Verslag Stichting Wijkpanel Aldlân
Datum: woensdag 21 december 2016 Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Locatie: Froskenburch, Salomonszegel 99, Leeuwarden
1. Opening en mededelingen
a) Afwezig mkg Ellen en Judith en potentiele leden: Wendy Gooren en Ada Wiersema.
b) Gasten met interesse voor panel: Aly Kramer, Baukje Hilarides, Tina Stork, secretaresse
c) Heleen en Netty zijn deze avond voor het laatst. Er wordt een etentje gepland Actie:
Heleen zal data voorstellen.
2. Vaststellen agenda
Vastgesteld. Punt 9 wordt geschrapt ivm tijdsdruk vergadering.
3. Vaststellen verslag 16 oktober
Vastgesteld. Voorstel Ulbe-Cees om dit voortaan vooraf te bepalen en alleen de wijzigingen te
bespreken. Scheelt tijd. Iedereen is akkoord.
4. Actielijst
a) Overdragen info werkgroep groen: is nog niet gerealiseerd. Dit wordt verplaatst naar de
agenda van januari 2017. Dan bepalen wie deze stukken gaat ophalen. Mogelijk kan Paul
dan ook wat meer vertellen over “groen” Een goed gespreksmoment.
b) Actie: afspraak plannen in vergadering januari 2017.
c) WhatsApp-borden: staat nog steeds uit bij de gemeente. Ulbe-Cees heeft 21 december
2016 een reminder gestuurd naar Taeke Scherjon van de buitendienst.
d) Vacaturetekst: niet nodig nu.
e) 14058/ meldpunt overlast op media plaatsen: wordt doorgeschoven naar volgende
vergadering in januari 2017.
f) Esther maakt tekst voor WhatsApp-groepen: wordt doorgeschoven naar volgende
vergadering in januari 2017.
g) Isabella Diks: is uitgenodigd voor thema-avond Tuin – maart 2017. Toegezegd dat ze
aanwezig zal zijn.

5. Ingekomen stukken
a. E-mail van een wijkbewoner over verzoek speeltoestellen rondom Ereprijs, zodat
kinderen de doorgaande weg (Stinzenflora) niet hoeven over te steken: UlbeCees heeft hierop gereageerd dat het bekend is en heeft een verdeling gestuurd
van de gebieden. De speeltoestellen zijn verdeeld in een aantal zones. Verder
gewezen op het feit dat er vermoedelijk in de Sleutelbloem ook nog te realiseren
speeltoestellen komen. Er wordt nog bekeken wat er overblijft aan groen na
realisatie aquaduct. Annie heeft haar uitgenodigd voor vergadering WP.
b. E-mail BV Sport over verzoek financiële bijdrage aan een mobiele sportcontainer
inzake herinrichting Drachtsterplein. BV Sport wordt uitgenodigd voor de
vergadering in februari 2017. Actie: Heleen stuurt een mail.
c. Uitnodiging presentatie van wijken en dorpenprogramma op 24 januari 2017 in
Tryater gebouw (zorg in de wijk). Ulbe-Cees, Otto en Annie gaan hierheen. Actie:
Heleen zal 3 personen opgeven vóór 19 januari 2017 en de uitnodigingsmail aan
de nieuwe leden doorsturen, zodat zij zichzelf ook nog kunnen aanmelden als ze
dat willen.
d. 2 e-mails van bewoners Holwortel over klachten verplaatste obstakel. Otto geeft
aan dat het voorstel wordt gemaakt door de gemeente. Het is aan de gemeente
om te beslissen en uit te voeren en is hier verantwoordelijk in is. Wij zijn vanuit
de wijk alleen faciliterend door middel van meedenken. Ulbe-Cees geeft aan dat
bij de Holwortel nooit een bord heeft gestaan “gewijzigde situatie”. Alertheid
voor WP is meer draagvlak vinden bij bewoners. Actie: Otto maakt tekst die via
het secretariaat wordt verstuurd met verwijzing naar de klachtenmelding via
14058.
e. Verzoek Bram Louwerse wie mee wil lezen met Handboek Wijken en Dorpen.
Otto en Annie lezen mee. Actie: Heleen geeft dit door aan Bram.
f. Uitnodiging excursie Shared Green Space. Ter kennisgeving aangenomen.
g. Sollicitatie onderwijsassistente. Annie heeft een doorverwijzing gedaan naar het
Sociaal Wijkteam en de schoolbesturen.
6. Wijkmanager Anja Reus – oriënterend gesprek over draagvlak
Aanleiding is een experiment. Een ontwikkelrichting voor het wijken en dorpenbeleid. Wat
betekent dit voor de wijken. Er is een plan van aanpak vastgesteld en er is een motie
aangenomen die gaat over democratisering. Vervolgens is er een werkgroep gemaakt waar
onder andere Otto deelnemer van is, namens ons WP. Het thema van ons WP wordt draagvlak.
Wat kan ons helpen om draagvlak te vinden bij bewoners en hoe bereiken we de bewoners
actief. De gemeente gaat dit experiment in januari/februari 2017 verder uitwerken. Actie: dit
item wordt geplaatst op agenda januari 2017. Dan bepalen of het WP mee gaat doen en welke
ideeën we kunnen aandragen om draagvlak te vinden. Baukje opperde een POLL te plaatsen. Dit
wordt in januari verder bekeken.
Voorbeelden van organiseren draagvlak in de wijk/dorp
* Community mapping. Met behulp van kaarten in beeld brengen wat er is aan voorzieningen in
de wijk. Dat gaat van bankjes, hondepoepbakken tot scholen, verzorgingshuizen. Vervolgens op
kleinere schaal kaartuitsneden maken. Bewoners van het betreffende gebied uitnodigen om mee
te denken over hun buurt, straat. Vraag daarbij bewoners ook naar hun omgeving. Kennen zij
hun buurt, weten zij wie er wonen, vallen er zaken op? Hierdoor wordt in beeld gebracht wat er

