of het
Wijkpanel kan helpen in de communicatie rondom hun activiteiten.
Actie: Annie koppelt dit terug dat het Wijkpanel de berichten van Stichting Welzijn
Erasmus op Facebook en de site deelt. Ook mag Stichting Welzijn Erasmus gebruik
maken van de publicatieborden.
c. Er is een verzoek uit Aldlân-West gekomen voor een speeltuintje op de hoek van
Mannagras en Beemdgras. Het is akkoord dat er daar in de buurt een speeltuintje
komt. Dit is in het verleden al als locatie door de werkgroep Spelen gelabeld. Het
voorstel is dat de dames die hierom verzoeken zelf gaan flyeren in de buurt om te
kijken of er misschien bezwaren zijn en wat voor soort speeltoestel ze willen.
Actie: Ulbe-Cees koppelt dit terug aan de dames.
Actie: Heleen zoekt de e-mails van eerdere verzoeken uit die buurt erbij en stuurt
deze door aan Ulbe-Cees.
Anja vraagt of de gemeente ook geraadpleegd moet worden over een geschikte
locatie.

Actie: Ulbe-Cees neemt contact op met Agnes Bruins hierover.
d. Op 30/11 wordt het besluit over de visie op wijk- en dorpenbeleid genomen door de
gemeente. Wie gaan hier naartoe? Otto gaat en Geert Eisma gaat ook mee.
e. Er is nog een brief over de Beatrixstraat naar Thea Koster gestuurd vanuit de wijk. Dit
stuk is ter kennisgeving aan het Wijkpanel gestuurd. De gemeente moet hier nog op
reageren.
f. De mail over het vervolg van het Expertteam van Ricky is ter kennisgeving. Ellen gaat
naar deze bijeenkomsten namens het Wijkpanel. De eerstvolgende is op 12/1/16.
g. We hebben een mail gekregen van een bewoner van de Pieter Christiaanstraat. Hij
vraagt of het Wijkpanel kan bemiddelen in de realisatie van een fietspad tussen de
Pieter Christiaanstraat en de fietstunnels. Er is nu een soort pad gemaakt door
fietsers, maar in deze tijd van het jaar is dat pad vrijwel onbegaanbaar.
Actie: Werkgroep Verkeer pakt dit op. Zij gaan André Busse van de gemeente
benaderen met dit verzoek en zij zullen onderzoeken of er draagvlak is in de wijk.
h. Op 24/11 hebben we de specificatie van de keuken in de Froskenburch ontvangen.
Actie: Ulbe-Cees zorgt voor de betaling van onze bijdrage van € 2500,-.
i.

De speeltuin bij Aldlânstate gaat er nu eindelijk komen. De plannen van Aldlânstate
zijn gewijzigd, dus de locatie is nu akkoord.
Actie: Ulbe-Cees en Otto vragen een offerte op.

6. Vragen aan de wijkmanager
- Otto vraagt aan Anja wat haar mening is over het wijk- en dorpenbeleid.
Ze vindt het jammer dat het vooral over de financiën gaat.
- Otto: Zou je meer mandaat willen?
Anja: Nu ben ik vooral sturend en hoef ik niet veel over de inhoud te weten. Als ik
meer mandaat krijg, zal ik ook meer de inhoud in moeten duiken. Het zou zeker
belangrijk zijn als ik meer beslissingsbevoegdheid krijg.
- Anja geeft aan dat ze gebeld is over een project in het kader van Culturele Hoofdstad
2018. Aldlân-Oost is voor dit project uitgekozen. Het gaat om De Reis, een
community artproject met als thema: Connecting neighbourhood. Het gaat daarbij
om klassenverschil en diversiteit. De projectleider wil graag met iemand van het
wijkpanel afspreken op maandag 30/11 of dinsdagochtend 1/12. Annie kan
maandagmiddag om 13.30 u. wel. Anja regelt deze afspraak.

7. Inventariseren activiteiten leden wijkpanel en brainstorm potentiële nieuwe leden Wijkpanel
-

Geert Eisma gaat voorlopig meelopen met het Wijkpanel om te kijken of hij gaat
plaatsnemen in het Wijkpanel.
Heleen blijft het secretariaat beheren nu Femma niet terugkomt.

-

-

-

-

Annie en Ellen weten nog niet of ze volgend jaar blijven of vertrekken. Hun periode
loopt dan nl. af. Zij gaan hier goed over nadenken.
Het idee wordt geopperd om de verkeersouders van OBS De Weide te polsen of ze
willen plaatsnemen in de werkgroep Verkeer.
Actie: Ulbe-Cees schrijft een oproep voor nieuwe panelleden. Tip van Geert: Benoem
ook de “functie-eisen”, dus de kwaliteiten die iemand moet hebben voor het
Wijkpanel. Uiteraard zijn er verschillende werkgroepen en functies, dus ook
verschillende kwaliteiten.
Idee van Otto: Een interview met Ulbe-Cees voor in de wijkkrant om te laten zien wat
het inhoudt om in het Wijkpanel te zitten.
Het Wijkpanel is de spreekbuis van de wijk. Hoe geef je dit vorm? Je moet daarom
ook rekening houden met een juiste afspiegeling van de wijk in het Wijkpanel. Het
panel moet het verder ook eens zijn over de afvaardiging en diegene moet het
standpunt van het wijkpanel vertegenwoordigen. Er moet dus beter overleg komen
over welk standpunt het Wijkpanel inneemt in bepaalde kwesties.

