
Verslag van de wijkpanelvergadering van 11 juni 2019 

Aanwezig: Bauke Westra, IJmie Tjallingii, Klaas Wierenga, Daan Feenstra, Riemer Riemersma, 
Roderick Slof en Wiesje Helder (notulist)

Afwezig: Hein Joustra, Dian Webbink, Harm Mink.

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

1.  Opening en vaststellen overige agendapunten
IJmie heet iedereen van harte welkom en opent om 19.30 uur de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.

2. Verslag en actiepuntenlijst 14 mei 2019.
Naar aanleiding van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt. Het verslag wordt vastgesteld.

Actiepuntenlijst:
 Containers opfleuren. Contact opnemen met Omrin;
 Speelveld West Indische buurt Emine en Diana in contact brengen met Anja Reus;
 Bomenonderhoud Marowijneplein
 Mail doorsturen naar Anja Reus en vragen om duidelijkheid wie eigenaar is. Zie agendapunt 3;
 Happy Return. Eigenaar uitnodigen voor de volgende vergadering. Mail ontvangen van de eigenaar, 

deze ziet het nut van een kennismaking met het wijkpanel niet in.
 Opknappen Marowijneplein. Contact opnemen met Jorn Berendonk (gemeente Leeuwarden) en Cor 

de Vries (ondernemersver.). Bijdrage kan mogelijk  uit het LOV.  Zie agendapunt 3.
 Welkomsborden Nijlân. Plaatsing bespreken met Jorn Berendonk en/of Ate de Haan (gemeente 

Leeuwarden). Zie agendapunt 4.
 Bruikleenovereenkomst ondertekenen en contact opnemen met Mattie van der Leest van de 

gemeente. Zie agendapunt 4.
 Stand van zaken Wielerronde. Agenderen voor de volgende vergadering. Zie agendapunt 5.
 Wijkschouw. Nagaan of alle geconstateerde aandachtspunten zijn uitgevoerd. Riemer en Hein 

hebben een rondje door de wijk gedaan. De meeste punten zijn aangepakt. Wel zijn er nieuwe 
aandachtspunten die worden doorgegeven aan de gemeente. Riemer merkt op dat er veel meer 
gebruik gemaakt moet worden van het melden van klachten bij 14058. Hier moeten de bewoners 
meer op worden geagendeerd. 

 Opfleuren ondergrondse containers. Mogelijkheden onderzoeken in overleg met Omrin en het 
Friesland College. Roderick heeft contact gehad met Elske van der Kooi van Omrin. Zij heeft 
binnenkort contact met de gemeente en neemt daarna contact op met Roderick. Wordt vervolgd.

Bovenstaande punten zijn afgehandeld en worden van de actiepuntenlijst afgevoerd.

3. Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen:

 Harm, Hein en Dian zijn afwezig. Claudia Duursma zou een toelichting geven op het project Sporten 
in Nijlân, maar is eveneens verhinderd.

Stichting Wijkpanel Nijlân, Secretariaat: Marijkestraat 18  8931 EA  Leeuwarden
Tel: 06-29077737 Email: harmmink@gmail.com  KVK: 01161842 ING-rekening 3420344

1

mailto:harmmink@gmail.com


Ingekomen stukken:
 Middelsee inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan op 6 juni. IJmie en Harm hebben de 

bijeenkomst bezocht. Geen bijzonderheden.
 Winkelcentrum Marowijneplein. Uit onderzoek bij het kadaster blijkt dat het groen eigendom is van de

gemeente Leeuwarden. Het wijkpanel gaat hierop geen actie ondernemen.
 Inbraak strips Soestdijkflat. Er zijn verschillende inbraken geweest in de Soestdijkflat en er is 

behoefte aan het plaatsen van inbraak strips. Is hiervoor geld beschikbaar vanuit de ISV-gelden? 
Opgemerkt wordt dat de bewonerscommissie dit punt onder de aandacht moet brengen bij 
WoonFriesland.

 Uitnodiging Expertteam op 25 juni a.s. in De Koperen Tuin. Aanvang 19.30 uur.
 Mail Roderick: aangepaste bruikleenovereenkomst. Zie agendapunt 4.

Bovenstaande stukken worden, mits anders vermeld, voor kennisgeving aangenomen.

4. Welkomsborden, stand van zaken
Roderick geeft aan dat in het aankomende weekend de eerste welkomsborden worden geplaatst. Alle 
locaties zijn goedgekeurd. 
Er is een aangepaste bruikleenoverkomst ontvangen. Deze moet worden getekend en retour gestuurd. 

5. Wielerronde, stand van zaken
Het valt het wijkpanel op dat er weinig tot geen mededelingen worden gedaan over de Wielerronde in de 
media. 
Harm heeft een bericht doorgestuurd naar IJmie met informatie. Het blijkt dat het onzeker is of de 
Wielerronde door kan gaan i.v.m. het verkrijgen van vergunningen. 

6. Rondvraag en sluiting
Dian heeft een mail gestuurd met een verzoek om het wijkcentrum schoon te maken (buitenkant) en op te 
fleuren. Dit bericht zal Harm bespreken met de wijkvereniging. 
Roderick vraagt aandacht voor de rotonde bij de Surinamestraat. Deze is alleen voorzien van gras. Roderick 
wil de rotonde opfleuren met beplanting. Afgesproken wordt om Bram Bleeker uit te nodigen voor de 
eerstvolgende vergadering om een toelichting te geven op het groenonderhoud in de wijk. 
IJmie vertelt dat de snackbar (winkelcentrum) met een sluiting van 3 maanden wordt bedreigd. De eigenaar 
heeft problemen met de vergunningen en de gemeente. Vraag is of het wijkpanel iets voor hem kan 
betekenen. Algemeen wordt opgemerkt dat dit geen zaak is voor het wijkpanel. De eigenaar zal zelf hiervoor 
ondersteuning moeten zoeken.
IJmie attendeert de wijkpanelleden over een artikel van MiPatio met de stand van zaken over de nieuwbouw 
in het LifeStyle Magazine.

De eerstvolgende vergadering van het wijkpanel op dinsdag 10 september om 19.30 uur zal plaatsvinden, 
sluit IJmie onder dankzegging voor de inbreng van iedereen de vergadering om 20.40 uur.
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Actiepunten/Besluitenlijst

Onderwerp: Besluit: d.d.: Wie:
Facebook Vullen van Facebook bespreken. 8/1/19

14/5/19
11/6/19
10/9/19

Dian/Roderick/
Harm

Opfleuren ondergrondse containers Elske van der Kooi van Omrin neemt
contact op met Roderick

10/9/19 Dian/Roderick

Energiecollectief Informatieavond organiseren. 
Agenderen voor de volgende 
vergadering

11/6/19
10/9/19

Harm

Graffiti in de wijk Locaties inventariseren 11/6/19
10/9/19

Roderick/Hein

Klachten melden Meer aandacht voor 14058. 
Bespreken hoe we dat gaan 
aanpakken.

10/9/19 Allen

Welkomsborden Aangepaste bruikleenovereenkomst 
ondertekenen en versturen naar de 
gemeente

10/9/19 Harm/IJmie

Groenonderhoud in de wijk Bram Bleeker uitnodigen voor de 
eerstvolgende vergadering

10/9/19 Harm

Vergaderdata 2019, aanvang: 19.30 uur:
10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december.
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