Verslag Stichting Wijkpanel Aldlân
Datum:
Tijd:
Locatie:

donderdag 12 januari 2017
19.30 - 21.30 uur
Froskenburch, Salomonszegel 99, Leeuwarden

1. Opening en mededelingen
a. Ellen en Judith zijn met kennisgeving afwezig. Er is geen contact meer geweest met
Wendy Gooren.
b. Gast met interesse voor panel:
c. Afscheidsetentje gepland. Voorgestelde datum is akkoord.
2. Vaststellen agenda
Vastgesteld.
3. Vaststellen verslag 21 december
Vastgesteld nadat in Thema-avond Verkeer en Verkeersveiligheid punt 10 is verwijderd.
4. Actielijst
a. Huisregels en verplaatsen prullenbak voetbalkooi: Huisregels zijn door Ulbe-Cees aan
Annie gegeven. De prullenbak is niet verplaatsbaar. De prullenbak staat redelijk
dichtbij de kooi en daarom komt er ook geen extra prullenbak bij. Geen acties meer.
b. WhatsApp-borden: Ulbe-Cees kan aangeven waar de borden komen. De beugels om
de borden te bevestigen zijn er. Alles kan ingang worden gezet. Actie: Ulbe-Cees mailt
Teake Scherjon.
c. Uitnodiging Sociaal Wijkteam: Het wijkteam kan deze avond niet aanwezig zijn. Men
wordt graag uitgenodigd voor een volgende vergadering. Actie: Tina stuurt uitnodig
voor vergadering maart.
d. 140580/ meldpunt overlast op media plaatsen: Staat inmiddels op de website.
Actie Annie: toevoegen in wijkkrant, Actie Otto: toevoegen facebook.
e. Esther maakt tekst voor whatsApp-groepen: niets over besproken. Komt terug in de
actielijst.
f. Tuinaarde voorstel op media plaatsen: Is al door Duurzaam Aldlân geplaatst. Komt te
vervallen op actielijst.
g. Sociaal media aandacht voor wijkavond Welstand: staat op site. Poster
Welstandsavond wordt door Ulbe-Cees op site geplaatst. De verkeersavond krijgt
meer aandacht.
h. BV Sport uitnodigen: Heleen heeft een uitnodiging naar Gerda Jorritsma gestuurd
voor vergadering 22 februari. Gerda zal dit overleggen met Lennart.
Actie: Tina stuurt uitnodig voor maart.

i. Organiseren bewonersavond Sleutelbloem: Actie: Ulbe-Cees maakt opzet en stuurt
dit naar Otto. Actie Otto: mail sturen naar Lotte over stand van zaken.
5. Ingekomen stukken
Email wijkbewoner Zenegroen: Bewoner wil graag een subsidie voor een “groene schutting”.
De tuin grenst aan wandelpad en voldoet daarmee aan de regelgeving. Ulbe-Cees wilde dit
eerst overleggen met WP. Is akkoord. Actie: Ulbe-Cees stuurt mail naar de bewoner met
mededeling dat subsidie kan worden verstrekt.
6. Thema-avond Verkeer en Verkeersveiligheid
De actielijst wordt doorgenomen. Alle acties staan uit en of zijn gereed. Aan het einde van
de avond is er een vragenpanel. Gaat dit niet door, dan heeft Kees Maurits van de
Fietsersbond, een tool om het verkeersgedrag te laten zien in de wijk. Zaterdag 14 januari
worden de flyers huis-aan-huis verspreid. Otto heeft een filmpje gemaakt over verschillende
verkeerssituaties die hij tegenkwam in de wijk. Dit wordt bij aanvang van de avond getoond
en komt op you-tube.
7. Thema-avond Tuin
Ellen is met de organisatie van deze avond bezig. Isabella Diks is aanwezig op deze avond.
Aly noemt voor dit thema nog de herinrichting van de Drachtsterweg. Voorstel vanuit WP dit
mee te nemen op deze avond. Via deze notulen wordt Ellen geïnformeerd. Aly geeft aan dat
de bewoners zijn geïnformeerd over de mogelijkheid voor een tijdelijke voorziening op het
stukje groen bij de Drachtsterbrug. Misschien voor Ellen een optie om Hans Faber,
projectleider hiervoor uit te nodigen, zodat Hans Faber hier iets over kan vertellen. Voorstel
vanuit WP is dat Ellen dit gaat uitwerken aan de hand van een draaiboek. Voorbeeld
draaiboek Otto voor thema-avond verkeer. Dat geeft het WP meer overzicht. Actie: Ellen pak
jij bovenstaande op.
8. Experiment Draagvlak
Het WP is goed op weg door actuele thema-avonden te houden. De bewoners moeten beter
en eerder worden geïnformeerd. De prikkel moet vanuit het WP komen. Echter, hoe kun je
bewoners erbij betrekken, zodat je draagvlak creëert. Voorstel om te brainstormen. Er
worden, naast de voorbeelden uit de vorige notulen, verschillende ideeën genoemd:
1. Speeddaten
2. Via het digitale kanaal een klus in beeld brengen en vragen wie vanuit de wijk
interesse heeft
3. Een uitdaging/competitie/wedstrijd met beloning
4. Poll/stelling plaatsen
5. Meeliften op de pilot van het Sociaal Wijkteam (flat Raaigras - talenten in kaart
brengen)
6. Misschien kan de gemeente ons een tool geven
7. Forum

