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1.

Inleiding

Wijkpanel Nijlân beschrijft in de missie en visie het volgende;
Wijkpanel Nijlân wil samen met de bewoners én de gemeente zorgen voor
een groene wijk waar het goed, veilig en prettig wonen is voor alle bewoners! Het wijkpanel
zet zich in voor Nijlân en is de belangrijkste gesprekspartner van de gemeente.
Wij zijn er voor de bewoners.
Elke wijkbewoner - jong en oud - moet zich thuis kunnen voelen in onze wijk!
Onze speerpunten zijn: GROEN, BIODIVERSITEIT, SPORT ÉN EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK
Het is prettig wonen als de woonomgeving goed in orde is en de wijk er netjes en verzorgd
uitziet.
Jaarlijks organiseert het wijkpanel een wijkschouw waarvoor de wijkmanager van de
Gemeente ook wordt uitgenodigd.
Op 17 mei hebben de wijkpanelleden de wijkschouw gehouden.

2.

Organisatie en inhoud wijkschouw

De wijkschouw wordt georganiseerd door leden van het wijkpanel.
Leden van het wijkpanel lopen in duo’s door de wijk in een vooraf bepaald gebied.
Het Sportpark is buiten de wijkschouw gelaten. Over het Sportpark wordt separaat overleg
gevoerd met B.V.Sport.

Bevindingen die aandacht behoeven van de gemeente worden vastgelegd in een
Excelformulier en tevens gemeld via de ‘Mijn Gemeente’ app, veelal voorzien van een foto.
Er is gekeken naar de volgende categorieën;
straten en stoepen, bewegwijzering, groenvoorziening, speelvoorziening, *verlichting,
verkeer en afval.
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* alleen de conditie van de lantaarnpalen kon worden bekeken, de werking niet gezien het tijdstip

Bij de wijkschouw van 2022 is de wijkmanager van de gemeente Kanne Lei aanwezig geweest
en ook een opbouwwerker van Amaryllis, Willem Wijbenga heeft met een duo meegelopen.
De belangstelling en betrokkenheid is door de wijkpanelleden zeer op prijs gesteld.

3.

Bevindingen wijkschouw

Bij het beschrijven van de bevindingen wordt onderscheid gemaakt tussen een algemeen
deel en een specifiek deel.
Algemene bevindingen gelden voor de hele wijk en zijn door de hele wijk nadrukkelijk
aanwezig. Hiervan aparte meldingen maken is niet uitvoerbaar.
Indien er wel een melding is gemaakt in de app dan is dat omdat het een extreme situatie
betreft. Denk b.v. aan een tegel die een reëel gevaar vormt voor voetgangers.
3.1
Algemeen
Te zien is dat de wijk Nijlân kampt met de volgende knelpunten:
- slechte toestand bestrating, zowel de stoepen als de straten. Dit komt o.a. mede door de
boomwortels die de bestrating omhoog werken
- woekering van onkruid, de wijk bevat (te) veel onkruid op straten en stoepen
- toenemende bijplaatsing van afval. Het herziene afvalbeleid wat ingaat per 2023
baart het wijkpanel zorgen, we voorzien meer bijplaatsen van afval.
- aanwezigheid van zwerfvuil in de wijk, dit is behalve op de straat ook zichtbaar in
begroeiing en vijvers en blijft te lang liggen
- slecht leesbare naambordjes vanwege inwerken zonlicht en vuil
- vieze lantarenpalen, vaak groene aanslag
- risico’s m.b.t. de verkeersveiligheid door te hard rijden door wijkbewoners. Hierin zit een
toenemende trend.
3.2
Specifiek
Specifieke bevindingen zijn bijgehouden in een Excel bestand (bijlage 1) en zijn tevens als
rapportage uit de ‘Mijn gemeente’ app te genereren door de gemeente.
We zien dat bepaalde delen van de wijk er slechter aan toe zijn dan andere delen. Vooral het
gebied rondom de nijlansdyk heeft veel losse tegels en omhoog stekende tegels ivm
wortelgroei. Er is veel zwerfvuil rondom de containers en afvalbakken bij de flats.
Parkeervakken door de gehele wijk hebben last van veel onkruid groei.
In bijlage 2 zijn een aantal voorbeelden te zien in een foto impressie.

