
Verslag van de wijkpanelvergadering van 8 oktober 2019 

Aanwezig: Bauke Westra, Klaas Wierenga, Daan Feenstra, Riemer Riemersma, Roderick Slof, Hein 
Joustra, Harm Mink en Wiesje Helder (notulist)

Afwezig: IJmie Tjallingi, Dian Webbink

Gasten: Hinke Roorda (FNP)

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

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

2. Verslag en actiepuntenlijst 27 augustus 2019
Naar aanleiding van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt. Het verslag wordt vastgesteld.

Actiepuntenlijst:
 Groenonderhoud in de wijk. In november Jorn Berendonk en Riemer Haagsma uitnodigen voor de 

stand van zaken. Mogelijk een bewonersavond organiseren. Zie agendapunt 4; 
 Bespreken logistiek fairybells. Bespreken in de volgende vergadering. Zie agendapunt 6;
 Opfleuren ondergrondse containers. Zie agendapunt 8.
 Elske van der Kooi van Omrin neemt contact op met Roderick;
 Klachten melden. Meer aandacht voor 14058. Bespreken hoe we dat gaan aanpakken. Wordt 

aandacht aan besteed in de wijkkrant;
 Welkomsborden. Aangepaste bruikleenovereenkomst ondertekenen en versturen naar de gemeente;
 Groenonderhoud in de wijk. In november Jorn Berendonk en Riemer Haagsma uitnodigen voor de 

stand van zaken. Mogelijk een bewonersavond organiseren. Zie agendapunt 4;
 Inzet Happy Return. Bespreken met Anja Reus. Riemer heeft eigenaar Happy Return gesproken, 

deze wordt betrokken bij de buurtkamer. Eigenaar is teleurgesteld in het contact met het wijkpanel.

Bovenstaande punten zijn afgehandeld en wordt van de actiepuntenlijst afgevoerd.

3. Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen:

 De rollaterloop is goed verlopen. Jens Dijkstra gaat navragen of volgend jaar het buurtbusje kan 
worden ingezet om belangstellenden op te halen. 

Ingekomen stukken:
 Opening Sportcomplex. Hein en Klaas zijn aanwezig geweest en geven een korte toelichting;
 Website/nieuwsbrief/Facebook. Harm geeft aan dat hier aandacht aan besteed moet worden. Naam 

van de Facebookpagine moet worden aangepast. Website moet worden gevuld;
 Bezoek burgemeester Buma. Goed verlopen met een fietstocht door de wijk, heeft de Vlindertuin 

bezocht;
 Diana ten Hoeve, bewoonster die belangstelling had voor een functie binnen het wijkpanel, heeft 

laten weten niet beschikbaar te zijn om persoonlijke redenen.

Bovenstaande stukken worden, mits anders vermeld, voor kennisgeving aangenomen.
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4. Bewonersavond maaibeleid
Jorn Beerendonk (Beheerder groen en spelen West) heeft een goede spreker gevonden die wat kan vertellen
over het veranderende maaibeleid en het belang daarvan. Hij stelt voor om een bewonersavond te 
organiseren op 12 of 19 november.
Opgemerkt wordt dat de voorkeur uit gaat naar 19 november. De uitnodiging kan worden opgenomen in de 
wijkkrant. Onderwerpen die besproken kunnen worden zijn: 

 het onderhoud van plantsoenen in verschillende wijken (in de ene wijk beter dan de andere wijk);
 onkruidbestrijding;
 aandacht voor “adopteer een boomspiegel”;
 hoe wordt omgegaan met zichtlocaties.

Harm zal de data en vragen doorgeven aan Jorn.

5. Panelbudget/Wijkideeën
Daan geeft een korte toelichting op het panelbudget en de reserveringen. De reserveringen zijn grotendeels 
besteed. Er kan nog een beroep worden gedaan op de ISV-gelden, hiervan resteert een bedrag van € 
37.000. Over 2019 resteert nog een bedrag van € 12.000 van het panelbudget. 
Wijkideeën kunnen worden ingediend bij het wijkpanel en deze kunnen worden ondersteunt met een 
financiële bijdrage. Het wijkidee moet voldoen aan een aantal spelregels. Het wijkpanel beoordeelt de 
ingediende ideeën.

