
Verslag Teamvergadering met Wethouder Bert Wassink. 

Deelnemers aan de online vergadering op 17 december 2020. 

Gemeente: Wethouder Wassink, Anja de Reus en Jet Brinker 

Wijkpanel: Otto de Jong, Judith Postma, Cor Wijnstra en Tom Bouma 

Wijkorganisatie: Cor Peerenboom en Piet Bootsma.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nadat voorzitter Otto de Jong allen welkom heeft geheten stelt de wethouder zich 

voor. Leeuwarden is zijn 9e gemeente sinds 1983 en is na zijn burgemeesterschap in 

Leeuwarden per april 2020 begonnen als wethouder. De andere deelnemers stellen 

zich voor, waarbij vermeld wordt dat Silvia Schut (secretaris) zich heeft afgemeld en 

Tom Bouma bereid is om een verslag te maken.  

Aan de hand van de toegezonden PowerPointpresentatie worden de sheets nader 

toegelicht. 

Leeuwarder architect Abe Bonnema heeft onze wijk ontworpen met tuin- en 

landschap architect Mien Ruis, in de zeventiger jaren waardoor het een van de 

groenste wijken van de stad is met goede woningbouw, d.w.z. na de broodnodige 

woningbouw in de jaren zestig met veel flats. 

Na de aanleg van de van Harinxmabrug werden de wijken Aldlan West en Aldlân 

Oost gebouwd. Nu deze brug is vervangen door een aquaduct (2017) zijn we weer 

één nieuwe wijk Aldlân geworden met een sloepenroute waarin de pijlers van de 

brug zichtbaar zijn blijven staan.  

Zoals op het kaartje te zien is betreft het een hele grote wijk met ruim 7.000 

inwoners. 

Cor Peerenboom, voorzitter van de wijkorganisatie en 8 jaar betrokken bij de 

organisatie, legt uit dat de organisatie verantwoordelijk is voor het wijkgebouw dat ter 

ondersteuning dient voor diverse activiteiten ten behoeve van de inwoners van het 

Aldlân.  

Betrokkenheid van de inwoners zou wel groter mogen zijn, maar is nu moeilijker door 

Corona. 

Behoud van het GROEN is een van de speerpunten in de wijkvisie. van het 

Wijkpanel. 

Hierover wordt uitgebreid gesproken omdat in deze groene wijk best nogal wat 

verbeteringen nodig zijn zoals:  

- handhaving van gemeentelijk beleid t.a.v. geplaatste schuttingen aan de openbare 

weg 

  (zie foto op sheet) kan niet door wijkpanel worden gedaan 

- de hangende bloembakken zijn wel zeer positief ontvangen door de bewoners 

- losliggende stoeptegels door boomwortels, worden slechts per m2 gerepareerd en 

niet even in 

  één keer wordt dan een hele stoep nagelopen 

- ook over paden langs het kanaal en de paden daar naartoe stroffelen veel ouderen 

tot bijna  

  valpartijen 

- overhangende struiken/hagen over de stoepen belemmeren het doorlopen 



Judith, gebonden aan een rolstoel, vraagt waarom handhaving geen prioriteit heeft, 

zeker nadat er door haar al voor de 3e keer een melding is gedaan over hobbelende 

paden en overhangende hagen/struiken in de wijk. 

Wethouder en Anja lichten toe dat er een oud gemeentelijk groenbeleid is, maar dat 

dit heeft niet de hoogste prioriteit heeft binnen de gemeente, zou opnieuw bekeken 

moeten worden. 

Tijdens de presentatie over het groen komt een foto langs waar de grote frustratie 

van veel bewoners naar voren komt, schuttingen aan de openbare weg. Gevraagd 

wordt waarom er niet op gehandhaafd wordt om te voorkomen dat de hele wijk vol 

schuttingen komt.  

Anja zegt dat er wel ergens een advies ligt maar dit heeft geen prioriteit gekregen. De 

wethouder zal dit intern bij de gemeente laten uitzoeken.  

