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even voorstellen boekenkastje Nijlân groeit, bloeit èn blijft schoon!
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Verder werken mee aan Nijlân Actueel
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Wijkmanager gemeente Leeuwarden
Kanne Lei		
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kanne.lei@leeuwarden.nl
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Aksel van der Honing
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Welke zorg kunt u vinden in de wijk Nijlan?
Sociaal wijkteam Zuid
Willem Alexanderplein 22 8931 DX Leeuwarden
Tel: 058-3030407		
Email: info@wijkteam-zuid.nl
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Voorwoord
Het leven is er voor niemand leuker op geworden. Lockdown, winkels dicht, terrassen dicht,
wijkcentrum dicht en een avondklok.
Maar laten we kijken naar de toekomst, hoewel de regering nog geen prespectief biedt, gloort er licht aan het einde van
de donkere tunnel. Er wordt gevaccineerd, er zijn minder Corona-patiënten in verpleeg- en verzorgingshuizen, de IC’s in
de ziekenhuizen stromen niet vol. Vanaf julli moet Nederland weer open zijn.
Laten we denken in oplossingen en niet in problemen. Het wijkcentrum zal na de zomer weer geopend zijn, maar hoe
krijgen we de wijkbewoners weer betrokken bij het wijkcentrum, hoe komen ze weer binnen om te biljarten, om te
sporten, om te bridgen, om te klaverjassen, om te darten?? Hier ligt een uitdaging die we de komende maanden gaan
invullen.
Het wijkpanel heeft de wijkconferentie van maart 2020 en 2021 noodgedwongen moeten afgelasten maar in het tweede halfjaar zou deze weer gehouden kunnen worden. Het wijkpanel vergadert noodgedwongen via digitale platforms.
De komende maanden zijn er plannen voor: uitbreiding Vlindertuin, nieuwe speeltoestellen op het speelveld aan de
Prinsessenweg en het project Citygards. Er wordt dus niet stilgezeten.

OP NAAR EEN MOOI TWEEDE HALFJAAR VAN 2021!!!!

Benu Apotheek
Nijlansdyk 122 			
8931 GN Leeuwarden
website: nylan.benuapotheek.nl
Huisartsen Praktijk de Haan
Nijlansdyk 122		
8931 GN Leeuwarden
Tel: 058-2124177		
Email: praktijk@hapdehaan.nl
Psychologen praktijk Nijlan
Nijlansdyk 122		
8931 GN Leeuwarden
058-2131045/058-2131065 Email: magrietbootsma@planet.nl
Shiatsu en Massage Henny Smid
Nijlansdyk 122		
8931 GN Leeuwarden
Tel: 06-23890899		
Email: info@hennysmid
Het Friese Land
Nijlansdyk 122		
Tel: 0900-8864		

8931 GN Leeuwarden
Email: info@thfl.nl

Tandzorg Op Maat
Uiterdijkseweg 15a		
Tel: 058-2886000		

8931 BK Leeuwarden
Leeuwarden@tandzorgopmaat.nl

Piepklein Echopraktijk Jurjen Greben
Marowijnestraat 8-g		
8931 BT Leeuwarden
Tel: 058-7850452		
Email: info@piepkleingeboortenetwerk.nl
Praktijk de Pauw
Marowijnenstraat 30
Tel: 06-16689624		

8931 BT Leeuwarden
fsiotherapie@praktijkdepauw.nl

Fysiotherapie Leeuwarden
Nijlansdyk 122		
8931 GN Leeuwarden
Tel: 058-2800933		
info@fysiotherapieleeuwarden.nl
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LEKKERZOET LEEUWARDEN
Verjaardagstaarten
Bruidstaarten
Babyshowertaarten
Gender revealtaarten
Cupcakes
Sweet tables
Kinderfeestjes
Workshops
Neem contact op!
Wanneer je op zoek bent naar een
mooie taart, graag zelf creatief wilt
zijn, een workshop wilt volgen of
kinderfeestje wilt organiseren, dan
kun je ons op verschillende manieren
benaderen:
• kom langs in onze winkel
• bel naar 058-250 38 29
• bezoek ons op onze website:
lekkerzoetleeuwarden.nl
• bezoek ons op onze socials:
facebook.com/LekkerZoet
instagram.com/LekkerZoet_
Leeuwarden
We helpen graag mee aan een
geslaagd feest!
LekkerZoet • Uiterdijksterweg 1 • 8931 BK Leeuwarden • T 058-250 38 29 • E info@lekkerzoetleeuwarden.nl

Uitnodiging: Meepraten energietransitie/energie
besparing in de wijk Nijlân
Heeft u als inwoner van Nijlân de energietransitie al op uw netvlies? De komende jaren zal dit ongetwijfeld een hot
item worden in de Leeuwarder politiek. Wacht u af of denkt u actief mee
Het wijkpanel Nijlân heeft het initiatief genomen tot het oprichten van een energiewerkgroep. Graag nodigen we uit
om mee te praten, mee te denken en wie weet op termijn samen initiatieven nemen, zodat maatregelen voor verduurzaming passen bij de lokale wensen van de omgeving.
Op korte termijn zijn we op zoek naar enkele personen die actief willen meedenken en deelnemen aan een werkgroep
energietransitie in Nijlân.

