Verslag Stichting Wijkpanel Aldlân
Datum:
Tijd:
Locatie:

woensdag 19 oktober 2016
19.30 - 21.30 uur
Froskenburch, Salomonszegel 99, Leeuwarden

1. Opening en mededelingen
a. Onze gast Esther van Minnen is afwezig met kennisgeving.
b. Annie heeft 5 verslagen met foto’s binnengekregen mbt Burendag voor in de
wijkkrant. De wijkkrant wordt nu weer samengesteld en zal eind november verspreid
worden.
c. Dinsdagavond 25 oktober is er een inloopavond voor ondernemers van Vrij Baan met
informatie over de afsluiting van de onderdoorgang Drachtsterbrug.
2. Vaststellen agenda
Zonder wijzigingen vastgesteld
3. Vaststellen verslag 21 september 2016
Vastgesteld met wijziging: bij de Rondvraag wordt toegevoegd dat ook Netty per
1/1/2017 stopt met het wijkpanel.
4. Actielijst doorlopen
Zie actiepuntenlijst
Ulbe-Cees neemt plaatje speelterreinen op in stukje gemeente-info.
Annie gaat druk uitoefenen op de Piter Jelles ivm de voetbalkooi.
5. Ingekomen stukken
a. Uitnodiging Samenloop voor Hoop kick-off => dit nemen we ter kennisgeving aan
en komt in de wijkborden te hangen.
b. Mail wijkbewoner: overlast van hangjeugd op het bankje op de kruising
Maagdenpalm/Salomonszegel => Heleen stuurt deze mail door naar wijkagent
Esther van Minnen met de vraag of zij een terugkoppeling aan de bewoner wil
geven. Daarnaast stellen we de vraag aan haar wat we in het algemeen met dit
soort klachten moeten/kunnen doen.
c. Verzoek van Anja Reus om vóór 1 november het stukje voor de infofolder van de
gemeente aan te leveren. Ook moet de begroting en het huishoudelijk reglement
vóór 1 november bij haar binnen zijn, anders kan dit gevolgen hebben voor de
subsidieverlening voor 2017. => Annie, Ulbe-Cees en Otto stellen het stukje voor
de infofolder op.
d. Verslagje van Annie over de vergadering van het wijkpanel met de
wijkorganisatie. => ter kennisgeving. Op dit moment geen actiepunten voor het
wijkpanel.
e. Pilot Welstand => dit verzoek is eerder via Anja gekomen of wij mee wilden doen.
Annie is hier achteraan geweest en eindelijk is er vooruitgang. Het idee is dat er
een plan voor een stadswijk (Aldlân) en een dorp (Irnsum) komt. Er worden 2

avonden vlak achter elkaar gepland in de wijk, de eerste is een bijeenkomst van
de te vormen werkgroep en de tweede een wijkbijeenkomst. Deze pilot wordt
georganiseerd door de Gemeente Leeuwarden. Er zijn al data vastgesteld voor
deze bijeenkomsten:
- 30/11/16: bijeenkomst werkgroep
- 8/12/16: bijeenkomst wijk
- 10/1/17: bijeenkomst werkgroep
- 19/1/17: bijeenkomst wijk
De bedoeling is om informatie uit de wijk te krijgen over de beleving van de
ruimtelijke kwaliteit en de herijking van welstand. Men wil weten wat bewoners
belangrijk vinden.
De omgevingswet is nl. gewijzigd, waardoor er minder vergunning nodig zijn,
maar waardoor de angst bestaat dat er wildgroei ontstaat m.b.t. dakkappellen
etc.
Otto doet mee. Annie gaat een aantal mensen benaderen om deel te nemen.
6. WhatsApp-borden => Judith en Ellen nemen de locaties voor de WhatsAppbuurtpreventie-borden mee in hun locatievoorstel voor de lantaarnpaalbakken. Er komt
1 extra bordje rond het winkelcentrum.
7. Thema-avond Verkeersveiligheid (november)
Otto kan de betrokken personen van de gemeente hiervoor niet te pakken krijgen,
zodoende is er nog geen nieuwe datum geprikt. Otto blijft volhouden.
8. Hei-sessie: Huishoudelijk Reglement
Ulbe-Cees heeft een mooie opzet gemaakt. Een paar toevoegingen:
- Er mogen geen directe familieleden, woonachtig op 1 adres, in het Wijkpanel
plaatsnemen
- Huishoudelijk Reglement is te allen tijde leidend
Ulbe-Cees voegt deze punten toe, waarna het concept direct goedgekeurd wordt door de
overige leden van het Wijkpanel. Ulbe-Cees stuurt het daarna direct door naar Anja Reus,
de overige leden van het Wijkpanel en plaatst het daarna ook op de site en social media.
9. Hei-sessie: Speerpunt Sociale Cohesie
Uit de hei-sessie zijn een aantal punten gekomen waardoor we de sociale cohesie in
Aldlân kunnen verbeteren:
- Een subsidie geven voor het organiseren van Burendag => dit is al een geslaagd punt,
er hebben zich dit jaar meer dan 5 buurten gemeld die iets met Burendag
organiseren.
- Meer thema-avonden organiseren => in 2016/2017 organiseren we 2 themaavonden: in november/december ‘Verkeersveiligheid’ en in maart ‘Tuin’. Misschien
leuk om ook te zorgen voor goodies die we tijdens them-avonden uit kunnen delen.
- Stimuleren van wijkactiviteiten, gekoppeld aan een thema, zoals bijvoorbeeld
Sinterklaas, Kerst, oud & nieuw, Burendag.

