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Verslag Stichting Wijkpanel Aldlân 
Woensdag 16 september 2020  
Aanwezig: Otto de Jong (voorzitter), Cor Wijnstra (penningmeester), Ellen Sienema, 
Tom Bouma (webmaster), Omar van der Hoeven, Judith Posthumus 
Gast: Nadja Pijper, de nieuwe wijkagent 
_________________________________________________________ 
 
Punt 1 - Opening en mededelingen  
Rondje voorstellen wijkagente Nadja Pijper. Zij komt in eerste instantie voor een 
stage van een half jaar, mogelijk wordt het een jaar. Woensdag is haar vaste 
werkavond voor de wijk (tot 22 uur). De rest van de week werkt ze overdag. Ze is 
bereikbaar op: nadja.pijper@politie.nl. 
>>> Actie Otto en Nadja: app-groepen in de wijk - welke werken nog, zijn ze wijk 
dekkend? 
>>> Voorstelinterview in het najaar nummer van de wijkkrant 
>>> Liefst in elke wijkkrant daarna: dagboek van de wijkagent over wat zij zoal in de 
wijk tegenkomt 
>>> Een keer in het half jaar bijpraten met het wijkpanel  
>>> Actie Sylvia: Verslag plus agenda van alle vergaderingen  
>>> Actie Sylvia: Nadja uitnodigen voor de afspraak met de nieuwe wijkwethouder 
 
Punt 2 
a. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
b. Vaststellen verslag 29 juli 
Het verslag wordt vastgesteld. 
De meeste actiepunten kunnen afgevoerd, de relevante punten staan op de agenda. 
 
Informatieborden 
Otto geeft als mogelijke extra locaties aan: bij het Escherbankje, aan het einde van 
de Beatrixstraat, bij de vissteiger aan het einde van Aldlan Oost (start looproute). 
Acties: 
Een ieder denkt na over andere locaties 
Actie Sylvia: Informeert naar kosten & mogelijkheid verlichting 
 
Rekstokken Mannagras: Ellen heeft initiatiefnemer een mail gestuurd met het 
verzoek draagkracht aan te tonen. Daar is nog geen reactie op gekomen.  
Actie Ellen: Probeert nogmaals 
 
Punt 3 - Ingekomen stukken 
 
Reminder: Subsidie aanvraag 2021 dorps-, en wijkbudget voor 1 oktober 2020 
Otto en Cor nemen samen de aanvraag door. Aanvraag gaat morgen de deur uit. 
 
Speeltuin Beatrixstraat (YZ) betreffende kapotte schommel en overlast 
Volgens Nadja is er bij alle speeltuintjes sprake van overlast. Het is daar donker, je 
kunt daar anoniem zitten. Nu het kouder wordt zal het wel afnemen. Er zijn veel 
meldingen van afval op straat. Soms komt dit door overvolle vuilnisbakken, vaak is 
het luiheid. 
Omdat er een wildgroei aan werkopdrachten binnenkomt hebben de agenten de 
opdracht gekregen om te prioriteren. De politie controleert in het weekend extra 
langs de sloepenroute. 
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Actie Otto: Reageert richting YZ dat het de aandacht heeft. De speeltuin bij de 
Beatrixstraat gaat plat als de bouw van nieuw Aldlanstate start. Het plaatsen van 
borden kan beter uitgesteld worden tot het nieuwe gebouw gereed is.  
 
Nieuwbouw Aldlanstate 
Volgende week is er een inspraakavond voor bewoners in het kader van de 
vergunning afgifte. 
Otto gaat inspreken. Door de bouw gaat overlast ontstaan en hij wil de gemeente 
herinneren aan de toezegging dat in geval van overlast overlegd wordt met een 
klankbordgroep van bewoners. 
 
Mail JP over speeltuintje nabij Maagdenpalm betreffende kapot speelhuisje en 
mogelijkheid vervanging hiervan. 
Aangegeven dat voor reparaties contact opgenomen kan worden met de gemeente 
via 14058 of via de website en dat voor vervanging van speeltuig draagvlak bij 
omwonenden gezocht moet worden. Hij gaat daarmee aan de slag. 
 