Waarom meedoen?
Door mee te doen kun je invloed uitoefenen en kan Nijlân ook profiteren van de lusten van het opwekken van duurzame
energie en van energiebesparingsmaatregelen. Samen weten en kunnen we meer dan alleen.

Wat doet de werkgroep?
De lokale werkgroep start in de maand april. De werkgroep gaat wensen van de bewoners inventariseren. Gaat de
voorkeur uit naar energiebesparende maatregelen, energie-opwekking, geothermie dat wordt aangelegd door de wijk
Nijlân., Laten we dit over aan commerciële partijen, of de gemeente, of willen we hier zelf een rol in spelen en een energiecoöperatie oprichten.

Meedoen? Stuur een mailtje naar wijkcentrumnijlan@gmail.com en u ontvangt een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst in april/mei.

van deze motie. We hebben afspraken gemaakt over
toekomstige tellingen in april. Ook komen er tellingen na
Corona .
Daarnaast is de gemeente op zoek naar oplossingen,
die op korte termijn al ingevoerd kunnen worden. Je
moet dan denken aan extra oversteekplaatsen. Langere
oversteektijden. Misschien een versmalling van de
rijbaan op de Overijsselsestraatweg.

Structurele oplossingen

Overlast zwaar verkeer Julianalaan en omgeving
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Toen in juli 2019 de Hendrik Algraweg werd afgesloten voor verkeer, was dat meteen te
merken op de Julianalaan. De toch al drukke weg werd nog drukker. Zwaar containervervoer
met name van Friesland Campina koos nu voor de ring in plaats van voor de Haak. Het zware
vrachtverkeer is verdubbeld van 200 per dag naar 400 zware vrachtwagens per dag. Dag en
nacht rammelen en dreunen ze voorbij.

Actie van bewoners en wijkpanel
Wijkpanel Huizum-West was al meteen actief, werd niet
gehoord door de wethouder en besloot een rechtszaak
aan te spannen tegen de gemeente. De rechter stelde het
wijkpanel Huizum West in het ongelijk zonder inhoudelijk naar de zaak te kijken, omdat, zo stelde de rechter,
het wijkpanel twee jaar eerder had moeten reageren.
Wijkpanel Huizum West liet het hier niet bij zitten en
besloot de zaak voor te leggen bij de Raad van State. Deze
zaak loopt nog. Ondertussen zaten een aantal bewoners
van de Julianalaan ook niet stil en zochten contact met de
gemeente Leeuwarden. Op 8 januari 2020 heeft Liesbeth
ingesproken bij de gemeenteraad omdat zij protest had
aangetekend tegen de plannen Middelsee aangaande de
H. Algraweg
Zij heeft de situatie geschetst: in rondje stad werd
destijds de nieuwe inrichting van de ring gepresenteerd.
Verkeer heeft het primaat, maar leefbaarheid en
veiligheid van de wijk moeten worden geborgd.
En juist van die veiligheid en leefbaarheid is niet zo
veel terecht gekomen. We hebben het dan over herrie,
fijnstof, maar ook veiligheid. Er zijn te weinig veilige
oversteekplaatsen en het verkeer rijdt vaak veel te hard
op de Julianalaan. Bovendien merken we dat op andere
plekken, zoals de Nijlansdyk en de Ferdinand Bolstraat
het sluipverkeer is toegenomen. Er zijn opnieuw tellingen
gedaan door de gemeente maar dit keer hebben we zelf

Mijn naam is Wybren de Graaf en ben geboren en getogen
in het mooie Nylân. Toen ik 43 jaar geleden geboren werd
aan de Nylânsdyk ben ik de wijk niet meer uit gegaan. Nu
woon ik met Patricia en onze twee dochters Maureen,
Evelien en de hond Zoë met plezier in de Marijkestraat.
Dagelijks rij ik naar Sneek om mijn werk als manager zorglogistiek uit te mogen voeren in het Antonius
ziekenhuis, waar ik alweer 20 jaar terug ben gestart als
verpleegkundige.

