VERSLAG

Verslag Stichting Wijkpanel Aldlân
Woensdag 29 juli 2020
Aanwezig: Otto (voorzitter), Cor (penningmeester), Omar, Ellen, Judith, Tom
(webmaster), Sylvia (secretariaat)
_________________________________________________________
Punt 1
Opening en mededelingen
Otto opent de vergadering.
Geen bijzonderheden.
Punt 2
Vaststellen agenda
Aan de agenda worden toegevoegd:
- Bijdrage wijkprogramma gemeente
- Afspraak kennismaking nieuwe wethouder
- Mail veldje Lenteklokje overlast hondenpoep
Punt 3
Vaststellen verslag skypevergadering 1 juli
Het verslag wordt goedgekeurd.
Actiepunten
- Anja uitnodigen voor septembervergadering – met als actiepunt o.a.: afspraak met
wethouder.
- Begroting: Cor en Otto pakken dit op
Afspraak
Actiehouders kijken naar hun actiepunten en leveren daar per mail commentaar op:
bespreken of afvoeren.
Punt 4
Ingekomen stukken
Mail Duurzaam Aldlan over de regentonactie
Afgehandeld, extra budget is via whatsapp goedgekeurd door wp
Informatiebijeenkomst ontwerp volkshuisvestingsvisie
Tom zet de informatie op de website zodat wijkbewoners erheen kunnen.
Cor heeft vragen over huisjesmelkers en over wie de huurwoningen in de wijk in bezit
heeft. Prima vragen om op de bijeenkomst te stellen.
Otto heeft zich al aangemeld.
Mail gemeente over het plaatsen van afvalbakken
Otto heeft dit met de wijkmanager besproken.
- Afwachten evaluatiebijeenkomst zwemoverlast aquaduct. Op de eerste bijeenkomst
is afgesproken dat de bakken langs de sloepenroute vaker geleegd worden. Kijken of
dat afdoende is en of dat goed loopt.
- De waarschuwingsborden zijn helaas nog niet geplaatst. Er was/is onduidelijkheid
over de betaling. Wijkmanager zoekt uit hoe het in de Vossenparkwijk geregeld is
met de kosten. Verwachte kosten ca 1500 euro. Met borden wordt nu desondanks
haast gemaakt; ze worden maandag geplaatst.
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Nieuwsbrief buurt- en dorpskamers
Cor is teleurgesteld dat Aldlân niet bij de eerste lichting zit.
Otto weet te vertellen dat onze wijk waarschijnlijk een satelliet buurtkamer wordt van
de buurkamer Cornelis Trooststraat.
Onze wijkondersteuner is bij de gemeente weg, Kamal wordt vervangen. Amaryllis,
wethouder Feitsma en Douwe Bijma hebben met elkaar gesproken over de
buurtorganisatie. Feitsma was duidelijk: Buurthuizen zijn gegund aan Amaryllis en als
de buurtorganisatie wat wil moet zij samenwerken. Het huidige voorstel van de
wijkorganisatie past daar niet bij. Er moet een nieuwe plan komen om de
samenwerking te zoeken. Hoe het daarmee staat is op dit moment niet bekend.
Voor kennisgeving aangenomen:
-Vrijwilligersfestival online
-Voorbeeld waarschuwingsbord Leeuwarden
-Enquête biodiversiteit initiatieven
-Mail V.O.L.
-Tekst groensubsidie voor website
Punt 4
Web platform
Otto, Tom en Harold hebben de offerte van Lautenbag besproken. Ronnie was
helaas verhinderd. 4900 euro is een flink bedrag maar wat geleverd gaat worden is
het waard. Voorstel werkgroep: 4900 reserveren, proberen het goedkoper te maken
door zelf een aantal dingen te doen, een deal met Lautenbag maken om het
resterende bedrag te laten staan voor latere diensten.
Het gezamenlijke platform wordt gemaakt op basis van het ontwerp van Harold, met
vaste rubrieken en aanhangende websites met dezelfde look en feel. Alle
deelnemers zijn baas over hun eigen content. NOA doet mee, de wijkorganisatie wil
waarschijnlijk het eigen adres behouden en gebruik maken van een doorlink.
Nu moet eerst de technische basis gerealiseerd worden.
Mogelijk is er volgend jaar 900 euro nodig voor verdere aanpassing. Daarover is in
december meer bekend.
Besluit: de vergadering gaat akkoord met het beschikbaar stellen van 4900 euro. Het
wijkpanel is initiatiefnemer, trekker en betaler.
Actie Tom: Afspraak met Lautebag, Harold, Ronnie en Otto
Actie Tom: Stuurt mail met contactadressen panelleden.
Punt 5
Vergaderschema rest van het jaar
- Eerstvolgende keer wordt 16 september in de Frosk
Actie Otto: Nodigt wijkmanager uit.
-

19 augustus afspraak over het bewegingscircuit

Afspraak wijkwethouder is in samenwerking met de wijkorganisatie. Idee: nieuwe
wethouder meenemen door de wijk. Hij is geen Leeuwarder en het is belangrijk om te
laten zien wat er in de wijk staat te gebeuren. Bijvoorbeeld starten bij Aldlanstate en
via de doorgaande route door de wijk langs aquaduct en dan richting wijkgebouw.
Aldaar aantal thema’s bespreken.
Actie Otto: Zet voorstel op de mail.
-

Afspraak Sociaal Wijkteam: volgende keer
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Punt 6
Onderhanden zaken
Wijkkrant special & volgende editie
De wijkkrant special is positief ontvangen. Spannend hoeveel kleurplaten en
tekeningen worden ingeleverd. Cor en Sylvia hebben de prijzen op een rijtje.
Als het nieuwe web actief is onderzoek doen naar mening bewoners over dit initiatief.
Volgende nummer
Groensubsidie
Vogel
4e nummer
Tom en Cor bedenken een ludieke actie met hondenpoepzakjes.
Jeu de Boules
Aanvraag ligt bij de gemeente. Optimale locatie: aan de oostkant bij de Frosk (waar
de moestuin zou komen): schaduw, koffie/thee en toiletten. Hierover nog in overleg
met de wijkorganisatie.

Volgende keer:
Virtuele Tour
Incidenten - voorstel Omar
Speerpunten 2020
Samenwerking wijkpanels
Punt 7
Rondvraag & sluiting
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ACTIEPUNTEN
September 2019
Incidentmeldingen
Oktober 2019

O

Maakt analyse

Planning agenda

S

Eten met wijkorganisatie, als het weer
kan

Januari 2020
Informatieborden

S

Onderzoekt

Allen

Nadenken

Kosten nieuwe borden, mogelijkheid
verlichting
Nieuwe locaties

20 mei 2020
Budget wijkpanel

C

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

17 juni 2020
Uitstel bus
concessie

Hoe komt dat aan de orde in de
werkgroep Toegankelijkheid?

Rekstokken
Mannagras

O

Zoekt contact met E
Mail E draagvlak

Vaste bloembakken
invalswegen

C

Vergaart informatie
Volgende keer verder

Whatsapp groep
veiligheid

O

Tekst Otto voor wijkkrant en website
om Whatsappgroep te melden.
(ook infoborden?)

Oude actiepunten

allen

Web

T

Wat doen we ermee? Afvoeren of
bespreken?
Afspraak Lautenbag, Harold, Ronnie
en Otto
Stuurt contactgegevens panelleden
naar panelleden

1 juli

