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Vastgesteld VERSLAG Stichting Wijkpanel Aldlân 
Dinsdag 12 januari 2021 - digitaal 
Aanwezig: Otto de Jong (voorzitter), Cor Wijnstra (penningmeester), Omar van der 

Hoeven, Judith Posthumus, Tom Bouma (webmaster), Sylvia Schut (secretaris) 

_________________________________________________________ 
 
Punt 1 - Opening en mededelingen  
Otto opent de vergadering en heet allen welkom. 
Ellen heeft via de app afscheid genomen van het panel.  
Actie Sylvia: bedankje regelen.  
 
Punt 2 - Vaststellen agenda 
Toevoegen: wijkkrant, beweegcircuit 
 
Punt 3 - Vaststellen verslag 8 december 2020 
Het verslag wordt vastgesteld. . 
 
Punt 4 – Ingekomen stukken 
 
Ter kennisname 

a. Factuur website 
b. Uitnodiging uitreiking wijkprogramma 19 januari 2021. Virtueel, 20.30 uur. 

Voor voorzitter en secretariaat 
c. Factuur kerstposter 
d. Meldingen november 2020  

Afspraak: worden niet via de mail naar de panelleden gestuurd maar direct 
door Tom in de besloten map geplaatst. 

 
Te bespreken 

e. Mail Duurzaam Aldlân betreffende elektrische deelauto 
Mailreactie panel: positief, toezegging ondersteuning.  

f. Verslag kennismaking wethouder  
Het gesprek is positief ervaren. Actiepunt groen: in het voorjaar bij 
Wijkmanager op terugkomen.  
Samenvatting verslag in wijkkrant, met verwijzing naar het complete verslag 
op de website. 

g. Vogelbijdrage wijkkrant 
Prijsvraag wordt veranderd in een attentie voor ieder uitgevoerd en 
opgehangen nestkastje. Tot maximaal 500 opnemen in de begroting. 
 

Punt 5 – Onderhanden zaken 
1. Evaluatie virtuele tour Aldlân Pilot december.  
Het was jammer dat het grote scherm in de Brasserie niet gebruikt kon worden. De 
tour werd gewaardeerd. Er waren niet veel deelnemers maar dat was verwacht. De 
bedoeling is de tour in januari nog 2x aan te bieden. Het budget is gereserveerd. 
Actie: Cor heeft een paar aanvullingen op de route, hij zet deze op de mail naar CV. 
 
2. Nieten voetpad aquaduct.  
Judith heeft morgen een afspraak met de gemeente i.v.m. de toegankelijkheid. Zij 
kan er met haar rolstoel niet langs. Wordt vervolgd. 
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3. Bewonersinitiatief Skatepark Winterakoniet   
Geen nieuws. Moet na de feestdagen weer opstarten. Op het programma staan 
gesprekken met leveranciers.  
 
4. Klankbordgroep OV Leeuwarden. 
Actie: Judith stelt in de Klankbordgroep de vraag aan de orde of het wegvallen van 
buslijnen in coronatijd ook gevolgen heeft voor de lijnen in Aldlân.  
 
5. Groen plan 2 Aldlânstate 
De gemeente heeft gemaild dat het plan voorlopig in de ijskast gaat. Bewoners van 
Aldlânstate willen erover meepraten en fysiek overleg is de eerste tijd niet mogelijk.  
 
Punt 6 - Office 365 - Gebruik en toepassing  
Actie: Tom zoekt uit of de betaling op een andere manier kan dan per creditcard. 
 
Punt 7 – Begroting 
- Budget 2017: Besteden we aan bloembakken. Cor en Judith pakken dit op: vragen 
offerte voor bakken aan de lantarenpalen en aan brug Weideflora.. Als het budget 
toereikend is worden beide opties besteld. 
- Actie: Cor schrijft voor de volgende wijkkrant de verantwoording 2020. 
- Actie: Sylvia maakt opzetje met resultaten dit jaar. Ook om bewoners erop te wijzen 
dat er budget is om aantal zaken voor de wijk te realiseren. 
 
Punt 8 - Gesprek wijkorganisatie en wijkpanel  
Het is nog niet gelukt om een afspraak te realiseren. De laatste datumplanner van 
Herma heeft nog niets opgeleverd. Actie: Sylvia vraagt naar stavaza. Vanuit wp doen 
mee: vz, pm en secr.  
 
Punt 9 – Beweegcircuit 
Er komt een stukje in de wijkkrant. 
Gesproken is over een abonnement/knipkaart waarmee je aan verschillende 
activiteiten mee kunt doen. Het uitvoeren/innen daarvan is een taak voor de 
wijkorganisatie. NOA en wp gaan daarover met hen in gesprek.  
 
Punt 10 – Foto’s website/wijkkrant  
Tom doet het voorstel om een fotogalerie, gevuld door bewoners op de website te 
realiseren. Geen problemen met AVG als de afspraak is dat als mensen een foto 
opsturen ze ook toestemming geven voor plaatsen. 
Acties:  
- Hierin samenwerken met wijkorganisatie om mensen enthousiast te maken. 
- Opzetten van een fotocursus voor zowel maken van foto’s als het bewerken 
daarvan op basis van de smartphone. Actie: Sylvia polst SvdW. 
 
Verzoek fotocursus uit budget scholing voor GvdM en Sylvia voor foto’s in wijkkrant 
wordt afgewezen. 
 
Punt 10 – Toekomst wijkpanel 
Leden nu: Otto, Cor, Judith, Omar, Tom en Sylvia 
Over aanpak een andere keer. 
Corona leidt tot ander gedrag wijkbewoners: mensen krijgen meer oog voor 
leefomgeving en ruimen dingen op. Actie: Omar gaat achter grijpers aan bij de 
gemeente. Die schijn je gratis te kunnen krijgen. Misschien aandacht aan besteden 
in de infokastjes? 



VERSLAG   

 

 

Punt 11 – Rondvraag 
Geen bijzonderheden. 
 
Punt 12 – Sluiting 
De volgende vergadering is op 26 januari, van 20-21 uur. 
Afgesproken wordt om frequenter en korter te vergaderen. Bij de eerste lockdown 
beviel dat goed. 
 
 
Besluiten- en actielijst 
 

datum onderwerp besluit actie afgehandeld 

12/01/21 Bedankje Ellen  Sylvia V 

 Meldingen overlast Niet in de 
mail, maar in 
besloten map 

  

 Aanvullingen tour Aldlan  Cor V 

 Contact met 
klankbordgroep over 
vervallen buslijnen 
coronatijd 

 Judith Op agenda 
van vandaag 

 Betaling office 365 
regelen 

 Tom V 

 Opzetje resultaten 2020 
wp 

 Sylvia Agendapunt 
volgende 
vergadering 

 Verantwoording 2020  Cor Agendapunt 
volgende 
vergadering 
Deadline 
wijkkrant 
ergens maart 

 Gesprek 
wijkorganisatie/wijkpanel 

 Sylvia  V 

 Contact SvdW 
fotocursus bewoners 

 Sylvia V 

 Regelt afvalgrijpers van 
gemeente 

 Omar V 

 
 

In de gaten houden 

12/01/21 Uit kennismaking met 
wethouder 

Actiepunt groen In voorjaar bij 
wijkmanager op 
terugkomen – 
verwachten initiatief 
vanuit de gemeente actie: 
mail naar Anja dat we 
een afspraak verwachten 

 Fotocursus Simon   Mei 
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