Wij vinden dat er een structurele oplossing moet komen.
Daarom vinden we dat er een verbod moet komen op
zwaar vrachtverkeer en het een 30 km- weg moet worden.
We hebben de gemeente ook voorgesteld om als pilot
de weg tijdelijk te verbieden voor zwaar vrachtverkeer.
Daarnaast hebben we voorgesteld om de weginrichting
bij het Oostergoplein aan te passen. De gemeente heeft
hier geen oren naar en blijft zoeken naar korte termijn
oplossingen.
Wij willen ook dat de wethouder in gesprek moet gaan
met Friesland Campina over hun zwaar vrachtverkeer
over de Julianalaan. Friesland Campina wil duurzaam
ondernemen. Wij vinden dat jakkeren door een woonomgeving niet past bij duurzaam ondernemen.

ook met een groot aantal bewoners geteld en we kwamen
aanzienlijk hoger uit. De gemeente werkt namelijk met
gemiddelden, waardoor bv de zondag die vrij rustig is, zo
handig de pieken van de werkweek wegwerkt.

Daarom hebben we onlangs zelf een brief geschreven aan
Friesland Campina om hen aan hun missie duurzaam ondernemen te herinneren .Ook gesprekken met de wethouder staan nog op ons lijstje.

Motie verkeersoverlast
Julianalaan

We hebben nog een lange weg te
gaan

We zijn vorig jaar opnieuw uitgenodigd bij de afdeling
verkeer van de gemeente Leeuwarden, maar we hebben
ook de politiek aangeschreven. Dit heeft geleid tot een
motie van een groot aantal politieke partijen, waardoor
we opnieuw konden inspreken. Dit keer waren we met
meer en dit heeft geleid tot een overleg met de gemeente.
Wijkpanel Nijlan is nu ook van de partij. Daar zijn we heel
blij mee.

We hebben bereikt dat we op de politieke agenda staan
en dat er aandacht is voor de problematiek van de Julianalaan. Ook hebben we met onze acties de aandacht getrokken van de krant en waren we op Omrop Fryslan.
Maar aandacht is niet genoeg! We willen dat er
daadwerkelijk wat verandert. We gaan door!

In de motie staat dat er opnieuw tellingen gedaan
moeten worden, maar daarnaast staat er dat de
gemeente Leeuwarden met ons in gesprek moet gaan om
te kijken of er op korte termijn oplossingen zijn voor dit
probleem.

Hoe meer mensen zich aansluiten bij ons protest hoe
beter. Wil je ook meedenken en meewerken aan een
veilige Julianalaan of heb je vragen, neem dan vooral met
ons contact op.
Liesbeth Textor en Theda Heijs

Overleg met de gemeente in
februari 2021

Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij:
Theda Heijs, theda.heijs@gmail.com
Liestbeth Textor, Ehbtextor@hotmail.com

In februari hebben we met een delegatie van bewoners
rondom de Julianalaan, het wijkpanel Nijlan en het
wijkpanel Huizum West een overleg gehad over de uitvoer

Beste buurtbewoners,
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Sinds eind vorig jaar ben ik lid geworden van het wijkpanel omdat ik ook een bijdrage wil leveren aan de woonbaarheid van onze prachtige wijk. Een prettige wijk is
schoon, veilig en heeft plekken waar bewoners elkaar
treffen. Zeker in deze tijd is dat erg belangrijk zowel voor
kinderen, studenten, gezinnen, alleenstaanden en ouderen. Ik hoor dan ook graag wat er speelt in de wijk.
Tot ziens in onze wijk.
Groeten Wybren.

Doe met ons mee

Nijlân groeit, bloeit èn
blijft schoon!

boekenkastje
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Sommige mensen hebben het al gezien, sinds 12 februari staat er een leuk boekenkastje tegen de gevel van het
wijkcentrum aan de Surinamestraat.Hier kunnen kinderen gratis kinderboeken uitzoeken en later weer terugbrengen
of er andere kinderboeken voor in de plaats leggen. Als u nog leuke boeken hebt liggen dan mag u er ook een paar
in doen, de kinderen zullen er blij mee zijn.De boekenkast is gratis ter beschikking gesteld door Rotaract, de
jongerenafdeling van de Rotaryclub Leeuwarden. De bedoeling van Rotaract is om kinderen het plezier in lezen te geven
en ze zo ook beter te leren lezen.
Maak er gebruik van, er zitten al vele leuke kinderboeken in deze kast.

