Verslag Stichting Wijkpanel Aldlân
Datum:
Tijd:
Locatie:

woensdag 21 september 2016
19.30 - 21.30 uur
Froskenburch, Salomonszegel 99, Leeuwarden

1. Opening en mededelingen
a. Otto is afwezig met kennisgeving.
b. We hebben een gast: Cor Peereboom, penningmeester van de wijkorganisatie.
c. Er is een klacht binnengekomen van een bewoner aan het Raaigras, dat mensen:
o Hun containers op het trottoir (buiten eigen erf) neerzetten, zodat men
nauwelijks kan passeren
o Hun tuinen volgooien met tegels
Het wijkpanel verwijst deze wijkbewoner door naar de Gemeente ivm de containers.
Wat betreft de inrichting van een tuin, daar zijn geen regels voor, maar het wijkpanel
wil daar wel aandacht aan schenken in de vorm van een stuk in de wijkkrant over
groen, containers etc. Ook gaan we een van de volgende thema-avonden wijden aan
het thema Groen: Tuin & Aanleg
d. Een vraag van een wijkbewoner van de Maagdenpalm: er zijn voor de zoveelste keer
spullen uit de voortuin gestolen, hij wil nu een schutting om de voortuin. Mag dit? Hij
is verwezen naar onze site ivm de groenregels en het schuttingenbeleid. Verder
hebben we hem aangeraden contact met de wijkagent op te nemen ivm de diefstal.
e. Vanuit de Keizerskroon is de vraag gekomen bij wie ze moeten zijn ivm het
doorzakken van de 1 jaar oude picknickbank. Zij zijn doorverwezen naar de
Gemeente. (mededeling oktober: bank wordt vervangen op kosten van de
gemeente)
2. Vaststellen agenda
Zonder wijzigingen vastgesteld
3. Vaststellen verslag 17 augustus 2016
Vastgesteld zonder wijzigingen
4. Actielijst doorlopen
Zie actiepuntenlijst
f. Borden voetbalkooi kunnen pas geplaatst worden als de kooi leeg is. Annie heeft
Piter Jelles weer gevraagd wanneer de hovenier komt om dit in orde te maken.
5. Ingekomen stukken
g. Aanvraag bijdrage € 500,- Sint-Maartenoptocht en Sinterklaasintocht: iedereen is
akkoord, Ulbe-Cees antwoordt.
h. Notulen wijkorganisatie 28/6/16 => ter kennisgeving
i. Herinrichting plantsoen thv Keizerskroon 100 e.o. => ter kennisgeving
j. Aanvraag bijdrage burendag:
o Runningcafé in Pieter Christiaanpark => akkoord