Mail IH over onveilig oversteken bij de oude bibliotheek door slecht zicht (hoge heg) 
en snelheid verkeer.  
Verwezen naar gemeente. Inmiddels contact gehad, gemeente gaat iets aan de heg 
doen en met een opvallender bord het verkeer op de zebra wijzen. 
 
Mail K over straatnaamborden Holwortel. Doorgestuurd naar wijkmanager. 
 
Vraag Keizerskroon over speeltuintje met wipkip en tafeltennistafel. Cor heeft contact 
gehad met bewoner en deze erop gewezen dat in het geval van veranderingen 
draagkracht bij de omwonenden gezocht moet worden.  
 
Mail van de gemeente over de essenziekte: in Aldlan worden 31 essen gekapt. In de 
meeste gevallen zullen de bomen herplant worden met bomen die niet bevattelijk zijn 
voor ziektes. Wanneer niet herplant wordt heeft dat te maken met beheer.  
Actie Tom: Op website en Facebook 

 
Punt 4 - Webplatform 
De offerte wordt uitgevoerd. Een deel van het werk doet Tom zelf, daarvoor wordt 
een som afgetrokken. Het hele bedrag blijft gereserveerd op de begroting voor het 
geval dat het zelf niet lukt en het toch uit handen gegeven moet worden.  
De verwachting is dat de website eind oktober online is. 
De samenwerking met de andere partijen (NOA en de wijkorganisatie) verloopt goed. 
Actie Tom: Stuurt alle leden een lijstje met de emailadressen plus een handleiding. 
 
panel@aldlan: alle leden 
voorzitter.otto@aldlan 
secretaris.sylvia@aldlan 
   

Punt 5 - Diversen 

Vergaderschema  

Elke 2e dinsdag van de maand in het wijkgebouw 
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Afspraak wijkorganisatie 

Conceptverslagen worden over en weer gedeeld. Was in het slop geraakt. Sylvia 
pakt het weer op. Tom zet vastgestelde verslagen op de website (PDF naar Tom). 
Wij hebben de verslagen van de wijkorganisatie ook niet ontvangen. Nog steeds iets 
mis met de mailgroep? Sylvia vraagt Herma. 

Conceptverslagen ook naar de wijkmanager. 

Nogmaals een datumprikker uitdoen voor afspraak kennismaking nieuwe wethouder. 
Het wachten is op data van Anja waarop wethouder beschikbaar is. Niet op 
woensdag wat de wijkorganisatie betreft. Bij die gelegenheid een afspraak maken om 
weer eens als wijkpanel en wijkorganisatie bij elkaar te komen over hoe nu verder. 

Afspraak Wijkzaken  

De wijkmanager wordt voor de oktobervergadering uitgenodigd. 

Afspraak wijkwethouder 

Loopt 

Afspraak Sociaal wijkteam 

Uitnodigen voor november. 

Afspraak Sint Nicolaas comité 

De kleurplaat in de wijkkrant wordt betaald uit het budget dat het comité is 
toegezegd. We hebben nog geen begroting binnen met plannen voor dit jaar. 

 

Punt 5 - Onderhanden zaken 
Wijkkrant 
Deadline 4e editie is 28 september 
Onze onderwerpen: nieuwe website, jeu-de-boules-baan, regentonactie Duurzaam 
Aldlan, voorstellen wijkagent, winnaars kleurplaat special 

 
Actie Otto: afspraak wijkwethouder over uitreiking prijzen. 
Jury: NOA, wijkpanel, wijkmanager 
 
Jeu de Boules  
Naar aanleiding mail wijkorganisatie: 
Wat ons betreft gaat het om 2 initiatieven: de aanleg van een openbare jeu-de- 
boules-baan, de oprichting van een jeu-de-boulesclub. 
Cor heeft met de gemeente de opties besproken.  