Het begon met een opmerking van
een wijkbewoner op onze wijkconferentie
in 2019. Zou het Wijkpanel wat kunnen doen
aan die lelijke vuilcontainers?
Het Wijkpanel heeft zich hierover gebogen
en heeft contact gezocht met Omrin en de
Gemeente Leeuwarden. We hebben onze
krachten gebundeld en met veel enthousiasme onderzocht wat de mogelijkheden zijn.
Kijkend naar onze wijk vinden we de volgende uitgangspunten belangrijk; de containers
moeten er leuker uit gaan zien, het moet
passen bij het concept van onze wijk; groen,
bloemen èn het moet vuil bijplaatsing ontmoedigen. Jammer genoeg is dit laatste punt
een probleem. We zien in toenemende mate
vuil bijplaatsing in onze wijk. Onze gezamenlijke zoektocht is uitgekomen bij CityGards. Een CityGard is een tuintje wat om de
container wordt geplaatst en gevuld wordt
met duurzame planten die de biodiversiteit
bevorderen, dus meer bijen en vlinders!
En dat past perfect bij wat onze wijk graag wil; een wijk
die groeit en bloeit!En hoe leuk is het dat we de eerste
zijn in Friesland en dat de bakken gemaakt worden van
gerecycled plastic uit onze eigen wijk!
Onze plantenspecialist, Bauke Westra, tevens bekend
van de mooie Vlindertuin, denkt mee in welke planten
geplant gaan worden in de container tuintjes.
We starten met een proef van vier CityGards, twee aan de
Nijlansdyk en twee aan de Kwelderstraat.
De locaties zijn uitgekozen in overleg met Omrin waarbij gekeken is waar in de wijk het meest vaak vuil wordt
bijgeplaatst. We gaan minimaal een half jaar volgen wat
het effect is; als dit positief uitvalt, tevreden bewoners en
minder bijplaatsing, dan is het plan om middels een subsidie aanvraag alle containers die in aanmerking komen
voor het plaatsen van een CityGard hiervan te voorzien.
De CityGards kunnen nu nog alleen geplaatst worden
rond de ondergrondse containers.
We verwachten dat de CityGards in de loop van april geplaatst gaan worden. De bewoners die hun vuil afvoeren
in de betreffende containers ontvangen hierover nog een
brief van Omrin.
Lijkt het je leuk om als bewoner een tuintje te adopteren?
Dat horen we graag. Je let op de plantjes en geeft zo nodig
water. Ook meld je het als er vuil is bijgeplaatst via de
Buiten Beter app van de Gemeente of via telefoonnummer 14058.

Je kan je als ‘adoptieouder’ aanmelden via de email wijkcentrumnijlan@gmail.com.
Het Wijkpanel, Omrin en de Gemeente hopen op een
succesvolle proefperiode zodat we kunnen besluiten om
meer CityGards aan te gaan schaffen en tevens gaan kijken hoe we de andere containers aantrekkelijker kunnen
maken.
Het Wijkpanel dankt Omrin en de Gemeente Leeuwarden
voor hun enthousiaste inbreng, het meedenken en een
financiële bijdrage, het was een fijne samenwerking.
Het Wijkpanel hoopt dat de bewoners van onze wijk gaan
genieten van de CityGards.
Heb je nog een vraag? Stuur een email naar wijkcentrumnijlan@gmail.com.
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Hallo allemaal!
Ik ben Gerda vd Linden en woon sinds 4 jaar in Nijlân.
Naast mijn werk als zzp-er, fotografeer ik graag en ben
ik veel buiten in de natuur. Ik sport veel (buiten) en ren
geregeld een rondje door de wijk. Het viel mij op dat sinds
de uitbraak van corona in maart 2020 er weinig te doen
was in de wijk. Ook miste ik de wijkkrant. Ik heb begin
dit jaar een mail gestuurd naar het wijkbestuur met wat
ideeën en vragen en sindsdien ben ik actief betrokken in
het panel. Inmiddels is er een fotopuzzeltocht en komen
er nog meer wandelroutes die door de wijk gaan. Ook
zijn we druk bezig om de hardlooproute, die door de wijk
gaat, nieuw leven in te blazen. Een outdoor sport route
(denk aan bootcamp-achtig iets) staat ook nog het wensenlijstje. Er worden achter de schermen ook activiteiten
ontwikkeld voor de kinderen/jeugd. De facebook pagina
van Wijkcentrum Nylan (snel naar de pagina en klik op
“vind ik leuk”) wordt geregeld bijgewerkt en voorziet je
van de nieuwste ontwikkelingen, leuke foto’s en weetjes
en belangrijke informatie uit de wijk. Het panel zit niet
stil, ook niet tijdens deze corona crisis!
Heb je zelf ideeën voor de wijk? Schroom niet en neem
contact op met het panel of het wijkbestuur!
Tot ziens in het wijkcentrum,
Groeten Gerda