8. Testpanel creëren
9. Nieuwsbrief maken
De conclusie is dat bewoners er nog actiever bij betrokken moeten worden. Het WP gaat
akkoord met dit experiment. Voor 1 jaar. Gestart wordt met een bijeenkomst waarbij
iemand van de gemeente wordt gevraagd het WP iets te leren over hoe je draagvlak
verwerkt. Dit vervolgens boven alle activiteiten te hangen, eventueel uitgebreid met
community mapping en een nieuwsbrief. Actie: Annie stuurt Anja Reus een mail over de
stand van zaken. In de volgende vergadering komen we hierop terug.
9. Voetbalkooi
Annie heeft contact gehad met Dirk. Harold is gevraagd een welkomsbord te maken en een
bord met de huisregels. De deur van de kooi is open. Voorstel om in de volgende
vergadering te brainstormen over creatieve manieren om de kooi officieel te openen.
10. Voorstel locaties lantaarnpaalbakken in voorjaar/zomer
Bepaald dat dit naar volgende vergadering gaat.
11. Overdracht info werkgroep Groen – wie pakt dit op?
Het rapport Fijn is aanwezig. Alle info die van belang is voor thema-avond tuin is aanwezig.
Daarom kan dit punt komen te vervallen.
12. Vaste agendapunten
a. Publicatieborden: zijn opgefrist. Baukje wil graag betrokken zijn bij het verspreiden
van affiches en flyers en krijgt toegang tot de publicatieborden. Otto heeft een flyer
voor thema-avond verkeer en verkeersveiligheid bij het sociaal wijkteam Aldlân
gebracht.
b. Kopij wijkkracht: tot uiterlijk half maart kan kopij worden aangeleverd voor de krant
van mei. Otto geeft aan dat vraag/antwoord van thema-avond verkeer en
verkeersveiligheid zal worden geplaatst. Voorstel om hier een foto bij te doen. Actie:
Ulbe-Cees zal foto’s nemen. Verder wordt er een stukje geschreven over Welstand,
het schelpenpad en de voetbalkooi. Ook voorstel om hier foto’s bij te voegen.
c. Website/Facebook: bepaald dat dit naar volgende vergadering gaat. Wel wil Otto een
onderzoekje doen inzake verkeer. De verkeersavond promoten en de verkeerscijfers
tonen. Daarna kijken wat de reacties zijn en of er attentiewaarde is (delen en liken).
Tijdens de Welstandsavond moet facebook ook even worden genoemd, zodat
bewoners ons op facebook weten te vinden.
d. Wijkorganisatie/Froskenburch: Het is niet bekend of alle notulen van de
wijkorganisatie zijn ontvangen. Ook is er nog geen gezamenlijke vergadering gepland.
Actie: Annie zal Ronnie mailen.

e. Financiën:
a) het tarief van de zaalhuur is verhoogd van € 15,00 naar € 30,00 exclusief
consumpties. De reden is dat het WP valt onder het commerciële tarief. Het
WP is een non-profit organisatie, maar krijgt wel subsidie. Daarom wordt nu
het volle tarief berekend.
b) De vrijwilligersbijdrage voor de panelleden is gestort.
c) De factuur voor de kerstbomen kan worden afgeboekt tegen kosten uit 2012.
Daardoor is er een voordeel behaald op de begroting. Actie: Ulbe-Cees stuurt
een nieuwe begroting.
d. Nieuws uit de werkgroepen: speelveld Beatrixstraat/Aldlânstate: Otto wacht op
begroting van Ulbe-Cees. Actie: Ulbe-Cees zal dit z.s.m. aanleveren.
13. Rondvraag
Aly geeft aan dat de volgende vergadering in de voorjaarsvakantie valt. Besloten wordt dat
de vergadering verplaatst wordt naar 1 maart. Actie: Tina zal Ronnie vragen of er ruimte is en
daarna iedereen apart uitnodigingen.

Sluiting rond 21.50 uur.

