Verslag Stichting Wijkpanel Aldlân
Datum:
Tijd:
Locatie:

woensdag 9 maart 2016
19.30 - 21.35 uur
Froskenburch, Salomonszegel 99, Leeuwarden

1. Opening en mededelingen
- Annie is met kennisgeving afwezig.
- Judith heeft telefonisch contact gehad met de gemeente over het pad naast
Florastate; de bestrating ligt nl scheef en er is slechte verlichting (te weinig). Het
blijkt dat er meerdere eigenaren zijn van dat pad, dus is het niet duidelijk wie hier
iets aan kan doen. Judith pakt dit verder op.
2. Vaststellen agenda
Voortgang wijkpanel toevoegen bij punt 8 en er zijn 2 extra ingekomen stukken.
3. Vaststellen verslag 10 februari 2016
Heleen verwerkt de aanvullingen/opmerkingen in het vorige verslag en stuurt deze dan
door naar Ulbe-Cees, zodat het verslag op de site geplaatst kan worden.
- Verder zal Ulbe-Cees in aanvulling op het stuk over de WhatsApp groepen voor
buurtpreventie aan Annie vragen of ze het artikel uit de wijkkrant digitaal heeft, dan kan
dit nog eens op Facebook geplaatst worden.
- Otto geeft Annie een groot compliment over de organisatie van de Wijkavond!
4. Actielijst doorlopen
Zie actiepuntenlijst met oude en nieuwe punten.
5. Ingekomen stukken
a. Er is een mail binnengekomen van de Fietsersbond. Zij stellen voor om tijdens
een wijkavond eens aandacht te besteden aan de fietsroutes in
Aldlân/Leeuwarden. Dit kunnen we breder trekken naar het thema Verkeer.
Otto neemt contact met hen op om te kijken wat de ideeën en mogelijkheden
zijn.
b. Er is een mail binnengekomen over een inloopspreekuur over de Beatrixstraat op
dinsdag 8 maart van 17 – 18 u. Er is niemand van het wijkpanel geweest ivm het
lastige tijdstip. Er wordt benoemd dat de communicatie weer op het laatste
moment was en dat er zeer slecht gecommuniceerd wordt. Dit punt nemen we
mee naar de vergadering van april voor Anja Reus.
c. De nieuwe stadsdienstregeling van Arriva voor het busvervoer hebben we ter
kennisgeving gekregen.

d. De offerte voor graffiti op het Enexis-hokje op de Maagdenpalm is binnen. De
offerte bedraagt € 2500,-. Otto wil weten of alle omwonenden het hier wel mee
eens zijn. Kortom: wat is het draagvlak. Ulbe-Cees wil graag in de volgende
vergadering van Anja horen wat de graffiti-verordening precies inhoudt. Dus wat
de regels zijn.
e. Van Palet ontvingen we het verzoek om de flyer voor het Zwemmen in een groep
te delen via onze informatiekanalen. Ook willen ze graag een bijdrage van het
wijkpanel om de begroting sluitend te krijgen. Ze hebben een tekort van €
147,05. Unaniem besluiten wij om dit eenmalig te honoreren. Otto zal dit
terugkoppelen aan hen.
6. Inname standpunt t.a.v. Expertteam op 30 maart
Otto en Ellen gaan hier naartoe. Er zijn nog geen onderwerpen gecommuniceerd, zodat
we nog geen standpunt kunnen innemen. Otto en Ellen houden ons op de hoogte.

7. Plannen volgende Thema-avond en evaluatie Thema-avond 16 februari
- Evaluatie: Complimenten aan Annie voor de goede organisatie. Zo blijkt maar weer
dat als je zo’n avond samen organiseert het een groter succes wordt. Er waren ca. 60
bezoekers.
- Plannen volgende Thema-avond: Idee is om het thema Verkeer op te pakken. Otto en
Netty zullen wijkagent Esther van Minnen, VVN, Fietsersbond en de Gemeente
Leeuwarden polsen over deelname. Tijdens de volgende vergadering kunnen we een
datum vaststellen.
8. Discussie over wel/niet live wijkconferentie volgend jaar – hoe kunnen we het beste
openheid over de verantwoording van het wijkpanel geven?
- We spreken af om voortaan verantwoording af te leggen over het wijkpanel tijdens
de eerste thema-avond van het jaar in februari. In 2016 gebeurt dit alleen schriftelijk.
Vanaf 2017 willen we de verantwoording koppelen aan een thema.
-