Speeltuinplan

Legpuzzel over
Friesland

Hallo buurtbewoners,
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Wij zijn Evelien en Benthe en wij zijn druk bezig met de
plannen om de speeltuin nog leuker te maken voor iedereen! We hebben een brief geschreven aan de gemeente
dat we de speeltuin leuker willen maken, de gemeente
heeft ons doorgestuurd naar het wijkpanel van Nylân.
We hebben toen samen een presentatie gegeven aan het
wijkpanel met onze ideeën voor de speeltuin. Het wijkpanel vond het idee erg leuk en heeft ons gevraagd dit idee
uit te werken in een plan. Wij hebben dit plan gemaakt en
opnieuw gepresenteerd aan het wijkpanel. Het wijkpanel
was enthousiast en heeft geld beschikbaar gesteld voor
ons plan om verder het uit te voeren. Om dit samen met
de gemeente te kunnen doen moesten we een bewonersinitiatief invullen en opsturen. Dat hebben we nu gedaan
en wachten nu op antwoord van de gemeente om ons te
helpen met het uitvoeren van ons plan. We hopen dit jaar
de speeltuin leuker te kunnen maken. We houden u op
de hoogte over onze plannen. Maar het gaat super leuk
worden.
Groetjes Benthe en Evelien

De volgende woorden hebben allen betrekking op de
provincie Friesland. U vult alle woorden maar eenmaal in. Om u een beetje op weg te helpen hebben we
er alvast één ingevuld. Veel plezier.
5 letters: Sneek/ Ijlst
6 letters: Sloten/ Dokkum/ Workum/ Thialf
7 letters: Zeedijk
8 letters: Stavoren/ Bolsward/ Franeker/ Wadlopen
9 letters: Harlingen/ Schaatsen
10 letters: Leeuwarden/ Afsluitdijk/ Vuurtorens
11 letters: Hindeloopen/ Woudagemaal/ Planetarium/
Kliffenkust/ Friese meren
12 letters: Omrop Fryslan/ Pontjesroute/ Kameleondorp/ De Alde Feanen
13 letters: Ballonfeesten/ Tegeltjesbrug
14 letters: Waddeneilanden/ De elf fonteinen
17 letters: Abe Lenstra Stadion
18 Letters: Jopie Huisman museum
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Hallo wijkbewoners,
Sinds enige tijd ben ik lid van het wijkbestuur en daarom
zal ik me even voorstellen, zodat iedereen weet wie ik
ben.Ik ben Liesbeth Dam, 34 jaar, getrouwd en trotse
mem van 2 kinderen.
Ik woon nu, samen met mijn gezin, 5 jaar in Nijlân.
Ik ben werkzaam als verpleegkundige in de verslavingszorg.
Waarom ik bij het wijkbestuur/panel ben gekomen is
omdat ik samen met u, de leden van het wijkcentrum en
de vrijwilligers van Nijlân een (nog) mooiere plek wil maken om te wonen en te leven. Door krachten te bundelen
zorgen we ervoor dat de buurt leefbaar, veilig, schoon en
prettig wonen is en blijft.
Ook zou ik mij graag
meer willen inzetten
om leuke activiteiten
te organiseren voor de
kinderen/jeugd in de
buurt. Helaas door Corona nog niet te realiseren. Maar genoeg tijd
om te brainstormen.
Tot in de buurt of in het
wijkcentrum.
Groetjes Liesbeth
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Verjagen van roeken.
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De gemeente gaat binnenkort beginnen, of is inmiddels misschien al begonnen met het verjagen van de roeken welke
veelvuldig onze wijk bezoeken. Het gaat in eerste instantie om een locatie langs de Uiterdijksterweg/Zeesterstraat en
langs de Middelzeelaan ter hoogte van de vijverpartij. Omwonenden krijgen bericht hierover van de gemeente.
De roekenkolonie bevindt zich aan de overkant van het kanaal ter hoogte van het industrieterrein. Ze veroorzaken
jaarlijks o.a. veel lawaaioverlast, halen bijgeplaatste vuilniszakken overhoop, produceren veel uitwerpselen en vormen
hierdoor soms een risico voor de volksgezondheid. Daarom probeert de gemeente de overlast te beperken en de kolonie
te beheren. Hier worden gecertificeerde jagers met speciale afweerpistolen (knallen en hoge tonen) voor ingezet. Dit
kan zowel overdag als soms ook ’s avonds plaats vinden. Oude nesten worden ook verwijderd.
De acties stoppen zodra er eieren worden gelegd. Dan mag het niet meer want roeken zijn tenslotte beschermde vogels.
Als u overlast van roeken ondervindt en het idee heeft dat de locatie bij de gemeente niet bekend is, kunt u bellen met
14 058 (gemeente Leeuwarden).
Op de foto, gemaakt door Ruud Hoff, de kolonie aan de overkant kanaal.