Er is een jaarplanning vastgesteld door het college in 2015, hier zou een nieuw 

beleidsplan moeten komen.                                                                                

De wethouder stelt voor om met een kleine delegatie uit de wijk en enkele 

medewerkers van de afdeling groen door de wijk te gaan om te zien waar nog 

problemen zijn, omdat het wijkpanel aan heeft gegeven over het algemeen goed te 

spreken te zijn over het groen. Zijn voorkeur gaat uit naar bijvoorbeeld meer bloemen 

waar nu gras staat.  

Op plekken als stoepen en goten wil de gemeente liever geen onkruid meer zien. De 

veelvuldige klachten hierover op pleintjes worden nogmaals ingebracht.  

 

BEWEGEN voor jong en oud: 

De contacten en voortgang hierover lopen goed met de BV Sport. 

COMMUNICATIE: 

De drie wijkorganisaties: ondernemersvereniging NOA, Wijkorganisatie en Wijkpanel 

werken samen om 4x per jaar een wijkkrant te verspreiden en tevens is er een 

vernieuwde gezamenlijke website (webportaal) ontwikkeld en een facebookpagina 

opgezet.  

Er zijn 5 grote borden in de wijk met wisselende informatie voor de inwoners. 

Een digitale wandeltocht door het Aldlan, gefinancierd door het wijkpanel en verzorgd 

door wijkbewoonster en rondleidster Christina voor de bewoners van Erasmus, is te 

volgen op de website aldlan.nl en facebookpagina wijkpanelaldlan. 

De vooraf geïnventariseerde en toegezonden vragen komen als laatste sheet aan de 

orde. 

Overlast:  

Anja: Handhaving van de overlast is in het vaarseizoen rond het aquaduct wel 

gedaan maar heeft minder prioriteit als er in het centrum van de stad politie nodig is. 

Er is een capaciteitsprobleem. 

Wethouder stelt voor om begin maart met politie en gemeentelijke afdeling 

handhaving hierover het overleg opnieuw op te starten, dus voor het vaarseizoen 

weer begint.  

Gelukkig hebben we nu weer een wijkagent, maar eerst voor een half jaar en 

daarna?  



Wethouder legt uit dat de gemeente niet alleen over de bezetting van de politie gaat, 

er is een verdeling van de totale capaciteit voor de drie noordelijke provincies. Hier 

zijn de veiligheidsregio’s bij betrokken. Maar omdat Aldlan een grote wijk is geldt wel 

de regel: per 5.000 inwoners recht op een wijkagent. 

Vaste beheerder wijkgebouw: hierover is meerdere keren overleg geweest met de 

gemeente.  

Cor stelt dat een groot wijkgebouw als het onze te weinig subsidie krijgt, is sinds 

2012 gehalveerd en niet meer bij geplust. Probleem is groot, voorbeeld: onvoldoende 

geld voor brandblussers. 

Volgens de wethouder is de stelling over minder subsidie niet juist. Hij heeft 

ongeveer vijftig wijkgebouwen en dorpshuizen in deze grote gemeente te beheren. 

Wel stelt de gemeente dat ze niet mogen omvallen door minder gebruik vanwege het 

coronavirus en ze zijn voor het nieuwe beleid Sociaal Domein straks hard nodig. 

Volgens Jet wordt er gekeken naar zelfwerkzaamheid, hoeveel kunnen mensen zelf 

doen zonder beroep op gemeentemiddelen. Cor stelt dat er te weinig vrijwilligers te 

vinden zijn in deze wijk maar dat er wel meer opbrengsten zijn binnen te halen met 

meer en andere activiteiten. 

Judith biedt meteen al hulp aan, wat kan zij betekenen voor de wijkorganisatie, zo 

niet fysiek dan misschien wel met goede ideeën en tips.  

Afspraak wordt gemaakt dat Jet en Anja met de wethouder dit in breder verband 

zullen trekken. 

Wethouder Wassink vond het een prima kennismaking en wil deze graag voortzetten 

in het voorjaar van 2021.  De voorzitter sluit de bijeenkomst en wenst allen hele 

goede feestdagen.   

 

Leeuwarden 17-12-2020 

T.K.Bouma 


