CONCEPTVERSLAG

Conceptverslag Stichting Wijkpanel Aldlân
Dinsdag 13 oktober 2020, via Teams
Aanwezig: Otto (voorzitter), Cor (penningmeester), Judith (lid), Ellen (lid), Tom
(webmaster), Sylvia (secretaris)
Gast: wijkmanager Anja
_________________________________________________________
Punt 1 - Opening en mededelingen
Omar heeft zich afgemeld.
Punt 2 – Vaststellen agenda
Toegevoegd worden:
- Mail Anja betreffende contact met K over verplaatsen bankje Hoornbloem
- Hondenpoepbeleid
- Prijsuitreiking kleurplaten
Het verslag van september 2020 wordt vastgesteld.
Informatiekastjes: Anja heeft de vraag uitgezet wie ze gemaakt heeft. Eraan
toegevoegd wordt de mogelijkheid van verlichting.
Actie Ellen: Overdracht naar Judith van fairybells en bloembakken
Punt 3 - Ingekomen stukken
Bespreken
1. Mail KV betreffende vergoeding burendag
De vergadering is akkoord met uitzondering van Ellen die tegenstemt i.v.m. de
coronaregels. Penningmeester maakt geld over.
Actie Cor
Het wp beraadt zich of vergoeding burendag een blijvende post op de begroting is.
2. Aanvraag vergoeding groene schutting RB
De vergadering is akkoord, de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. De
penningmeester maakt 200 euro over.
Actie Cor.
3. Mail en telefoon mevrouw H over afvalbakken
De gemeente is geen ander beleid aan het formuleren. De gemeente hanteert
momenteel de richtlijn om inefficiënte prullenbakken te verplaatsen naar locaties
waar er te weinig zijn. Er is overleg over de prullenbakken rondom het
Escheraquaduct. Het wijkpanel wordt een voorstel voorgelegd.
Advies: Problemen met overvolle bakken en troep op straat melden bij 14058.
Actie Sylvia: reactie per mail.
4. Mail IR (gemeente) over buurttuin Aldlanstate
2 jaar geleden is de eerste fase gerealiseerd. De wethouder had toegezegd dat over
de 2e fase contact opgenomen zou worden met bewoners van Aldlanstate en
omwonenden. Aanpak van de buurttuin is nu nog te vroeg. Wachten op nieuwbouw
Aldlanstate. On hold.
5. Mail B. over slecht onderhoud Raaigras 141
Actie Otto: Neemt contact op. Heeft B via juiste kanaal zijn klacht gemeld? Otto kijkt
bij incidentmeldingen en stelt vraag aan B. Sylvia stuurt Otto telefoonnummer.
Ter kennisname
1. Notulen wijkorganisatie
2. Mail wijkorganisatie over coronamaatregelen
3. Mail vrijwilligerswerk over de eerste vrijwilligerskrant
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Punt 4 - Webplatform
Eind van de week vindt de laatste update plaats. Het ziet er goed uit.
Actie Tom: Stuurt link zodat we de site kunnen bekijken. Ook stuurt hij lijst met panelemailadressen naar de panelleden.
Punt 5
A. Afspraak met de wijkorganisatie
Moet onder de huidige omstandigheden uitgesteld worden.
B. Kennismaking nieuwe wijkwethouder
Nieuwe datumvoorstellen zijn via de datumprikker verstuurd. We koersen gezien de
nieuwe coronamaatregelen op 17 december.
Een wijkgebouw wordt gezien als horeca en is dus verplicht gesloten.
C. Initiatief Skatepark
Omar heeft contact met initiatiefnemers.
D. Artikel wijkprogramma
Actie Otto: Maakt concept.
E. Reservering budget 2020
Actie Cor: Moet worden verstuurd naar de gemeente.
In cc naar de panelleden.
F. Bankje Hoornbloem, mail K
Actie Cor: Cor checkt of de cruciale adressen akkoord zijn met de verplaatsing van
het bankje en koppelt terug naar Anja.
G. Hondenpoepbeleid
Actie Tom en Cor: Bedenken een (belonings)actie
Punt 6 - Onderhanden zaken
a. Wijkkrant
Volgende editie
Prijswinnaars kleurwedstrijd
Vogel
Nieuwe website
Regentonactie
Stukje Otto over de borden bij het Escher-aquaduct >> naar Harold
Prijsuitreiking kleurplaten special:
In de week na de herfstvakantie, liefst door een bekende Leeuwarder. Een ieder
denkt na en mailt voor woensdag naar Otto.
Anders uitreiking door voorzitter van de jury (Otto).
b. Jeu de Boules
Nog geen reactie van de wijkorganisatie op de brief van het wijkpanel.
Als er deze week nog geen reactie is stuurt Sylvia een herinneringsmail.
Als we er niet uitkomen over openbaar maken van westkant, dan verder met
gemeente over oostkant.
c. Virtuele tour
Christa neemt contact op als ze tijd heeft
d. Voortgang incidenten & opslag op Edrive
- E-drive wordt aan gewerkt
- Paaltje Keizerskroon afgehandeld.
- Voetpad Raaigras: In overleg met gemeente en bewoners worden slingerhekjes
geplaatst. Toegankelijk voor rolstoelen.
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Klacht over feit dat bewoners moet auto over het gras naar woning rijden: Melden bij
wijkagent. Zij gaat dan met hen in gesprek.
Punt 7 - Voorstel begroting bewegingscircuit
Panel akkoord met 5000 euro post op de begroting om aantal activiteiten op te
starten. Uiteraard rekening houdend met coronamaatregelen. De bedoeling is dat de
activiteiten uiteindelijk zichzelf kunnen bedruipen.
Otto neemt suggestie Ellen mee om individuele sporttoestellen te plaatsen (mogelijk
behoefte aan in deze tijd).
Punt 8 - Rondvraag
Cor: Ziet donkere lantarenpalen in de wijk
Anja: Waarschijnlijk storing, melden bij de gemeente
Otto: Heeft mailcontact gehad met een mogelijk nieuw panellid. Nu volgt eerst een
telefonische kennismaking.
Anja:
Subsidieaanvraag moet ingediend worden
Bijdrage wijkprogramma moet ingeleverd worden.
Punt 9 - Sluiting
De volgende vergadering: de 2e dinsdag in november; 10 november, 19.30 uur.
Acties 13-10
Otto

- Neemt contact op met B over onderhoud Raaigras - V
- Schrijft concept wijkprogramma - V

Cor

- Subsidieaanvraag de deur uit - V
- Checkt draagvlak verplaatsen bankje Hoornbloem – V prullebak
moet nog Cor
- Vergoeding burendag - V
- Vergoeding groene schutting - V

Tom

- Link nieuwe website V
- Lijst emailadressen panelleden V

Tom en Cor

- Ludieke actie hondenpoep - Nog niets kunnen verzinnen

Iedereen

- Bekende Leeuwarder voor uitreiking kleurplaatprijzen – niet meer
van toepassing

Sylvia

- Herinneringsmail wijkorganisatie – gedaan, geen reactie
- Beantwoording H over afvalbakken V

Anja

- Informatieborden en verlichting, wie? Nog geen antwoord >>
mailtje S naar gemeente

Ellen

- Overdracht fairybells en bloembakken
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Nog te
behandelen

Speerpunten 2020
Samenwerking wijkpanels

