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Verslag van de wijkpanelvergadering van 10 januari 2023  
 
Aanwezig: Daan Feenstra, Liesbeth Dam, Dian Webbink, Bauke Westra, Harm Mink, Wybren de Graaf, 

Hinke Roorda, Roderick Slof en Wiesje Helder. 
 
Gasten: Gerda van der Linden en Nina Derix (sportcoach) (agendapunt 4), vertegenwoordiging 

MiPatio 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.  Opening en vaststellen agenda 
Dian heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 
 
 
2.  Verslag 8 november 2022  
Naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Actiepuntenlijst 

• Kerstborrel. Nadenken over locatie en datum plannen; 

• Sportroute. Agenderen voor de volgende vergadering. Zie agendapunt 4. 
 
Bovenstaande actiepunten zijn afgehandeld en worden van de actiepuntenlijst afgevoerd. 
 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken  
Dian vertelt dat Klaas Wierenga heeft aangegeven niet meer als wijkpanellid aanwezig te zullen zijn. 
 
Ingekomen stukken: 

• Nieuwsbrief Wijken en Dorpen. Zie agendapunt 5; 

• Opvang vluchtelingen uit Oekraïne. Zie agendapunt 8; 

• Aankondigingsbrief werkzaamheden Edisonstraat (werkzaamheden elektriciteitsnet); 

• Nieuwsbrief Middelsee; 

• Informatie buslijn 24; 

• Stand van zaken Wijkcentrum. 
 
 
4.  Stand van zaken Groene Pijlenroute (Gerda van der Linden en Nina Derix (sportcoach) 
Gerda vertelt dat de groene pijlenroute bijna klaar is (voorjaar 2023). Nina licht toe dat in overleg met de 
gemeente gekozen is voor een plek vlakbij Atletiekvereniging Lionitas waar een sporttoestel wordt geplaatst. 
Van daaruit kan gestart worden met de route. De gemeente verzorgt het onderhoud van het toestel. De vorm 
van bewegwijzering is nog een punt van overleg. Roderick stelt voor om voor de bewegwijzering gebruik te 
maken van het Friesland College. Hij zal contactgegevens doorgeven aan Nina en Gerda. De 
bewegwijzering moet niet te klein/groot zijn. 
 
 
5. Bespreekpunten uit de nieuwsbrief Wijken en Dorpen, december 2022 
AED subsidiemogelijk, optie voor ons? 
Liesbeth zal de mogelijkheden van opleiden onderzoeken. Wybren geeft aan dat de beschikbare buiten 
AED’s in de wijk in kaart moeten worden gebracht.  
 
113 bordje op bank van onze keuze. Waar? 
De gemeente heeft besloten dat in iedere wijk aandacht aan zelfmoordpreventie moet worden besteed 
d.m.v. het plaatsen van een 113 bordje.  
Afgesproken wordt om het bordje aan te vragen en te plaatsen op het bankje bij het kanaal. 
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Omrin. Ook in onze wijk uitnodigen voor een informatiebijeenkomst? 
Het betalen van afval per kilo (Diftar) is in 2023 gestart in de gemeente Leeuwarden. Omrin verzorgt 
informatiebijeenkomsten over afvalscheiding. Het wijkpanel gaat een informatiebijeenkomst aanvragen bij 
Omrin voor de wijk Nijlân. 
 
Laadpalen. Waar willen we die laten plaatsen? 
De gemeente zal binnenkort contact opnemen over eventuele plaatsen voor laadpalen. Bij MiPatio zijn 6 
laadpalen die door iedereen gebruikt kunnen worden.  
 
 
6. Jaarplan 2023 
Het jaarplan met budgetverantwoording is gedeeld in de drive. 
Het wijkpanel stemt in met het jaarplan en stelt deze vast. 
 