8. Thema-avond op 9 februari 2016 – Veiligheid en Inbraakpreventie, inhoud en PR
- Annie heeft al contact gehad met Esther van Minnen: zij geeft een presentatie over
inbraakpreventie.
- Actie: Annie reserveert de zaal in de Oase.
- Idee van Otto: We kunnen iemand van de computerclub uitnodigen om iets te
vertellen over valse e-mails en social media.
- Verder kunnen we misschien iemand uitnodigen voor een soort toneelstuk, waarbij
mensen gewezen worden op hun vooroordelen. En dat dit te maken heeft met het
gevoel van veiligheid.
- Anja geeft aan dat de Vosseparkwijk eerder ook zo’n avond over dit thema heeft
gehad. Annie zou daar ook eens kunnen informeren hoe zij dit aangepakt hebben.
- Verder zal Anja navragen of er nog een subsidie is voor sloten etc.
Idee: misschien kan het Wijkpanel bijdragen in de kosten voor hang- en sluitwerk, zeg
maar een soort regeling zoals die nu ook voor de groene schuttingen geldt.
9. Terugkoppeling gemeenteraad bijeenkomst visie wijken en dorpen
Otto vat even samen wat de speerpunten zijn van de gemeente inzake de wijk- en
dorpenvisie:
- De gemeente wil graag een samenwerking zien tussen wijkpanels en wijkorganisaties.
Dit is overigens geen verplichting.
- Verder hameren ze op de democratische legitimiteit. Mensen moeten kunnen
stemmen op de leden van het wijkpanel.
- Er moet een sterke wijkmanager komen die iets te zeggen heeft en dus ook
beslissingsbevoegdheid heeft.
- Er moet openheid van financiën komen.
- Het Wijkpanel moet open, zichtbaar en toegankelijk zijn.

10. Samenwerking
- Terugkoppeling gesprek tussen Otto en Wijkvereniging (Rob, Ronnie en Piet)
Otto geeft kort zijn indruk van het gesprek weer. Hij somt wat punten op die uit dit gesprek
naar voren zijn gekomen:
- Veel zeer tegen bepaalde mensen, niet tegen de gehele organisatie (dit geldt over en
weer)
- De wijkorganisatie vindt het wijkpanel niet open en te weinig zichtbaar
- Er gaat geld naar het Wijkpanel, waar de Wijkorganisatie ook gebruik van zou willen
maken.
- Rob erkent dat de communicatie vanuit hem niet altijd even goed is geweest (soms
geen reactie of via de verkeerde weg)
- Duidelijk is dat beiden wel willen samenwerken, maar niet samengaan.
11. Begroting en plannen Wijkpanel 2016
Ulbe-Cees licht de begroting kort toe.
- Er is nog een bedrag van € 9600,- over dat in 2015 gebruikt moest worden. Hij wil
weten van Anja of dit volgend jaar nog gebruikt mag worden. Anja geeft aan dat er
voor speeltoestellen dit jaar nog offertes aangevraagd worden en dat daarmee dit
geld veilig is gesteld.
- Er is nog een bedrag van € 19.000,- over dat nog verdeeld kan worden.
Actie: Ulbe-Cees stuurt een voorstel om dit bedrag te alloceren over verschillende
posten. Hierover kan de rest beslissen of dit akkoord is. Wordt er niets vastgesteld,
dan is het geld weg.
12. Tafel van 8
Dit punt vervalt vanavond.
13. Big Society
Dit punt vervalt vanavond.
14. Facebook
Dit punt gaat door naar de volgende vergadering.
15. Vaste agendapunten
a. Publicatieborden
b. Kopij wijkkrant
c. Website/Facebook
d. Aquaduct
e. NOA
f. Wijkorganisatie/Froskenburch
g. Financiën
16. Nieuws uit de werkgroepen
Nieuws uit de werkgroepen wordt voortaan niet meer puntsgewijs, maar in één geheel
behandeld. Geen nieuws.
17. Rondvraag en sluiting
- Annie gaat met Paul in gesprek over Facebook.

-

-

De verkeerssituatie bij de wegversmalling in de Holwortel is al jaren een doorn in het
oog van de wijkbewoners en leidt tot gevaarlijke situaties. Het wijkpanel kan dit bij
de gemeente aangeven
De site moet aangepast worden. Zo moet de agenda ook geplaatst worden en moet
het Wijkpanel toegankelijker worden voor de wijkbewoners.

