
AGENDA   

 

 
Conceptagenda Stichting Wijkpanel Aldlân 
Donderdag 20 mei 2020  
Skype  

Aanwezig: Otto, Sylvia, Cor, Judith 
Afwezig Ellen 
 
 

 
Punt 1 
Opening en mededelingen  
Otto opent de vergadering 
 
Punt 2 
Vaststellen agenda 20 mei en verslag 7 mei 
De agenda wordt vastgesteld. 
Het verslag wordt vastgesteld. De actiepunten worden aangepast. 
 

Punt 3   
 
Mail de heer J over illegale paden (olifantenpaadjes) 
Locatie: Daslook. J heeft daarover contact gezocht met de wijkmanager. Deze heeft 
hem naar 14058 verwezen. Geen actie wijkpanel. Mening 1 persoon. De heer J is 
ervan op de hoogte hoe het wijkpanel werkt, dat het in actie komt bij draagvlak 
bewoners. Ter kennisname. 
 
Update actielijst Zenegroen 
Ter kennisname 
 
Mail gemeente over digitaal meepraten over de sociale basis.  
De mail is naar alle panelleden verstuurd. Leden beraden zich. 
 
Mail mevrouw A: Ruimte voor fietser en wandelaar., 30-km wegen in de wijk. 
Actie Sylvia: verwijzen naar de politiek en de fietsersbond Leeuwarden. Het is een 
sympathiek idee, maar gezien de doorgaande wegen door de wijk waarschijnlijk niet 
haalbaar. 
 
Afvalbakken Zenegroen aquaduct 
De gemeente wil het aantal afvalbakken verminderen en anders plaatsen. Sommige 
afvalbakken worden nauwelijks gebruikt, andere zijn overvol. Er zijn 3 afvalbakken 
toegezegd bij het aquaduct. Gemeente maakt een kaartje met een planning. Daarop 
kan het wijkpanel straks reageren. 
 
Mail Duurzaam Aldlan over regentonnenactie 
Otto heeft JC een aantal vragen gesteld, nog geen antwoord op. 
DA is geïnspireerd door het succes van een dergelijke actie in Goutum. Daar was de 
bijdrage per ton voor dorpsbelang 22 euro. 
Dat bedrag per ton wil het wijkpanel ook toezeggen, tot een maximum van 2200 
euro. Wij gaan ervan uit dat DA de actie zelf uitvoert. 
Actie Sylvia 
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Virtuele tour Aldlan 
Site Guide to Leeuwarden: Verzorgen rondleidingen door het centrum van 
Leeuwarden. Door corona kan dat niet fysiek en ze doen het nu virtueel. Ze hadden 
voor Moederdag een rondleiding bedacht met het thema ‘mem’. Dat was leuk 
gedaan. Kosten 50 euro voor een uur. 
Idee voor Aldlan? Doel: een paar rondleidingen aanbieden in de zomermaanden, ook 
geschiedenis erbij betrekken.  
Actie Otto   
 
Punt 4 
Wat hebben we onder handen 
 
Voorstel bewoners Zenegroen-aquaduct cheque 
Het voorstel moet opnieuw verstuurd worden naar het bewonersplatform. Het is 
zoek. Actie Ellen 
 
Overlast meeting aquaduct samen met wijkmanager  
Otto heeft overlegd met de wijkmanager en met buurtbewoner T. 
T gaat buurtbewoners benaderen. Heeft zelf ook met overlast te maken gehad maar 
staat er constructief in. Zij is blij met deze actie. Het gaat voornamelijk om overlast 
van mensen uit andere wijken. 
Datum: Woensdag 10 juni om 1600 uur op locatie 
Wijkmanager nodigt handhaving uit en een vervangend wijkagent. 
Dossier Otto  
 
Bankje Hoornbloem 
Cor zag dat het verwijderd was. Na contact met de gemeente (mevrouw P) bleek dat 
de heer K een brief gestuurd heeft naar de gemeente met het verzoek het te 
verwijderen. Voor verwijderen is geen draagvlak voor in de buurt en er was geen 
instemming van het wijkpanel. De wijkmanager had de brief niet gezien. Kwam 
blijkbaar rechtstreeks bij uitvoering. 
Inmiddels is het bankje teruggeplaatst en is er als reactie een mail van de heer K 
binnen. 
Actie Cor: Als het bankje er weer staat in gesprek met K. 
 
