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Verslag Stichting Wijkpanel Aldlân 
Woensdag 17 juni 2020 per skype 
Aanwezig: Otto de Jong (voorzitter), Cor Wijnstra (penningmeester), 
Judith Posthumus, Sylvia Schut (secretaris), Tom Bouma (webmaster), 
Omar van der Hoeven  
Afwezig: Ellen Sienema (?) 
_________________________________________________________ 
Punt 1 
Opening en mededelingen 
O opent de sessie en heet allen welkom, met name T en OH die 
vandaag komen kennismaken. 
T is al actief als webbeheerder. Hij is oud ondernemer, secretaris van het 
LOF geweest en o.a. mede oprichter van de museumwinkel. Hij woont 
aan de Ereprijs. 
OH heeft op de informatieavond busconcessie aangegeven wat voor de 
wijk te willen doen. Hij werkt bij de Provincie als projectleider. Hij woont 
aan de Keizerskroon.  
 
Punt 2 
Vaststellen agenda  
Toegevoegd worden: 

- Mail E over rekstokken speelveldje Zwenkgras/Mannagras. 
- Voortgang pleintje Keizerskroon 
- Vaste bloembakken bij entree wijk 
- Vergoeding groene schuttingen 

 
Punt 3 
Vaststellen verslag 3 juni 2020 
In de versie voor de website worden i.v.m. AVG namen verwijderd. 

Inhoudelijk vastgesteld. 

Alle actiepunten worden besproken bij betreffende agendapunt. 

 

Punt 4   
Ingekomen stukken 
 
Contactformulier de J van 11 juni 2020 - Schuttingen 
Met de gemeente is beleid afgesproken over wat wel en niet mag met 
schuttingen aan de openbare weg. Dit wordt echter niet gehandhaafd. 
Handhaving ligt niet op het pad van het wijkpanel. 
Actie O & S: Reageren op mail De J 
 
Mail wijkmanager bankje Hoornbloem 11 
De familie K heeft nadat dossier gesloten was weer contact opgenomen 
met de gemeente en gezegd dat het nooit hun bedoeling was om het 
bankje te verwijderen en dat ze verkeerd begrepen zijn.  
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Actie S: Stelt wijkmanager op de hoogte van de mailwisseling met 
familie waaruit blijkt dat dat niet klopt. Wat betreft het wijkpanel is de 
zaak afgedaan. 
 
Mail E over rekstokken speelplaats Mannagras/Zwenkgras 
E is er niet. Volgens O is dit op verzoek van één wijkbewoner en is er 
nog geen draagvlakonderzoek gedaan.  
Actie O: Neemt contact op met E.  
 
Inbreng C: Hoe gaan we om met criteria vergoeding groensubsidie, hoe 
geven we akkoord? 
Akkoord geven gaat volgens criteria - deze staan op de website - en 
doen we in de vergadering. Enige tijd geleden is in het wp gesproken 
over bredere criteria voor de groensubsidie om groen en biodiversiteit te 
stimuleren. 
Actie S: opzetje tekst. OH biedt aan mee te lezen/denken.  
 
Welkomstborden 
Dit jaar zijn er door coronaomstandigheden geen bloembakken aan de 
lantarenpalen bij de ingangswegen van de wijk geplaatst. C stelt voor om 
net als Nijlan een welkomstbord bij de invalswegen te plaatsen, maar 
dan opgevrolijkt met een vaste bloembak. Het idee is om daarmee de  
bloemen aan de lantarenpalen te vervangen omdat onderhoud daarvan 
kostbaar is. Nijlan heeft de borden laten maken door leerlingen van een 
opleiding aldaar.   
Actie C: Informeert naar prijzen en mogelijkheden. 
 

Punt 4  

Lopende zaken 
 

Voorstel bewoners Zenegroen-aquaduct cheque  
Heeft het bewonersplatform al gereageerd op het plan? 
Dossier E. Volgende keer weer op de agenda. 
 
Overlastmeeting sloepenroute   
De belangrijkste conclusie is dat de bewoners aan de sloepenroute en bij 
het Escheraquaduct geïnformeerd worden over wat zij kunnen doen bij 
overlast en wat als handhaving is afgesproken met de politie. Informeren 
zal gebeuren met flyers. Handhaving komt met tekst. Het wijkpanel zorgt 
voor het drukwerk.  
Bezorgen huis aan huis: de  vrouw van T biedt zich aan.  
Een verslagje van de meeting wordt op de website geplaatst.  
Actie S: Stuurt tekst naar webmaster@aldlan.nl en ter informatie naar 
Omar. 
 

mailto:webmaster@aldlan.nl
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Hoorzitting geluidsschermen Aquaduct 
O was daarbij aanwezig. 
Vooral bewoners aan het Zenegroen klagen over geluidsoverlast van het 
verkeer door het aquaduct. In gesprek met gedeputeerde Poepjens en 
wethouder Douwstra is een twintigtal toezeggingen gedaan waaronder 
het verhogen en verlengen van het geluidsscherm. Dit is vergunning 
plichtig. Twee bewoners van het Raaigras hebben bezwaar gemaakt en 
werden bij deze hoorzitting gehoord. Zij hadden zich goed voorbereid, 
benoemden onder andere dat verhoging en verlenging volgens metingen 
niets toevoegen aan vermindering van het lawaai.  
De bezwaarschriftencommissie doet binnen 4 weken een uitspraak 
(mogelijk door corona iets vertraagd). De vraag is wat de commissie 
belangrijk vindt: dat er een toezegging gedaan is of dat het nodig is.  
 
In dit kader: de verkeersaanpassing aan het viaduct zou na een jaar 
geëvalueerd worden. 
Actie S: Wat is stand van zaken?   
 
