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Conceptverslag Stichting Wijkpanel Aldlân 
Dinsdag 23 februari 2021- digitaal 
Aanwezig: Otto de Jong (voorzitter), Cor Wijnstra (penningmeester), Tom Bouma 
(webmaster), Omar van der Hoeven, Judith Posthumus, Sylvia Schut (verslag) 
________________________________________________________________ 
 
Punt 1 - Opening en mededelingen  
Cor brengt belangstellende voor het wijkpanel in contact met Otto.  
 
Punt 2 - Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
Punt 3 - Vaststellen verslag 9 februari 2021 
Otto heeft paar aanvullingen gemaild. Iedereen is akkoord. Met inachtneming 
daarvan wordt het verslag vastgesteld. 

De tekst  in het verslag van 12 januari 2021 bij punt 9 – bewegingscircuit:  
‘gesproken…..gesprek’ wordt vervangen door: Gesproken is over een 
abonnement/knipkaart waarmee je aan verschillende activiteiten mee kunt doen. Het 
uitvoeren/innen kan niet door het wijkpanel uitgevoerd worden. Mogelijk dat de 
wijkorganisatie daarbij kan ondersteunen of ervaring mee heeft. Voor het vervolg van 
het beweegcircuit is ook de hulp en steun nodig van de wijkorganisatie.  NOA en wp 
gaan daarover met hen in gesprek.  
 
Punt 4 – Ingekomen stukken 
 

1. Mail familie A met vraag over update verzoek gemeente: Reactie wp dat het 
wp in deze helaas niets kan betekenen. Dit moet verder afgehandeld in 
overleg met de gemeente, het betreft een individueel probleem. Bertus 
Wiersma heeft Agnus Bruins vervangen. 

2. Reactie Ronnie om samen te werken wat betreft fotocursus ter kennisname: 
Leuk. Een dergelijke cursus is wat mij betreft altijd welkom. Hoe meer activiteiten 
hoe beter, uiteraard afhankelijk van (bar)vrijwilligers die helaas maar moeilijk te 
vinden zijn. Misschien kan deze fotocursus worden besproken op een gezamenlijke 
bijeenkomst van de Wijkorganisatie en het Wijkpanel, welke nog steeds moet 
worden gepland.  
 

Punt 5 – Toekomst wijkpanel 
 
Tom: 
Wachten op initiatieven van wijkbewoners en deze faciliteren, niet zelf uitvoeren. Wat 
het wijkpanel doet en kan doen is in de wijk nog veel te onbekend. Er moet meer 
gedaan aan promotie via post, Facebook, wijkkrant. 
Tom wil zich bezighouden met de website, en ook projecten begeleiden. De zaken 
die het wp onder handen heeft zouden in projecten gezet moeten worden zodat 
duidelijk is wie wat doet en wat er gedaan is.   
>>> Draaiboek meken van elk project, met alle (contact)gegevens en voortgang. 
Tom heeft dat voor de website al een opzet gemaakt en dit gedeeld heeft met zijn 
zoon. 
 
Cor:  
Wijkbewoners de mogelijkheid bieden om met ideeën te komen, hen de kans geven 
om met een initiatief komen.  
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Eigen rol: Hij kan zelf veel dingen regelen, maar het gaat hem te langzaam, hij wil 
veel sneller. De jeu de boules baan had allang klaar moeten zijn.  
De verbinding met andere wijkpanels en organisaties vindt hij belangrijk. De 
wijkorganisatie ligt nog steeds stil. Het liefst zou hij zien dat wp en wo samengaan. 
De wethouder zou daar eens een knoop moeten doorhakken (de gemeente zou 
daarin misschien iets kunnen betekenen). 
Zolang dat niet het geval is kan het wp maar beter initiatieven nemen. De virtuele 
tour en het bewegingscircuit zijn daar mooie voorbeelden van. 
Wat betreft zijn rol als penningmeester: hij wil het graag over zijn functioneren 
hebben. 
 
Omar 
Of het wijkpanel met de juiste activiteiten bezig is, is een lastige vraag. Aldlan is een 
groene wijk maar hij vindt er geen kindvriendelijk groen. De Keizerskroon 
bijvoorbeeld is allemaal steen en beton. Wil je dat als wp stimuleren?  
>>> Meenemen in het overleg met de wethouder over het groen.  
Pleit voor betere communicatie. De overgang naar office is slecht verlopen, er zijn 
zaken kwijtgeraakt. Zo’n migratie moet veel beter gepland worden. We moeten kijken 
waar we elkaar kunnen helpen.  
(Tom vond de overgang minder simpel dan gedacht. Hij heeft om hulp gevraagd, 
maar de hulpvraag is niet goed overgekomen bij de rest van het panel). 
Hij wil graag projecten draaien die in de wijk lopen. Wat hem betreft mag het 
wijkpanel zelf ook zaken initiëren. Techum bijvoorbeeld heeft momenteel geen 
wijkpanel, konden dit niet voor elkaar krijgen bij de gemeente. Misschien kan dit wp 
daar wat betekenen?   
De verbinding met andere organisaties is belangrijk. Otto doet dit heel goed, maar hij 
wil daar best bij helpen.   
 
