Verslag

Conceptverslag Stichting Wijkpanel Aldlân
Donderdag 7 mei 2020
Locatie: Skype
Aanvang 19.30
Aanwezig: Otto de Jong (voorzitter), Ellen Sienema, Judith Posthumus,
Cor Wijnstra (penningmeester), Sylvia Schut (secretariaat)
_________________________________________________________
Punt 1 - Opening en vaststellen agenda
Otto opent de vergadering en heet allen welkom.
De agenda wordt vastgesteld.
Bij wijkkrant wordt toegevoegd: informatie over vergadering wijkkrant.
Punt 2 - Vaststellen verslag 23 april 2020
Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
De actiepunten worden bijgewerkt.

Punt 3
Ingekomen stukken
Mail Werkgroep Toegankelijkheid: heeft zich als lokale werkgroep
aangesloten bij een platform van Ieder(in) om de gevolgen van de
Corona maatregelen te inventariseren.
Actie J: Neemt contact op namens wijkpanel om te informeren naar de
stand van zaken. Moeten wij hier iets mee als wijkpanel?
Punt 4 - Actuele zaken
Bloembakken
Door omstandigheden zijn we dit jaar te laat om de bestelling te doen.
Volgend jaar maar weer. Mogelijk in samenwerking met Nijlan om de
kosten te drukken.
Initiatief bewoners Zenegroen betreffende groen langs het aquaduct
Het voorstel is naar het bewonersplatform gestuurd. Het wachten is op
de uitkomst van dat overleg. De praktische invulling moet met behulp
van een groendeskundige. De gewenste stamfruitbomen hebben
waarschijnlijk de eerste jaren een bijzondere snoeibeurt nodig, daarvoor
moet ook budget vrijgemaakt worden.
Financiering kan uit het reguliere budget van het wijkpanel. De cheque
kan dan bewaard worden voor een ander initiatief.
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Wijkorganisatie
O heeft contact gehad met CP. De wijkorganisatie is financieel in zwaar
weer door de sluiting. In september wordt de bodem bereikt. Er is nog
een potje dat bestemd is voor de buurttuin. Misschien dat dat in geval
van nood aangewend kan worden voor het wijkcentrum.
O heeft aangegeven dat het wijkcentrum een beroep kan doen op het
wijkpanel.
Wat betreft de toekomstplannen: De nieuwe wethouder heeft nog geen
kennisgemaakt en het contact met de toegewezen opbouwwerker is niet
optimaal. Er is nog geen contact geweest met Amaryllis. De gemeente
schijnt een onderzoek in te stellen naar de kosten van het leefbaar
maken van het gebouw.
Wordt vervolgd.
Overlast meeting aquaduct
Geprobeerd wordt om een overleg op locatie te organiseren. Voorstel:
woensdag 27 mei, om een uur of 5.
Deelnemers: gemeente, wijkmanager, wijkpanel, bewoners (de klagers N
en B), sociaal wijkteam (W), wijkagent, sociaal werkers?
Actie O: contact met T (om meer buurtbewoners op te trommelen),
contact met Anja over uitnodigen wijkagent en sociaal werker gemeente.
E meldt dat bij hevige regenval de afvoer van het water slecht is. Dat
moet dan ook ter sprake gebracht worden.
Wijkkrant special
In de komende editie van de wijkkrant wordt een oproep gedaan aan de
bewoners om verhalen, puzzels etc. aan te leveren. Deadline laatste
week van juni en in juli op de mat bij de bewoners.
Actie O & C: Bedenken een wandelspeurtocht door de wijk.
Ander idee: mooie tekening krijgt een prijs. Bedenk nu dat dat te laat is
of de oproep zou in de informatiekastjes moeten.
Actie O: Benadert NOA voor financieren van prijs (Aquazoo,
landbouwmuseum, praamvaren). Wethouder als jury?
Gesprek over financiën wijkkrant
Wijkpanel akkoord met de afspraak om een eventueel tekort in
exploitatie van de krant als volgt over de 3 partijen te verdelen: 2/5
wijkpanel, 2/5 NOA en 1/5 wijkorganisatie.
Opmerkingen over de inhoud van de wijkkrant worden op de mail gezet.
O is bijvoorbeeld van mening dat er geen Friese artikelen in de krant
mogen staan: de krant moet voor iedereen te lezen zijn.
Idee voor het volgende reguliere nummer: interview met Ekwadraat.
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Brief regelingen subsidie gemeente 29 april
Volgende vergadering op de agenda: Wijkpanelbudget.
Actie C: Zet op een rijtje wat de bestedingsruimte is en welke bedragen
dreigen te vervallen.
Web platform
Actie O: Neemt contact op met Lautenbach over maken website.\
H is zover klaar met ontwerpen van het raamwerk.
Bewegingscircuit
Volgende keer op de agenda: Plan dat BV Sport gemaakt heeft.
Opmerkingen vooraf naar Otto.
Daarna bijeenkomst plannen om erover te praten.
Kennismaking wethouder (samen met wijkorganisatie)
Actie O: O gaat in gesprek met AR over kennismaking met nieuwe
wethouder. Welke mogelijkheden ziet de gemeente daarvoor?
Punt 8
Nog te behandelen
• Aanpassing huishoudelijk reglement
• Speerpunten 2020
• Samenwerking wijkpanels
Punt 9
Rondvraag & sluiting
- Eten wijkorganisatie en wijkpanel op actielijst.
- Nieuw wijkpanellid O? Nog niet definitief
- Contactpersoon Enexishuisje vragen om stukje tekst voor website
en wijkkrant Actie Sylvia
- Fioringras: Actie C & S: Gaan op locatie kijken en onderzoeken
wat er aan de hand is. Mannagras voelt zich gepasseerd
betreffende brief gemeente opknapbeurt groen. Waarom?
- Opknap pleintje Keizerskroon fiat bewonersplatform. AB is als
contactpersoon aangewezen. S heeft beide partijen
contactgegevens gestuurd zodat ze dit zelf kunnen oppakken.
Zodra er geld uitgegeven gaat worden eerst een begroting naar het
wijkpanel.
Volgende vergadering 20 mei (21 mei is Hemelvaart).
Weer via skype, Judith nog niet mobiel.
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ACTIEPUNTEN
September 2019
Incidentmeldingen
Oktober 2019