-

Aansluiting zoeken met het Sociaal Wijkteam => We kunnen bijvoorbeeld denken aan
financiële ondersteuning vanuit het Wijkpanel terwijl het Sociaal Wijkteam de
uitvoering verzorgt. Ellen nodigt het Sociaal Wijkteam uit voor de vergadering van
21/12 om te vragen waar zij tegenaan lopen ivm sociale cohesie.
Hierbij kunnen we ook denken aan aansluiting met Reik en de jonge vluchtelingen in
onze wijk, in de vorm van ondersteuning bij activiteiten.

In mei 2017 moeten we het speerpunt voor seizoen 2017/2018 vaststellen.
10. Nieuwe panelleden
Omdat Annie, Heleen en Netty stoppen, heeft het wijkpanel versterking nodig, en wel:
- Voorzitter per 1/5/2017
- Secretaresse per 1/1/2017
- Algemeen lid per 1/1/2017
Vooralsnog vragen we alleen een secretaresse en een algemeen lid, later kan een voorzitter
uit de wijkpanelleden gekozen worden. Heleen stelt de vacatureteksten hiervoor op, zodat
deze via social media en de website verspreid kunnen worden. De wijkpanelleden zullen zelf
ook mensen benaderen voor deelname aan het Wijkpanel.
11. Vaste agendapunten
a. Publicatieborden.
b. Kopij wijkkrant => het wijkpanel plaatst een stuk over inbraakpreventie. Ulbe-Cees
gaat nog even bij de Sleutelspecialist informeren voor een samenwerking met
korting voor wijkbewoners. Het wijkpanel wil wijkbewoners stimuleren aan
inbraakpreventie te doen.
c. Website/Facebook
Geen opmerkingen.
d. Aquaduct
Dinsdag 25 oktober is er een inloopavond alleen voor ondernemers uit Aldlân over
de afsluiting van de onderdoorgang van de Drachtsterbrug. Wijkbewoners en andere
geïnteresseerden worden voor 2 november uitgenodigd via de nieuwsbrief van Vrij
Baan.
e. NOA
Geen opmerkingen.
f. Wijkorganisatie/Froskenburch
g. Financiën
Geen opmerkingen.

12. Nieuws uit de werkgroepen
Spelen:
a. Aldlânstate/Beatrixstraat => afwatering wordt hier ook aangepakt. Er wordt een
speeltoestel geplaatst, maar ook de tuin wordt aangelegd en er komen
vogelhuisjes. Er is een wijkbewoner die zich hiermee bezig houdt. De bedoeling is

om oud en jong te verbinden. Otto heeft de gemeente gevraagd om snel een
offerte te geven ivm het labelen van de gelden van het wijkpanel voor 2017.
b. Sleutelbloem => Ulbe-Cees en Otto zijn bij een bijeenkomst aanwezig geweest op
de Sleutelbloem op 3 oktober. Hierbij waren Pytsje Cuperus en een aantal
wijkbewoners aanwezig. De gemeente maakt nu een plan, zodra dit klaar is komt
er een nieuw bewonersoverleg met het Wijkpanel.
c. We mogen deze zaken geen speeltuin noemen, maar speeltoestellen. Alle
communicatie wordt hierop aangepast.
Verkeer:
a. Beatrixstraat: eindelijk zijn ze bezig. De infobrief is alleen niet naar alle
omwonenden gestuurd, waarschijnlijk alleen naar de bewoners van de
Beatrixstraat. Otto gaat hier achteraan, zodat in de toekomst beter
gecommuniceerd wordt.
b. Holwortel: begint na de herfstvakantie, maar is nog niet officieel bevestigd.
c. Schelpenpad Pieter Christiaanstraat: er moeten eerst een aantal zieke bomen
weg en nieuwe geplaatst worden. Als de bomen pas eind 2017 vervangen
worden, dan komt het schelpenpad er eerder.
13. Rondvraag en sluiting
Sluiting vergadering om 22.00 u.
De volgende vergadering is 16 november om 19.30 u. in de Froskenburch.

