VERSLAG
Conceptverslag Stichting Wijkpanel Aldlân
Dinsdag 9 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
Otto opent de vergadering.
Punt 2 - Vaststellen agenda
Toevoegen aan onderhanden zaken: nieten, beweegcircuit, virtuele tour, briefkaarten van
oude bewoners.
Punt 3 - Vaststellen verslag 12 januari 2021
- inhoudelijk
- actiepunten
Punt 4 – Ingekomen stukken
Ter kennisname
a. Mail wijkorganisatie pagina Huis aan Huis 20/1 over wijkaangelegenheden
b. Nieuwsbrief Wijken en Dorpen
c. Inspraak Visie versterking sociale basis
d. Last van Protagonist
e. Meldingen overlast januari zijn binnen
f. Mail Anja nieuwe baan
>> bedanken voor samenwerking, cadeaubon voor Anja
g. Terugkoppeling bijeenkomst Wijkprogramma’s
Otto vond het een heel leuke bijeenkomst. Inspirerend om collega-wijkpanelleden
weer te spreken. Otto heeft nadien contact gehad met wijkpanellid Zuiderburen over
mogelijke kaartenactie ouderen door leerlongen scholen Zuiderburen. Wordt
vervolgd.
h. Mail Provincie Aanbesteding busconcessie
i. Nieuwsbrief Vrijwilligerswerk
j. Mail Van Tuinen over schade schildering Enexisgebouwtje
>> Mail om te bedanken voor de melding. Houden contact.
Te bespreken
a. Mail Simon > Tom (in de mail)
Betreft fotoreportage over bekenden en onbekenden in de wijk. Het wijkpanel ziet
geen reden voor verdere bijdrage en neemt dit ter kennisgeving aan.
b. Mail De Vries over toename overlast en stank verkeer (in de mail)
>> Omar neemt contact op, hoort verhaal aan, met uitleg mandaat wp, daarna mail
richting wijkmanager.
c. Opknappen speelveldje Kamgras, mail mevrouw Beers.
Cor heeft contact opgenomen met deze mevrouw. Zij komt mogelijk met gedragen
initiatief. Het gaat om oude toestellen die in slechte staat zijn. Vervanging aan de
orde? Dan kan dat geld misschien ingezet worden voor iets anders.
Punt 5 – Onderhanden zaken
1. Bewonersinitiatief Skatepark Winterakoniet
Nog geen verdere actie op ondernomen
2. Klankbordgroep OV Leeuwarden. Wegvallen buslijnen Corona tijd. Heeft dit ook
impact buslijnen Aldlan
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Cor: Buslijnen in Aldlân hebben er geen last van. In 2022-2024 gaat de Provincie een
onderzoek instellen naar onrendabele lijnen. Ontwikkelingen worden gevolgd. Judith en Cor
bewaken dit.
Judith meldt dat er in maart/april weer een vergadering van de Klankbordgroep is.
3. Beweegcircuit
‘Ontwikkeling kaart Speel- en bewegingsinitiatieven.
Tom heeft de demo gezien en met de gemeente zijn opmerkingen gedeeld.
Afspraak wijkpanel: Geen eenzijdige acties van individuele leden. Eerst overleg binnen het
panel. Otto neemt verder contact op met de gemeente.
Kilometer Challenge
Voorstel van BV Sport om bewoners meer in beweging te krijgen. Otto vraagt Tom mee naar
de volgende bespreking i.v.m. mogelijk inzetten website.
4. Voortgang Jeu de boulesbaan
Aan de westzijde van het wijkgebouw blijkt niet genoeg ruimte te zijn. Voorstel is nu een
baan achter het hek en de sluiting met een locker. Cor gaat dit verder bespreken met de
wijkorganisatie.
5. Voorstel Ereprijsbewoners Aanpassing gebied aquaduct
Plan betreft oostzijde aquaduct: trottoir herstellen, bloembollen en stinzeplanten planten.
Onderhoud is voor de gemeente. Het groen voor het wp
De gemeente gaat ernaar kijken en komt met terugkoppeling. Wordt vervolgd.
6. Fotocursus voor bewoners
Nb: Mail Simon over vraag mogelijkheid fotocursus: Natuurlijk kan dat, maar vanwege al de
Coronabeperkingen zie ik dat de komende tijd niet zitten. Ik heb ook al mijn reguliere cursussen en
workshops helaas moeten afzeggen. Ook Zoom is niet een goede oplossing
om dingen uit te leggen (al geprobeerd) Wellicht wordt het mogelijk in mei?
>> Doorgeven aan Simon dat het om een cursus voor de smartphone gaat. Akkoord wachten
op mei. De wijkorganisatie erbij betrekken.
7. Nieten voetpad en toegankelijkheid
Judith heeft contact met de gemeente. Bij de plaatsing van de nieten is rekening gehouden
met gewonde rolstoelen, de plaatsing voldoet volgens de gemeente aan de normen. Judith
heeft een verlengde fietsrolstoel. Het is ook niet de bedoeling dat deze er langs kan.
8. Virtuele tour
Er komt een tweede versie. Wordt vervolgd.
>> Het geluid moet beter.
Punt 6 – Begroting/Financiën
-

Voorstel Tom: Presentatie financieel verslag (bijlage)

-

Voorstel Tom: Bestemming gift aquaduct

Punt 7 - 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.
Ik heb je mail doorgestuurd naar de bestuursleden en ik hoop dat ze de kans zien om hierop te
reageren.
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Punt 8 – Toekomst wijkpanel
- Waar willen wij ons voor inzetten of wachten wij op initiatieven wijkbewoners?
9. Rondvraag
Op verzoek van Omar worden de volgende sessie alleen bovengenoemde rode
agendapunten behandeld.
10. Sluiting

Besluiten- en actielijst
datum
12/1

7/2

onderwerp
Opzetje resultaten 2020
wp
Verantwoording 2020
Attentie Anja
Reactie Van Tuinen
Reactie De Vries
Reactie Simon
Kwaliteit geluid virtuele
tour > Christa
Agenda volgende keer:
alleen begroting en
toekomst wijkpanel

In de gaten houden
12/01/21 Uit kennismaking met
wethouder

09/02/21

besluit

Fotocursus Simon
i.s.m. wijkorganisatie

actie
Sylvia

Cor
Sylvia
Sylvia
Omar
Sylvia
Otto

afgehandeld
Deadline
wijkkrant
ergens maart
Idem

Sylvia

Actiepunt groen

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