Binnenkort gaan we van start; Sportclub058
Sportclub058 is dé sportclub voor de oudere inwoners van de gemeente Leeuwarden. Sportclub058 is een omni-sportclub wat inhoudt dat er meerdere sporten beoefend kunnen worden. Zo bieden we een verscheidenheid
aan sport- en beweegactiviteiten aan, her en der wat aangepast in regels en vorm zodat je, ook als je ondertussen wat ouder wordt, toch kan sporten zoals jij dat wilt.
Boksen, fietsen, wandelen, bootcamp, tennis, korfbal, jeu-de-boules, voetbal, Zumba; dat kan binnenkort, zodra de
covid-19 maatregelen het toelaten, allemaal bij Sportclub058.
De trainingen staan altijd onder begeleiding van een professionele en deskundige trainer. Maar ook een leefstijlcoach
en voedingsconsulent zijn bij Sportclub058 aangesloten zodat we kwaliteit kunnen bieden aan al onze deelnemers.
Wil je meer weten over Sportclub058? Of wil je op de hoogte gehouden worden over wanneer we precies van start
gaan? Ga dan naar www.sportclub058.nl en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dan zorgen wij dat je altijd op de
hoogte bent.

Groen in de wijk.
We wonen in een ruim opgezette wijk, er zijn veel grasvelden en waterpartijen. Maar
het wijkpanel vindt dat de grasvelden hier en daar wat saai overkomen. Er zouden misschien
wel plaatsen zijn waar bijvoorbeeld wat meer wilde bloemen kunnen bloeien en bijvoorbeeld
bollen en fruitbomen geplant kunnen worden. Zo onstaat er ook meer biodiversiteit.
De gemeente vindt dat ook en is bijvoorbeeld al bezig
met een ander maaibeleid waardoor een aantal soorten
inheemse bloemen uiteindelijk deels weer terug kunnen
keren. Ze houden bij welke soorten het goed doen bij
een bepaald aantal maaibeurten. We hebben vorig jaar
al kunnen zien dat het gras op een aantal plaatsen veel
langer was omdat er minder vaak gemaaid werd. Op deze
manier wordt de grond ook langzaam verschraald en dat
is goed voor de biodiversiteit, veel wilde planten groeien
beter op armere grond. Het wijkpanel wordt door de
gemeente van hun maaibeleid op de hoogte gehouden en
heeft hier, samen met de gemeente op de wijkconferentie
in 2019 ook aandacht aan besteed.
Uiteraard zijn niet alle velden en locaties hier geschikt
voor, niet iedereen wil hoger gras voor de deur en zal er
ook nog genoeg kort gras over moeten blijven om op te
spelen, etc.. Er zal dus goed naar geschikte plaatsen moeten worden gekeken.
Voor insecten zoals wilde bijen en vlinders zijn de inheemse planten van groot belang, veel soorten hebben
het moeilijk en kunnen op deze manier worden geholpen.
We hebben midden in de wijk natuurlijk al een Groene

Long en een Vlindertuin waar o.a. zeer veel inheemse
planten en insecten te zien zijn maar we willen hier de
komende jaren graag nog meer aandacht aan besteden
en ruimte aan geven. We hopen ook dat er meer mensen in de wijk mee willen denken en mee willen werken
aan groene initiatieven. Er is al een leuk initiatief bij de
Van Harinxmaflat uitgevoerd door bewoners (de Groene
vingers) in samenwerking met de gemeente. Hier zijn
o.a. boomspiegels beplant, er is een greppel gemaakt en
er zijn fruitbomen aangeplant.
We zullen u via de wijkkrant en website blijven informeren en hopen uiteraard t.z.t. ook weer eens een wijkconferentie te mogen organiseren.
Bent u ook geïnteresseerd in biodiversiteit, kijk dan ook
eens op de website van de vlindertuin: www.vlindertuinnijlan.nl en bijvoorbeeld die van de Cruydt-Hoeck: www.
cruydthoeck.nl
Of kom ook eens langs in de vlindertuin, we vertellen u
graag iets over de tuin en de planten.
Bauke Westra
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Gegevens bestuur wijkcentrum en wijkpanel
Wijkcentrum Nijlân