3.3
Overige bevindingen
Bomen en plantsoenen
Tijdens de schouw is ook gekeken naar de conditie van de bomen en de plantsoenen.
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Sommige bomen lijken in een minder goede conditie te zijn. De gemeente houdt jaarlijks alle
bomen in de gaten, deze worden geschouwd door een bomenexpert.
Omdat dit goed is geborgd hoeft hierop geen actie te worden ondernomen.
Sommige plantsoenen zijn verwaarloosd, niet gesnoeid en de beplanting draagt niet bij aan
kijk plezier en biodiversiteit.
Tuinen van bewoners
We hebben ook gelet op de conditie van de voortuinen van de bewoners. Over het
algemeen is dat in orde en oogt netjes. Wel zijn er veel ‘steentuinen’. Vergroening van de
tuinen zou wel wenselijk zijn met oog op biodiversiteit, afwatering en hittestress.
Mogelijkheden hiervoor m.b.t. bijvoorbeeld subsidie willen we onderzoeken.
In een enkel geval belemmeren overhangende bomen en struiken de doorgaan op de
stoepen. Hiervoor zullen we de aandacht gaan vragen van onze wijkbewoners.

4.

Plan van aanpak

Vanuit de bevindingen van de wijkschouw komen we tot het volgende plan van aanpak:
▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪

5.

Het opvolgen van de knelpunten die tijdens de wijkschouw in de Mijn Gemeente app
zijn gezet. Ook zijn door één duo nog knelpunten in de Beter Buiten app gezet.
We vragen de gemeente om een terugrapportage. Dit gebeurt via de wijkmanager,
We informeren de wijkbewoners over de uitkomst van de wijkschouw via Facebook,
Nijlân Actueel (wijkflyer) en de website,
We vragen via deze media aandacht voor een aantal specifieke punten die te maken
hebben met gedrag van bewoners. Denk aan aandacht voor begroeiing die stoepen
belemmert, rijgedrag, bijplaatsen van vuil,
We gaan actief bewoners informeren en betrekken bij het nieuwe afvalbeleid, dit in
samenwerking met Omrin. Tevens willen we met de gemeente kijken naar het
vergroenen van steentuintjes; welke ondersteuning is hiervoor mogelijk vanuit de
gemeente
We stimuleren de wijkbewoners om knelpunten te melden via de ‘Mijn Gemeente’
app,
We willen als wijkpanel graag specifiek in gesprek met de gemeente over mogelijke
oplossingen m.b.t. zwerfvuil en verkeersveiligheid. Hiervoor willen we na de
zomervakantie betreffende verantwoordelijken van de gemeente uitnodigen,
We hebben als een belangrijk speerpunt het bevorderen van de
bewonersparticipatie. Voor volgende jaar willen we de bewoners meer gaan
betrekken bij de wijkschouw. Onder andere door bewoners mee te laten lopen met
de wijkschouw en te verkennen wat er mogelijk is aan digitale mogelijkheden.

Nabeschouwing

Met plezier hebben de wijkpanelleden de wijkschouw gelopen en we hopen dat we samen
met de gemeente en onze wijkbewoners de knelpunten kunnen oplossen en kunnen
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voorkomen, althans dat waar we zelf invloed op kunnen uitoefenen. De betrokkenheid van
Kanne Lei (wijkmanager) en Willem Wijbenga (opbouwwerker Amaryllis) zijn van
meerwaarde geweest voor deze wijkschouw.
Kanne, Willem en leden wijkpanel; dank voor jullie inzet en betrokkenheid.

Hartelijke groet mede namens het wijkpanel Nijlân,
Dian Webbink
Voorzitter wijkpanel Nijlân.
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