is en welke behoefte er is. Mogelijk kunnen hieruit ook gegevens worden gehaald over
betrokkenheid bij elkaar, (kwetsbare) doelgroepen in het gebied. Voor het wijkpanel kan dit een
middel zijn om visie te ontwikkelen, verbindingen te leggen, betrokkenheid te verbeteren.
Betrek bewoners bij projecten die hieruit voortvloeien, maak ze verantwoordelijk!
* In kaart brengen talenten in de wijk. Zoek talenten in de wijk, per gebied/straat, die wellicht
iets kunnen betekenen voor de wijk. Hierdoor kom je erachter welke delen van de wijk je goed
kent en welke misschien wat minder. Benut de krachten in de wijk om de wijk vooruit te helpen!
* Systeem met uitreiking cheques aan bewoners. Hierbij kan het wijkpanel hun budget in de
vorm van cheques uitreiken aan bewoners. Wijkpanel benoemt thema’s of projecten in de wijk.
Dit kan door bij bewoners op te vragen wat zij belangrijk vinden in hun buurt. Hieraan worden
ook kosten gekoppeld. Met deze cheque kunnen mensen aangeven in welk project ze dit willen
steken. Doel is interactie in de wijk.
* Wijkdagboek verspreiden in de wijk. Wat is uw droom voor de wijk/uw straat? Waar bent u blij
mee en waar bent u minder blij mee? Heeft u wensen? Dit dagboek laten rouleren onder
bewoners. Dit kan bijvoorbeeld via straatvertegenwoordigers. Wijkpanel kan met behulp hiervan
visie bepalen. Hierbij en ook bij projecten die hieruit voortvloeien bewoners betrekken!
* Straatvertegenwoordigers. Per straat zou een straatvertegenwoordiger kunnen worden
gevraagd die zaken in hun straat doorgeven aan het wijkpanel. Hierdoor blijft het wijkpanel op
de hoogte van wat er speelt in de wijk en kunnen ze daar zo nodig op inspelen.
* Vereniging als rechtsvorm. Een vereniging wordt gezien als democratisch model waarbij
participatie van bewoners optimaal gediend wordt. Een vereniging heeft leden, bestuursleden
worden gekozen door leden, er is een verplichte algemene ledenvergadering ; dit verhoogt het
democratisch gehalte en leidt tot meer betrokkenheid.

7. Thema-avond Verkeer en Verkeersveiligheid Verwijzing naar notulen 16 oktober 2016 punt
11. Otto heeft een draaiboek met presentatie verstuurd onder de leden. Er is een bevestiging dat
de externe deskundigen aanwezig zijn.
Actie:
1. Otto regelt locatie Oase en zal Paul Bekker aangeven dat er ongeveer
60-100 deelnemers worden verwacht.
2. Annie regelt een beamer.
3. Ulbe-Cees regelt bloemen voor 4 sprekers.
4. Otto maakt opzetje voor flyers en affiches.
5. Annie mailt opzet naar Harold.
6. Annie regelt verspreiding via FRL en regelt presentatie in de borden.
7. Annie stuurt een digitale flyer naar de wijkmanager, zodat dit wordt
ingebracht op de agenda van de griffie van de gemeente.
8. Annie en Otto nodigen wijkwethouder Harry van der Molen uit.
9. Otto regelt met Paul Bekker een hapje en een drankje na afloop van de
avond.
10. Otto gaat de avond leiden.
11. Vanuit het WP is Ulbe-Cees aanwezig. Annie is er niet. Misschien dat
Ellen en/of Judith kunnen aanschuiven.
8. Voetbalkooi
Annie heeft 22 december contact met Dirk. Deze zaak loopt nu.
9. Voorstel locaties lantaarnpaalbakken in voorjaar/zomer
Bepaald dat dit naar volgende vergadering gaat.
10. Vaste agendapunten
a) Publicatieborden: Ulbe-Cees heeft namens het WP een kerstwens gemaakt.
b) Facebook: naar volgende agenda, is meer tijd nodig uit te zoeken hoe we daarmee om
moeten gaan.
c) Speelveld Beatrixstraat: Ulbe-Cees gaat naar voorstel kijken, komt met een budgettair
plan en stemt dit af met Otto.
d) Speeltoestellen Sleutelbloem: Er is een plan, wat nog uitgewerkt moet worden. Er moet
bespreekbaar gemaakt worden wat het plan is. Er zal een avond worden georganiseerd
voor inventarisatie voor en tegen.
Actie:
1. Otto regelt grote zaal Froskenburch en beamer.
2. Ulbe-Cees maakt uitnodiging en brengt deze met Otto rond in de Sleutelbloem.
3. Otto stemt dit af met de gemeente.

12. Rondvraag
a. Wijkmanager: De wijkmanager ontvangt graag de contactgegevens van de panelleden die
vertrekken via Heleen.
b. Tina: graag voorstel voor andere data vergaderingen WP. Kan niet op 3e van de maand.
Voorstel om naar 4e woensdag van de maand te gaan. Heleen zal dit inventariseren. Daarna kan
worden gekeken of Tina de functie secretaresse op zich zal nemen en of iedereen hiermee
akkoord gaat. Heleen zal dan overdracht gaan doen.
Sluiting rond 21.50 uur.