Virtuele tour  
O en S hebben met CV gesproken. Zij is van Guided Tours Leeuwarden 
en verzorgt rondleidingen door de binnenstad. In deze quarantainetijd 
doet zij deze virtueel (live en interactief). 
Met moederdag hadden ze er een gemaakt met als thema Mem. O was 
daar heel enthousiast over. 
Markante punten van de wijk besproken:  
. Het groen van de wijk en de aanleg (Bonnema en Mien Ruys) 
.  Echeraquaduct en het bankje 
. De Parade (oude Erasmushiem) – wat is er binnen veranderd? 
. Het paarse kunstwerkje in water aan Weideflora (geschiedenis) 
. Rapenburg 
. Sloepenroute, Badweg, Abbingatuin 
Misschien dat JD (weet veel van straatnamen en geschiedenis van 
Leeuwarden) en de wijkwethouder een rol kunnen spelen. 
Wie nog andere punten te binnen schiet: graag even melden. 
 
Het wijkpanel moet nog kennismaken met wethouder Wassink 
(vervanger Van Gelder). Wijkmanager kijkt wat mogelijk is. 
 
Wijkkrant special  
Er is voldoende copy om het door te laten gaan. H wil eind van deze 
week alle bijdragen binnen hebben zodat hij de opmaak voor zijn 
vakantie af kan hebben. 
Prijzen voor tekenwedstrijd en kleurplaten. 
Actie S: Maakt overzicht wat er binnen is en vraagt panelleden om 
aanvullingen. Moet opgenomen in special. 
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Webplatform en webbeheer 
O en T hebben met Lautenbag gesproken. Deze week komen zij met 
een offerte. Naar aanleiding daarvan wordt gesproken over het vervolg. 
T is te bereiken op: webmaster@aldlan.nl 
 
Bewegingscircuit 
Trekker: O, met ondersteuning van C en OH. 
HK van BV Sport komt binnenkort met een vergadervoorstel om het plan 
te bespreken. 
 
Busconcessie 
R (Nijlan) heeft bij de Provincie gevraagd naar de stand van zaken. 
In een brief is hij geïnformeerd dat de concessie voorlopig is uitgesteld. 
Deze informatie gaan we delen via de website, de informatiekastjes en 
Facebook/twitter. 
Actie Sylvia: Opzetje tekst. 
 
Punt 8  
Nog te behandelen 

• Speerpunten 2020 

• Samenwerking wijkpanels 
 
Punt 9 
Rondvraag & sluiting   
 
OH vraagt of er een buurtpreventie app voor de wijk is. 
De Sleutelbloem heeft er zelf een gemaakt.  
Enige jaren geleden heeft EvM (de vorige wijkagent) en 4 geïnitieerd. 
Actie O: Zoekt dit uit. De beheerders zouden contact met elkaar hebben 
om breder in de wijk informatie te delen. 
Dat kan handig zijn: S heeft ervaring met info die gedeeld was in 
Nextdoor over twee verdachte jongens in AldlanWest die in Oost een 
inbraak gepleegd hebben. Signalement kwam overeen en is gedeeld met 
politie. 
 
De volgende vergadering is op woensdag 1 juli, mogelijk in de 
Frosk. 
Opmerking S: Een uurtje per skype elke 2 weken geeft mogelijk meer 
schwung dan een keer in de maand fysiek. Al is het goed om elkaar af 
en toe live te zien. 
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ACTIEPUNTEN 
 

September 2019 
 

Incidentmeldingen  O   Maakt analyse 

Oktober 2019 
 

Planning agenda S  Op agenda 
mei: 
  

Eten met wijkorganisatie, als het weer 
kan 

Januari 2020  
Informatieborden  S 

 
Allen  

 Onderzoekt 
 
Nadenken  

Kosten nieuwe borden, mogelijkheid 
verlichting 
Nieuwe locaties 

April 2020  
Gast Julia Foekema 
van Stadskantine 
 
  

   Wachten tot wijkgebouw weer gaat 
draaien 

20 mei 2020 
 

Budget wijkpanel C   O en C – wat hebben we, wat er gaat 
er dit jaar vervallen? 
 

Kennismaken 
wethouder 

O   Na 1 juni? 

Enexishuisje S   Maakt tekstje voor wijkkrant/website, 
foto’s in app 

3 juni 2020 
 

Sinterklaas S   Mail naar organisatoren 
Is gebeurd. Ze nemen contact op 
zodra ze weten wat ze gaan doen. Ze 
zijn aan het plannen maken. Blij met 
toezegging budget 1000 euro. 

17 juni 2020 
 

Mail V.O.L.    Volgende keer op agenda 
 

Uitstel busconcessie    Hoe komt dat aan de orde in de 
werkgroep Toegankelijkheid? 
 

Reactie mail De 
Jonge  

O/ 
S 

  Over gang van zaken moet nog 

Reactie mail Anja 
bankje Hoornbloem 

S   Wat betreft wp afgedaan, familie 
informeert onjuist 
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Rekstokken 
Mannagras 

O   Zoekt contact met E 
 

Groensubsidie S/OH   Opzetje tekst uitbreiding 
.  

Vaste bloembakken 
invalswegen 

C   Vergaart informatie 
 

Prijzen special S   Overzicht, aanvullingen door wp 
 

Busconcessie S   Opzetje tekst voor website (brief prov) 
 

Overlast meeting 
aquaduct 
 

S   Tekst verslag naar webmaster en OH 
 
 

Verkeersaanpassing 
aquaduct 

S   Stand van zaken evaluatie? 
 

Whatsapp groep 
bveiligheid blijft op 
de agenda 

    

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