Voortgang wijkpanel: Ons wijkpanel kampt met teruggang van het aantal leden. Ellen
stopt uiterlijk eind 2016 en ook een aantal werkgroepen heeft op dit moment geen
leden. Het voorstel is om een aparte avond/middag te organiseren om onder
begeleiding van een gespreksleider te brainstormen over hoe we nieuwe leden of
werkgroepleden kunnen krijgen. We kunnen evt. ook kijken bij een ander wijkpanel
waar dit goed loopt. Annie en Otto bereiden dit voor.

9. Drachtsterweg – contact met Vrijbaan?
Er is een hele korte-termijnuitnodiging geweest over de stand van zaken van de
Drachtsterbrug/aquaduct. Dit kwam door een akkefietje in de politiek. De bijeenkomst is
toch nog zeer goed bezocht door enkele honderden wijkbewoners.
Er is een klankbordgroep waar Annie en Otto bij hebben gezeten, maar daar horen ze nu
ook niets meer van. Otto gaat hier achteraan. Hij wil ook weten hoe het straks komt met
het afvoeren van afval. Dat gaat nu over het water, maar wat gebeurt er zodra de
scheepvaart weer hervat wordt? De belofte is gedaan dat dit niet door de wijk zou, maar
hoe komt dit nu?

10. Bibliotheek: zijn er aanmeldingen?
Nee, er zijn nog geen aanmeldingen voor de brainstormsessie met de bibliotheek. Heleen
houdt dit in de gaten en houdt contact met de bibliotheek.
11. Vaste agendapunten
a. Publicatieborden
b. Kopij wijkkrant – deadline is 31 maart. Ulbe-Cees schrijft een verslag van de
inbraakavond en een verslag van de wijkpanelactiviteiten in 2015
c. Website/Facebook
d. Aquaduct - besproken bij punt 9
e. NOA – Heleen gaat vrijdag 11/3 naar de bijeenkomst van het NOA als
ondernemer. Als er nieuws is, dan meldt zij dit.
f. Wijkorganisatie/Froskenburch – nog geen verslag ontvangen
g. Financiën – Ulbe-Cees heeft in de eerste week van maart de stand per 1/1/16
gekregen van de gemeente.
12. Nieuws uit de werkgroepen
Geen nieuws.
13. Rondvraag en sluiting
- Ellen is ook lid van het Mienskipsfonds. Zij legt uit dat als wijkbewoners een initiatief
hebben waarvoor zij een bijdrage willen ontvangen van het Mienskipsfonds, dit via
het Wijkpanel kan lopen. Dit heeft er mee te maken dat de gemeente geen geld kan
uitkeren aan privépersonen, maar wel aan stichtingen zoals het wijkpanel. Ulbe-Cees
geeft aan dat het wijkpanel geen eigen rekening heeft, dus dat dit waarschijnlijk
anders zal lopen in Aldlân. Ellen verwacht niet veel aanvragen, maar dan zijn we op
de hoogte als dit wel zou gebeuren.
-

Judith vraagt of de kap van de bomen aan de Holwortel gecommuniceerd is. Ja, dit is
gecommuniceerd. Er komt ook herplanting.

-

Judith vraagt ook waarom het wijkpanel alleen op Facebook actief is. Heel simpel: er
is niemand die de andere kanalen kan/wil beheren. Judith geeft aan dat zij handig is
met Instagram en dat zij dit wel voor het wijkpanel wil beheren.

-

Ellen meldt dat zij de volgende keer afwezig is.

Sluiting vergadering om 21.35 u.
De volgende vergadering is woensdag 13 april 2016 om 19.30 u in de Froskenburch!
Wijkmanager Anja Reus is dan ook aanwezig, graag vragen aan haar vooraf naar Heleen
sturen, zodat zij de vragen alvast kan doorspelen aan Anja. Dan kan zij zich voorbereiden.