 
Wijkkrant special  

- Het is mogelijk om voor de binnenpagina papier te gebruiken dat geschikt is 

voor een kleurplaat. Actie Sylvia: Harold, thema Aldlan. Losse exemplaren bij 

scholen voor broertjes en zusjes. Leeftijdsgroepen: 4-6, 7-9, 10-12. 

Doorgeven aan NOA die prijzen subsidieert. 

- Betaling kosten wijkkrant via wijkpanel, dan zonder BTW. 

- Speurtocht – met een soort quiz. Actie Cor en Otto. 

- 20 juni deadline 

Webplatform  
- De naam is geregistreerd, kosten: 25 euro kosten. Automatische incasso. 
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- Ton van de Ereprijs heeft zich aangeboden als webbeheerder. Hij is nu niet 

mobiel. Gesprek met Lautenbach (optie als sitebouwer) wordt zo 

georganiseerd dat hij erbij kan zijn. 

Bewegingsplatform 
Leesstuk, reacties doorsturen naar Otto. Volgende keer op agenda. 
Otto doet voorstel voor een meeting in juni in BV Sport. 
 
Punt 5  
Nog te behandelen 
 

- Aanpassing huishoudelijk reglement 

- Speerpunten 2020 

- Samenwerking wijkpanels 

Punt 6  
Rondvraag  
 
Voor de Jeu de boules hebben zich nu 7 mensen aangemeld. Men is het nog niet 
eens over de locatie (bij de pannakooi of aan het Zenegroen).  
Er ligt een uitnodiging om van de club in het Julianapark om eens mee te doen. Cor 
geeft datum door aan wp. 
 
Wijkwethouder 
Anja legt vraag jury tekenwedstrijd aan hem voor. 
Kennismaking na 1 juni? 
 
Verder: 
Meldingen voor groensubsidie (gereageerd) 
Vuil in de sloot (>>14058) 
Scheve stoeptegels (>>14058) 
 
Punt 7  
Sluiting 
Afspraak: we blijven vooralsnog tweewekelijks per skype vergaderen. Volgende keer 
3 juni. 
Dan op agenda: 
Sinterklaas 
Huishoudelijk reglement 
Nog even hebben over hoe we dat doen met gasten, de gelegenheid tot bijwonen 
vergadering moet er zijn.  
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ACTIEPUNTEN 
 

September 2019 
 

Incidentmeldingen  Otto   Maakt analyse 

Oktober 2019 
 

Planning agenda Sylvia  Op agenda 
mei: 
  

Sinterklaas 
Burendag 
Eten met wijkorganisatie, als het weer 
kan 

December 2019  
Zorg buurtbewoner Cor   Contact met familie Z over vernieling 

openbaar groen achter hun tuin 

Januari 2020  
Informatieborden  Sylvia 

 
Allen  

 Onderzoekt 
 
Nadenken  

Kosten nieuwe borden, mogelijkheid 
verlichting 
Nieuwe locaties 

April 2020  
Gast Julia Foekema 
van Stadskantine 

   Wachten tot wijkgebouw weer gaat 
draaien 

7 mei 2020 
 

Overlast aquaduct Otto   Wordt 10 juni 
 

Special wijkkrant Otto & 
Cor 

  Speurtocht door de wijk 

Fioringras C & S   Gaan op onderzoek uit 

20 mei 2020 
 

Mail werkgroep 
toegankelijkheid 
over inventarisatie 
coronamaatregelen 

Judith   Judith gaat voorzitter bellen. 

Special wijkkrant Otto   Sylvia mailt Heleen 
 

Budget wijkpanel Cor   Otto en Cor – wat hebben we, wat er 
gaat er dit jaar vervallen? 
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Kennismaken 
wethouder 

Otto   Na 1 juni? 

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

Web platform Otto   Lautenbach, samen met TB 
 
 

Bewegingscircuit Allen 
 
Otto 

  Opmerkingen over plan naar Otto. 
Volgende keer bespreken. 
Doet voorstel voor een meeting in juni 
in BV Sport. 
 

     

     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