o Keizerskroon 155 t/m 163 en 183 t/m 231 (6 huizenblokken) => akkoord
o Sleutelbloem => akkoord
k. Vraag van Anja de Reus over deelname aan een oriënterend gesprek over draagvlak
=> Annie antwoordt
l. Stephanie Olthof (gemeente) vraagt of Annie wil deelnemen in de Klankbordgroep
project Drachtsterweg namens het wijkpanel. Ellen zit er al als bewoner in en kan de
info ook aan het wijkpanel doorgeven. Daarom geen extra afvaardiging van het
wijkpanel. Bij afwezigheid van Ellen, regelt zij zelf vervanging. => Annie antwoordt
6. Astrid Kronemeijer geeft toelichting graffiti-ontwerp Maagdenpalm
Dit punt vervalt door afwezigheid Astrid.
7. Cor Peereboom (penningmeester wijkorganisatie)
m. Cor vertelt dat er deze zomer 2 inbraken in het wijkgebouw zijn geweest. Hierdoor is
er schade ontstaan, zijn de kluizen gestolen en is duidelijk geworden dat er nodig iets
moet gebeuren aan de beveiliging van het wijkgebouw. Ook de veiligheid rondom
het wijkgebouw heeft aandacht nodig, zoals ook gebleken is uit eerdere
vergaderingen van het wijkpanel.
Nu wil Cor weten van het wijkpanel of zij bereid is om de wijkorganisatie te steunen
bij hun vraag aan de gemeente om de kosten te dragen die voortvloeien uit deze
inbraken. Op 27/9 zit de wijkorganisatie om tafel met de Gemeente, op 28/9 komen
de wijkorganisatie en een afvaardiging van het wijkpanel samen om hier verder over
te spreken.
8. Plantenbakken aan lantaarnpalen
Ellen heeft een offerte gekregen via de gemeente. De kosten zijn € 190,- per paal,
daarvoor krijgen we dan 2 plantenbakken per lantaarnpaal, incl. plantjes, montage en
onderhoud (water geven). Ulbe-Cees stuurt een kaartje door van alle lantaarnpalen in
Aldlân, zodat Ellen en Judith met een voorstel kunnen komen welke palen hiervoor in
aanmerking komen.
9. Thema-avond Verkeersveiligheid
Op onze voorgestelde data kan steeds een van de genodigden niet, dus nu stelt Otto de
vraag wanneer zij kunnen, Wijkpanel schikt zich daarnaar. Hij wil een datum in november
plannen.
10. Vaste agendapunten
a. Publicatieborden.
Posters gemeente ivm energiemarkt in Fries Museum zijn in de kasten gehangen.
Ulbe-Cees en Annie gaan oude posters vernieuwen ivm verbleken.
b. Kopij wijkkrant
n. Algemeen stuk over het wijkpanel: wat zijn onze thema’s, signalen uit de wijk delen
over schuttingen, sociaal parkeren (parkeerdruk), containers en groen.
c. Website/Facebook
Geen opmerkingen.

d. Aquaduct
donderdag 22/9 is er weer een klankbordsessie
e. NOA
Geen opmerkingen.
f. Wijkorganisatie/Froskenburch
Zie punt 7.
g. Financiën
Geen opmerkingen.

11. Nieuws uit de werkgroepen
Spelen:
a. Aldlânstate/Beatrixstraat => kost € 1000,- om te inventariseren hoe de
infrastructuur van de riolering etc is onder de gekozen plek ivm plaatsen
speeltuin. Ulbe-Cees vraagt Margreet of dit wel eens vaker voorgekomen is. Hij
zal daarna met Otto mailen hierover.
b. Ulbe-Cees zal de bewoonster van de Zwenkgras bellen over haar verzoek voor
een speeltuin.
c. Sleutelbloem => Ulbe-Cees en Annie zullen bij een bijeenkomst aanwezig zijn op
de Sleutelbloem op 3 oktober.
Verkeer:
a. Beatrixstraat: verloopt stroperig. (opmerking oktober: inmiddels is de planning
bekend en ook gedeeld via FB en website)
b. Holwortel: Kan elke moment losgaan
c. Schelpenpad Pieter Christiaanstraat: Waarschijnlijk kunnen de kosten toch
volledig door de Gemeente betaald worden.
d. Keizerskroon parkeerdruk: wijkpanel wordt geïnformeerd door Gemeente, deze
doet onderzoek. Feit is dat de wijk in de jaren ’70 is gebouwd en toen was de
huidige eis van 1,5 parkeerplek per woning nog niet van toepassing.
Groen:
a. Organiseren van een thema-avond op 21 maart met als thema: Tuin &
Aanleg/Groen. We kunnen bijvoorbeeld Isabelle Diks uitnodigen, een hovenier,
een imker, en iets vertellen over vlinders, schuttingen(beleid) en eetbare
stad/fruitbomen. Dit punt komt op de agenda van november om verder uit te
werken.
b. We kunnen een pr-actie ivm het schuttingenbeleid doen via Isabelle Diks.
12. Rondvraag en sluiting
- Heleen kondigt haar vertrek aan per 1/1/2017. Zij kan de werkzaamheden voor het
wijkpanel helaas niet meer combineren met haar eigen bedrijf.
- Ook Annie geeft aan dat haar termijn als voorzitter er op zit. => punt op agenda
oktober: Nieuwe panelleden.

Sluiting vergadering om 21.10 u.
De volgende vergadering is 19 oktober om 19.30 u. in de Froskenburch.