1. Oost van het wijkcentrum (binnen het hek) kan de baan gecombineerd worden 

met de aanleg van een kruiden/vlindertuin. Wat het wijkpanel betreft moet die 

ruimte dan openbaar toegankelijk zijn, dus de poort open. West van het 

wijkcentrum kan ook een baan aangelegd worden. Het gaat hier om grond van 

de gemeente. 

2. De jeu de boules club zou gebruik willen maken van de faciliteiten van het 

wijkgebouw, dus het is logisch dat de club een vergoeding betaalt. 

Actie: overleg met het wijkcentrum. 
 
Virtuele Tour  
Christa wil het resultaat graag laten zien aan het wijkpanel. Otto maakt daarvoor een 
afspraak.  
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Groen  
Het groeninitiatief strook Escheraquaduct is goedgekeurd door het 
bewonersplatform. Volgende stap: een offerte laten maken van de werkzaamheden.  
Actie Ellen 
 
Perenbomen 
Door miscommunicatie zijn er door het wijkpanel geen bomen opgehaald. Geen 
ramp, belangstellenden konden zelf ook bomen ophalen. 
 
 
 
Incidentenvoorstel Omar 
OMar heeft van de incidentgegevens draaitabellen gemaakt. Hij stelt voor om gebruik 
te maken van One Drive om dit soort informatie op te slaan.  
Actie Tom, Otto en Omar. 
 
Terugkoppeling bijeenkomst overlast sloepenroute 
De gemeente zou in contact met bewoners uitzoeken wat precies het probleem is. 
Dit lijkt niet gebeurd te zijn. De oplossing wordt nu gezocht in het plaatsen van een 
hek. Wordt vervolgd. Er komt nog een bijeenkomst voor bewoners.   
 
Verkeersontwikkelingen Aldlan West Beatrixstraat  
In oktober is er een bijeenkomst geweest over de omvangrijke klus om de riolering 
aan te pakken en een warmte leiding aan te leggen. De verkeersproblematiek wordt 
bij de herinrichting betrokken. Bewoners hebben daarvoor voorstellen ingediend.  
 
Punt 6 - Begroting 2020  
Volgende keer 
 
Punt 7 - Rondvraag  
Volgende keer op de agenda: voorstel Tom en Cor over opruimen hondenpoep  
 
Punt 8 - Nog te behandelen 
 

• Speerpunten 2020 

• Samenwerking wijkpanels 
 
Punt 9 - Sluiting 
Volgende vergadering: dinsdag 13 oktober in het wijkgebouw. 
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ACTIEPUNTEN 
 

16 september 2020 
 

App groepen wijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mail YZ schommel 
en overlast 
speeltuin 
Beatrixstraat  

OdJ   Pakt dit op met de wijkagent 
Oprop in Ltste WIJKKRANT. Oprop 
web en facebook herhalen. Otto 
bespreekt het met Nadja na d 
herfstvaknatie. 
 
Met estehr aantal groepen in leven 
geroepen. Contactadressen kwijt. 
Judith van haar groep 
Sylvia van haar groep 
 
Reageert 

Rekstokken 
Mannagras 
 
Groenstrook Escher 

E   Herinneringsmail  
 
 
Voortgang (offerte) 
 

Nieuwe 
wijkinfoborden 
 

Allen 
 
S 

  Locaties 
 
Prijs plus mgh verlichting 
 
Scherjon kijkt dat na.  
 

Webplatform 
 
 
 
 
 
 
 
Mail essenziekte 

T   Mailt emailadressen en handleiding 
naar wp leden 
Adressenlijstje gestuurd, paar hebben 
hen niet ontvangen, nogmaals. 
Naamgevi9ng emailadressen: 1 
standaard adres per persoon. Liever 
wijkpanel@aldlan.nl 
 
Op Facebook en Website 
 
 

Incidenten OdJ, 
T, O 

  One Drive 
Bestand voor aldlan om mappen onder 
te hangen 
 

Altijd 
 

Verslagen en 
agenda wp 
 
 

S 
 
 
 

  Wijkmanager, wijkorganisatie, 
wijkagent 
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Vastgestelde 
verslagen op 
website 
 

T   Op website 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


