VERSLAG

Vastgesteld verslag Stichting Wijkpanel Aldlân
Dinsdag 8 december 2020 - digitaal
Aanwezig: Otto de Jong (voorzitter), Judith Posthumus, Ellen Sienema, Cor Wijnstra
(penningmeester), Omar van der Hoeven, Sylvia Schut (verslag)
_________________________________________________________
Punt 1 - Opening en mededelingen
Otto opent de vergadering en heet allen welkom.

Punt 2 - Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
Punt 3 - Vaststellen verslag november 2020 & actiepunten
Het verslag wordt vastgesteld.
Bij de actiepunten: Harold krijgt opdracht poster te ontwerpen. 150 euro geen
probleem.
Punt 4 - Afspraak wijkwethouder Bert Wassink op 17 december
Het schema met vragen wordt aangevuld met een vraag in de categorie Sociaal
Domein.
Actie Sylvia:
Vraagt Anja of het bij de wethouder nog in de agenda staat en of zij de vergadering
kunnen faciliteren. Stuurt het schema toe.
Wijkorganisatie wordt op de hoogte gesteld, uitgenodigd deel te nemen en het
schema aan te vullen.
Punt 5 - Ingekomen stukken
Ter kennisname
1 Reacties op hekjes Aquaduct
De hekjes beantwoorden niet aan het doel: mensen rijden er omheen.
Negatieve reacties op Facebook.
Wijkpanel onderneemt niets. Bewoners wijzen op mogelijkheid van klachtenmelding
bij de gemeente.
Actie Otto: Stuurt reacties Facebook door naar gemeente.
2 Notulen wijkorganisatie september
3 Rekening Studentaanhuis
4 Verslag Klankbordgroep Leeuwarden
5 Akkoord aanvraag wijkbudget, mail wijkmanager
6 Mail Cor Jeu de boulesbaan
Bespreken
7 Mail MvH over vernielingen aan vuilnisbakken
Cor heeft met MvH gesproken. Is zijn buurvrouw..
Punt 6 - Webplatform
Status
De website is klaar en in de lucht.
Privacy statement Website
Panel akkoord met voorstel Tom. Hij plaatst het morgen op de site en stuurt het ter
overname door naar NOA en de wijkorganisatie.
Facebook:
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Actie: Dichtzetten reacties met opmerking dat mensen kunnen reageren via het
contactformulier op de website.
Punt 7 - Onder handen zaken en terugkoppeling
Afspraak wijkorganisatie
De wijkorganisatie heeft een datumplanner gestuurd.
Is er al een datum? Actie Sylvia
Sint Nicolaas comité
Er komt een stukje in de wijkkrant met foto’s.
Panel vraagt zich af wat precies de relatie is tussen de wijkorganisatie en het
sinterklaas comité.
Bewonersinitiatief Skatepark Winterakoniet
De aanvraag begint vorm te krijgen. Er is contact geweest met Zuiderburen en met
bv Sport en hun vragen hebben geholpen om tot een duidelijker plan te komen. De
volgende stap is het aanvragen van offertes bij verschillende aanbieders. Dit gaat in
januari gebeuren. Omar ondersteunt en helpt bij regelen financiering (Jantje
Beton/Iepen Mienskipfonds Provincie/Mienskipfonds gemeente zijn opties).
Financiën o.a. Reservering budget 2020
Restantbudget 2016 komt 31 december te vervallen. Het is gelabeld als geld voor
themabijeenkomsten. Panel doet poging om het te herbestemmen als dekking voor
website en special wijkkrant. Actie Sylvia: mail Anja
Actie Cor en Otto: overzicht budgetten (wat mag/moet op). Volgende keer agenda.
Wijkkrant
Bezoek wethouder. Kan waarschijnlijk pas in nummer 2 gezien deadline nummer 1
2021.
Jeu de Boules
Cor onderzoekt draagvlak. Wordt vervolgd.
Virtuele Tour
18 december om 1500 is in Erasmus de eerste tout gepland.
Cor kan een rekening van Harold verwachten voor posters.
Bewegingscircuit
In januari wordt de stand van zaken weer besproken. Door corona uitvoering
uitgesteld tot maart.
Aldlanstate/Beatrixstraat
Geen nieuws
Fairybells
Zijn geplaatst.
Op omslag wijkkrant 1 2021
Klacht Zenegroen 138
Doorgespeeld naar de gemeente. Gaat om last van boomklimmende kinderen.
Punt 8 - Rondvraag & sluiting
1 Kleurplaatwinnaar is nog niet gelokaliseerd. Zijn tekening stond in de krant
afgedrukt. Geen reactie op ontvangen.
Eindejaar etentje kan dit jaar niet doorgaan. Digitale borrel met een borrelpakketje?
Volgende keer op de agenda.
Otto geeft aan misschien te willen stoppen met het wijkpanel. Hij maakt dit jaar de
balans op.
Volgende vergadering dinsdag 12 januari 2021. Dan wel vooraf oefenen met
Teams.
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