Surinamestraat 31 8931 CX Leeuwarden

058-2885403

Bestuur wijkcentrum

“ONZE SERVICE BESTAAT UIT
DIRECT EN DUIDELIJK CONTACT
MET DE KLANT EN COMPLETE
TRANSPARANTIE.”
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Angelique Veenstra
Harm Mink		
Liesbeth Dam		
Gerda van der Linden

Prinsessenweg 55
Marijkestraat 18		
Prinsessenweg 29
Kwelderstraat 1-b

06-43476915
06-29077737
06-34120290
06-10088787

angeliqueveenstra72@hotmail.nl
harmmink@gmail.com
liesbeth@blec.nl
gerda281@hotmail.com

Beheerster

Therése Greveling

06-20044745

wijkcentrumnijlan@gmail.com

Het bestuur vergadert iedere 1e dinsdag van de maand in het wijkcentrum. Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u een afspraak maken met één van de bestuursleden en dan bent u van harte welkom.

Wijkpanel
Ymie Tjallingii		
Harm Mink		
Daan Feenstra		
Bauke Westra		
Hein Joustra		
Klaas Wierenga		
Dian Webbink		
Roderick Slof		
Hinke Roorda		
Wybren de Graaf		
Gerda van der Linden
Liesbeth Dam		

Mauritsplein 62		
Marijkestraat 18		
Marijkestraat 1		
Bordineweg 71		
Kinkhoornstraat 19
Curacaostraat 29-b
Marningeweg 14		
Bordineweg 81		
Curacaostraat 149
Marijkestraat 23		
Kwelderstraat 1-b
Prinsessenweg 29

06-21810251
06-29077737
06-47908910
06-23611453
058-2884628
058-2886892
058-7370162
06-16153493
06-51429959
06-24714002
06-10088787
06-34120290

tjallingii@gmail.com
harmmink@gmail.com
fjd1979@hotmail.com
westra64@gmail.com
h.joustra@hotmail.com
wierengak1940@hotmail.com
dianwebbink@xs4all.nl
roderickpepiijn@hotmail.com
hinke.roorda@hotmail.com
wybrendegraaf77@gmail.com
gerda281@hotmail.com
liesbeth@blec.nl

Het wijkpanel vergadert iedere 2e dinsdag van de maand in het wijkcentrum. Voor eventuele vragen of opmerkingen over de wijk Nijlân bent u van harte welkom op de panelvergadering.

Brupanet
Inkomstenbelasting Particulieren

Heeft u de aangifte Inkomstenbelasting weer ontvangen?
Auto Douma is een universeel autobedrijf voor elk merk van elke leeftijd. In onze
werkplaats voeren wij kleine maar ook grote reparaties uit, kunt u bij ons terecht
voor onderhoud en APK en zorgen wij dat u zonder zorgen mobiel blijft.
Daarnaast beschikken wij over een uitgebreide werkplaats met ervaren monteurs
en behandelen elke klus met zorg en precisie.
In onze showroom bieden wij een variërend aanbod van occasions aan welke
afkomstig zijn van een selectie van merkdealers en leveranciers in binnen- &
buitenland. Door dit grote netwerk beschikken wij uit een groot aanbod waaruit
wij zeer nauwkeurig onze selectie maken. Door het zorgvuldig selecteren van
deze voertuigen bieden wij altijd correcte voertuigen aan met de juiste kwaliteit.

Heeft u het verzoek om de aangifte Inkomstenbelasting in te dienen alweer ontvangen?
Of verwacht u ook dit jaar weer een aangifte over het afgelopen jaar te moeten indienen?
Laat dan uw aangifte Inkomstenbelasting voor particulieren door mij verzorgen.
Het doen van deze jaarlijks terugkerende aangifte neem ik u graag uit handen tegen
een van te voren vastgesteld tarief. Geïnteresseerd? Informeer naar de mogelijkheden
of maak een afspraak via het onderstaande telefoonnummer of mailadres.
Telefoon: 058 - 2 160 438 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 20.00 uur)
06 - 238 909 14 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 20.00 uur)
Mail:
brupanet@kpnmail.nl
Internet: www.brupanet.nl

J. Paans,

Kwelderstraat 19-c,

8931 AW Leeuwarden
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Door onze patiënten
beoordeeld met een

9

Vertrouwen
als basis voor
uw behandeling

,3
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Fysiotherapie Leeuwarden levert momenteel fysiotherapeutische zorg
volgens nauwkeurig opgestelde corona-richtlijnen. Zo kunnen we u,
op verantwoorde wijze, nog steeds de nodige aandacht geven.