6. V-O-L-bijeenkomst 16 oktober 2019
V-O-L (Vrijwilligers Organisatie Leeuwarden) organiseert op 16 oktober een oprichtingsbijeenkomst. 
Riemer is inhoudelijk op de hoogte en geeft een toelichting. In de stad worden buurtkamers ingericht die 
bemenst gaan worden door vrijwilligers. De participatiewet is van grote invloed hierop. Er zijn drie 
opbouwwerkers actief, deze gaan inventariseren waar buurtkamers nodig zijn. Hiervoor wordt ook een 
beroep gedaan op buurt- en wijkcentra.

7. Fairybells
Vorig jaar is er 1 fairybell aangeschaft die bij het wijkcentrum is geplaatst. Worden er meer fairybells 
aangeschaft, op welke locaties worden deze geplaatst en hoe gaan we dit regelen met de elektriciteit? 
Afgesproken wordt dat Roderick, Harm en Bauke een aantal locaties inventariseren en deze delen met het 
wijkpanel. Daarna wordt besloten waar fairybells worden geplaatst en hoeveel er worden aangeschaft.

8. AED-cursus
De AED-cursus is op 22 oktober en start om 19.00 uur in het wijkcentrum. Harm heeft een offerte 
aangevraagd voor een AED. 

9. Containerproject
Roderick vertelt dat de gemeente en Omrin enthousiast zijn over het project. Er zijn een tweetal opties: de 
City Gard (plantenbak van gerecycled plastic die rondom de ondergrondse container worden geplaatst) of 
een wrap/sealing met graffiti. Medio oktober worden de opties besproken en een keuze gemaakt. Mogelijk 
wordt gestart met een pilot aan de Nijlânsdyk. 
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10. Rondvraag en sluiting
Hinke Roorda geeft aan dat zij wel zitting wil nemen in het wijkpanel. Zij woont in de wijk en voelt zich 
betrokken bij de wijk. Het wijkpanel is blij met haar aanmelding.
Roderick zou het project Mural Art naar Nijlân willen halen in samenwerking met WoonFriesland om een 
aantal zijkanten van flats te gebruiken voor grote kunstwerken met graffiti. Hij vraagt wat het wijkpanel van dit
initiatief vind. Het idee wordt positief ontvangen. Roderick en Hinke zullen het idee verder uitwerken.

De eerstvolgende vergadering van het wijkpanel op dinsdag 12 november om 19.30 uur zal plaatsvinden, 
sluit Harm onder dankzegging voor de inbreng van iedereen de vergadering om 21.30 uur.

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

Energiecollectief Informatieavond organiseren. 
Harm heeft 18/10 een afspraak met 
Herre d’Audretsch.
Agenderen voor de volgende 
vergadering.

11/6/19
10/9/19

12/11/19

Harm

Graffiti in de wijk Locaties inventariseren. 11/6/19
10/9/19
12/11/19

Roderick/Hein

Bespreken maaibeleid bij kanaal Afspraak maken met Riemer 
Haagsma.

8/10/19
12/11/19

Bauke/Roderick

Informatieavond Maaibeleid Jorn Beerendonk informeren 12/11/19 Harm
Facebook, website Inhoud aanpassen, updaten 12/11/19 Dian
Stand van Zaken VOL Agenderen voor de volgende 

vergadering
12/11/19 Roderick

Fairybells Inventariseren locaties z.s.m. Bauke/Harm/ 
Roderick

Project Mural Art Ideeën verder uitwerken 12/11/19 Roderick/Hinke

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

Vergaderdata 2020, aanvang: 19.30 uur:
14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni, 14 juli, 8 september, 13 oktober, 10 november, 8 
december.
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