Judith 
Vindt het leuk om wat voor het wijkpanel te doen, maar kan geen grote projecten 
aan. Biedt zich aan om Omar te ondersteunen op het gebied van groen. 
 
Sylvia: 
Doet het secretariaat en vindt het leuk om af en toe een project te doen. De twee 
Keizerskroonprojectjes waren leuk, goed om te zien als bewoners blij zijn met het 
resultaat. Concrete groenprojecten dus. 
Denkt dat het wp niet alleen hoeft te wachten op initiatieven van de bewoners. Mag 
ook zelf dingen aanjagen. 
 
Otto: 
Sinds 3,5 jaar panelvoorzitter. De laatste tijd, al voor corona, kostte hem dat meer 
energie dan het opleverde. Nog steeds worstelt hij met zijn plek in het wijkpanel. De 
samenwerking met de wijkorganisatie zit hem dwars, daar zit geen vooruitgang in. 
Het liefst zou hij zien dat het wp en de wo samengaan, elkaar versterken. Met andere 
partijen lukt de samenwerking beter (bewegingscircuit). Het sinterklaascomité houdt 
ermee op -  hoe moet dat nu verder opgepakt worden? 
Hij heeft het met Anja ook over de zichtbaarheid van het wp gehad. Dat moet veel 
beter kunnen. Mensen kennen het verschil tussen wp en wo niet. Daar moeten we  
wat mee. Als mogelijkheid ziet hij een speciale panelkrant. Het wp heeft geld om wat 
aan de promotie te doen. Als voorbeeld noemt hij de digitale informatieborden die in 
Zuiderburen staan. Zou een goede investering zijn.  
Wat betreft pro-activiteit: hij betwijfelt of het wijkpanel dat in de huidige setting kan 
behappen.  
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Een sessie als deze vindt hij erg nuttig en zou deze graag fysiek een keer willen 
herhalen waarbij een externe het gesprek voorzit. Goed om dingen uit te spreken en 
daarna verder te kunnen. 
 
Volgende keer meenemen: 
Digitale informatieborden 
Sinterklaas 
Projectdraaiboeken 
Overleg over groen met de wethouder (kindvriendelijk – Omar) 
Verantwoording  panel 2020 zowel activiteiten als afsluiting begroting 
  
Punt 6 – Gesprek wijkorganisatie en wijkpanel 

23 januari: Mail Ronnie: Tja, het loopt allemaal een beetje langs elkaar heen in deze vreemde tijd. Daar komt nog 

bij dat de bestuursleden elk zo hun eigen ding hebben. Zo zit Piet al sinds september thuis met een ontstoken been waarvan de 
genezing tergend langzaam gaat. Annelies is in afwachting van de geboorte van haar kindje die in één van de komende weken 
wordt verwacht en Cor heeft het druk met zijn gezin nu zijn vrouw herstellende is van een zware operatie. Daarnaast heeft hij 
nog een drukke baan wat de nodige aandacht vergt en kinderen die niet naar school kunnen. Dus je begrijpt dat het allemaal 
niet zo loopt zoals we dat graag zouden zien. 

De wijkorganisatie heeft de laatste tijd niet vergaderd, mogelijk weer een fysiek 
bijeenkomst in maart.  Gezien de lopende coronamaatregelen is het de vraag of dat 
lukt. 
Omar wil graag kennis maken met wijkorganisatie en wil CorP bellen voor een 
verkennend gesprek over stappen in samenwerking in concrete projecten.  
 
Punt 7 – Begroting/financiën 
Over twee weken als hoofdpunt  op de agenda.  
 
Punt 8  
Rondvraag 
Omar stelt voor om een vaste tweewekelijkse agenda link te maken in Teams. Tom 
pakt dit op. 
Sylvia geeft aan dat mogelijk oude bestanden van het panel door migratie naar office 
365 zijn verdwenen. Dit wordt uitgezocht. 
Cor heeft problemen met teams en werking camera. Tom neemt contact op met Cor 
voor regelen van een IT student om Cor te ondersteunen. 
 
Punt 9 - Sluiting 
 

 

 

 

 
Besluiten-  en actielijst 
 

datum onderwerp besluit actie afgehandeld 

12/1 Opzetje resultaten 2020 
wp 

 Sylvia  

 Verantwoording 2020  Cor  

7/2 Agenda volgende keer: 
alleen begroting  

 Sylvia  

23/2 Tweewekelijkse 
teamsuitnodiging 
Computerhulp Cor 

 Tom  
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Op zoek naar hotmail 
bestanden 

 Contact CorP  Omar  

 
 
 
 
 
 

In de gaten houden 

12/01/21 Uit kennismaking met 
wethouder 

Actiepunt groen In voorjaar. Initiatief bij 
de gemeente. Bij 
wijkmanager op 
terugkomen als er 
niets gebeurt. 

09/02/21 Fotocursus Simon 
i.s.m. wijkorganisatie 

 Mei 

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