Waarom kiezen voor
Fysiotherapie Leeuwarden?

U kunt bij ons onder
andere terecht voor:

Fysiotherapie op afstand mogelijk

• Manuele therapie

Binnen 24 uur een afspraak

• Bekkenfysiotherapie

Drie locaties in Leeuwarden

• Psychosomatische fysiotherapie

Gespecialiseerde fysiotherapeuten

• Sportfysiotherapie

Innovatieve behandeling & onderzoek

• Shockwave-therapie

Zelf online afspraken inplannen

• Echografisch onderzoek

Gezondheidscentrum Nijlân
Nijlânsdyk 122

(058) 28 00 933

My HealthClub Kalverdijkje
Kalverdijkje 76D

info@fysiotherapieleeuwarden.nl

My HealthClub Zaailand
Zaailand 76-80

www.fysiotherapieleeuwarden.nl

‘Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel’
Donderdag 4 februari zijn wij door de wijk gegaan met koffie en thee. Dit idee is ontstaan toen we met ons groepje “collectief creatief” samen kwamen in een online teamvergadering. We hadden allemaal het gevoel dat we meer kunnen in
deze tijd... Vooral ook voor de mensen die nu niet kunnen deelnemen aan de collectieven en veel alleen thuis zitten. Zo
kwamen we op het idee om bij deze bewoners een kop koffie of thee langs te brengen. Uiteraard volgens de richtlijnen
van het RIVM.
4 februari was het dan zover... een kofferbak gevuld met kannen koffie en thee, een uitgestippelde route en alles wat
nodig was om ons aan de maatregelen te houden. Iemand in de auto en twee op de fiets. Met een dienblad met daarop
een beker, koekje, suiker en melk belden we aan bij verschillende bewoners. Vol verbazing en enthousiasme werden de
deuren geopend waar vervolgens voor de voordeur leuke gesprekken ontstonden. Blijdschap dat er in deze tijd aan hen
gedacht wordt. Niet alleen de bewoners waren enthousiast, ook wij! Soms vergeten we dat een klein gebaar naar een
ander zo waardevol kan zijn…
Niet thuis? Geen probleem. Voor deze
bewoners hadden de studenten samen
met een aantal bewoners koffiecups
voorzien van oploskoffie en een koekje.
Deze gingen in de brievenbus wanneer
bewoners niet thuis waren. Zo bereikten
we iedereen !
Wij hopen de komende tijd nog veel meer
bewoners blij te kunnen maken met een
bakje koffie of thee! Doen jullie ook mee?
‘Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel. Laten
we samen zorgen dat niemand zich in
de steek gelaten voelt’ – Koning WillemAlexander –
Marije Hamersma
Sociaal Werker Wijkteam Zuid, Stichting Amaryllis
06 82 48 32 63
M.Hamersma@amaryllisleeuwarden.nl

Opbouwwerk in Nijlân
Hallo, mijn naam is Willem Wijbenga en ik ben sinds een tijdje de opbouwwerker in de wijk Nijlân. Hoewel het in het tijdperk van corona best een opgave
kan zijn om contact te krijgen en te houden, sta ik altijd open voor een gesprek
over uw zorgen, ideeën en plannen voor uw wijk of buurt. Eventueel onder het
genot van een kop koffie (of thee). Mijn contactgegevens, telefoonnummer en
mailadres, vindt u onderaan dit bericht.
Ik werk als opbouwwerker voor het hele gebied Zuid. Dit gebied beslaat, naast
de wijk Nijlân, de wijken en dorpen: Aldlân, Huizum-West, Zuiderburen, Hempens, Teerns, Goutum en de Zuidlanden.
In deze wijken en dorpen richt het opbouwwerk zich op het verbeteren van de
woon- en leefomstandigheden van buurt- en wijkbewoners. Dit doen we onder
andere door ons in het gebied bezig te houden met het ondersteunen van bewonersinitiatieven, het signaleren van sociale problematiek, het aansluiten bij
bestaande wijkorganisaties en -bewoners en daarin de verbinding te zoeken.
Mocht u met mij in contact willen komen, dan kan dat via de mail:
w.wijbenga@amaryllisleeuwarden.nl of telefonisch: 06-12876357
Willem Wijbenga, opbouwwerker
Stichting Amaryllis Leeuwarden
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DICK DE JONG
INTERIEURARCHITEKT
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ADVIES

ONTWERP

BEGELEIDING BIJ UITVOERING

’’Het advies wat ik u geef, zal ik nooit aan een ander geven’’
www.dickdejong.nl
Antillenweg 132
8931 BW, Leeuwarden
058 - 216 74 35
info@dickdejong.nl