Otto

Planning agenda

Sylvia

December 2019
Zorg buurtbewoner

Cor

Januari 2020
Informatieborden

Sylvia

Onderzoekt

Allen

Nadenken

April 2020
Gast Julia Foekema
van Stadskantine
7 mei 2020
Mail werkgroep
toegankelijkheid
over inventarisatie
coronamaatregelen

Overlast aquaduct

Maakt analyse

Op agenda
mei:

Sinterklaas
Burendag

Contact met familie Zijlstra over
vernieling openbaar groen achter hun
tuin
Kosten nieuwe borden, mogelijkheid
verlichting
Nieuwe locaties
Wachten tot wijkgebouw weer gaat
draaien

Judith

Otto

Neemt contact op over stand van
zaken. Moet het wijkpanel hier iets
mee?
Geen mgh om bij elkaar te komen, nog
geen contact gehad.
Judith gaat voorzitter bellen.
Contact met wijkmanager over datum
(27 mei) en over uitnodigen wijkagent
en sociaal werkers.
Contact met T om bewoners op te
trommelen
Op agenda

Special wijkkrant

Otto

Benadert NOA voor financieren van
prijs

Op agenda
Special wijkkrant
Budget wijkpanel

Otto &
Cor
Cor

Speurtocht door de wijk
Zet op een rij hoeveel geld er is en
welke bedragen dreigen te vervallen
Alleen 6000 voor de bloembakken gaat
vervallen.
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Bedragen voorgaande jaren: hoeveel
daarvan moeten we teruggeven. Moet
Cor nog naar kijken. 5 jaar mag het
blijven staan.
2015: 1000 euro gelabeld?
Otto en Cor zoeken uit wat er allemaal
openstaat.
Gesprek met Anja gehad: specifiek
gelabeld als bloemen dan bloemen,
maar moet we in relatie staan tot.
Volgende keer op de agenda
Web platform

Otto

Bewegingscircuit

Allen

Kennismaken
wethouder
Enexishuisje

Otto

Fioringras
Eten wijkpanel en
wijkorganisatie

C&S

Sylvia

Lautenbach
Op agenda
Opmerkingen over plan naar Otto.
Volgende keer bespreken.
Bespreekt met wijkmanager de opties
Vraagt AK om tekst voor wijkkrant en
website
Gaan op onderzoek uit
Plannen als het weer kan