 
7. Wijkconferentie 2023 
De wijkconferentie staat gepland op dinsdag 11 april.  
Aandachtspunten zijn: locatie, inhoud van de wijkconferentie, wie gaat voorbereiden en communicatie. 
Afgesproken wordt dat Dian, Roderick, Daan en Hinke de wijkconferentie gaan voorbereiden. 
Roderick zal bij het Friesland College navragen of er een ruimte beschikbaar is en deze reserveren. 
Dian zal de wijkwethouder en de wijkagent informeren. 
 
 
8. Opvang vluchtelingen uit Oekraïne 
Er wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd op 13 februari a.s. vanuit de gemeente in verband met de 
opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Polaris (Friesland College). Polaris is een locatie waar mensen 
zelfstandiger wonen dan in de opvanglocaties Oer it Hout en Nij Mellens. 
Afgesproken wordt om de informatie van de bijeenkomst af te wachten en daarna actie vanuit de wijk te 
ondernemen. Harm en Hinke gaan de bijeenkomst bezoeken. 
 
 
9.  Leefbaarheid 
Leefbaarheid is een onderwerp wat ons allen raakt en ook veel terreinen raakt.  
Vandaar een apart agendapunt. Het betreft onderwerpen die gaan om veiligheid, netheid, aantrekkelijkheid 
van de wijk. 
 
Werkgroep Communicatie 
De werkgroep gaat aan de slag met het vernieuwen van de website en de volgende editie van de wijkkrant. 
 
Werkgroep Groen en Spel 
Groen/Vlindertuin 
Bauke vertelt dat de gemeente (Bonnie Veenstra) bewoners wil motiveren om meer te vergroenen en wil dit 
graag toelichten in een vergadering van het wijkpanel.  
 
Stand van zaken speeltoestellen/ontmoetingstuin 
Er zijn geen bijzonderheden.   
 
Sociaal Domein 
Er zijn geen bijzonderheden. 
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10. Rondvraag en sluiting 
Vertegenwoordiging MiPatio geeft aan dat het groen rondom het pand nog moet worden gevuld. Zij vragen 
hoe dit moet worden aangepakt. Bauke en Roderick gaan de mogelijkheden van het planten van 
bloembollen navragen.  
Roderick merkt op dat de dozen van de fairybells in slechte staat zijn. Hij wil graag tassen van canvas 
bestellen. Het wijkpanel stemt hiermee in en Daan regelt de betaling. 
Wybren zou graag een Nijlân festival/activiteit in het voorjaar willen organiseren en hier ook bewoners bij 
willen betrekken.  
 
De eerstvolgende vergadering van het wijkpanel op dinsdag 14 februari 2023 om 19.30 uur zal 
plaatsvinden. Dian sluit, met dank voor de inbreng van iedereen, de vergadering om 20.50 uur. 
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Actiepunten: 
 

Onderwerp: Besluit: d.d.: Wie: 
Website Voorstel maken om de website te updaten 14/2 Wybren/ 

Liesbeth 

KVK Moet worden aangepast (staan oude gegevens in) 13 dec. Daan 

Speeltoestellen Nagaan bij de gemeente hoe de afschrijving is geregeld 13 dec. Wybren 

AED’s Opleidingsmogelijkheden nagaan en inventariseren 
hoeveel buiten AED’s er in de wijk zijn. 

14 febr. Liesbeth/ 
Wybren 

113 bordje Bordje aanvragen bij de gemeente en plaatsen op een 
bankje langs het kanaal 

14 febr. Wybren 

Omrin Informatiebijeenkomst over afvalscheiding laten 
organiseren door Omrin 

14 febr. Dian 

Vergroenen wijk Gemeente wil een toelichting geven in de wijkpanelverga-
dering. Bonnie Veenstra uitnodigen voor de volgende 
vergadering 

14 febr. Bauke 

Plantsoen 
MiPatio 

Nagaan of er bloembollen geplant kunnen worden en wat 
de afspraken hierover zijn 

14 febr. Bauke 

Nijlân Festival Gaan we dit oppakken en hoe gaan we dat doen? 
Agenderen voor de volgende vergadering 

14 febr. Dian 

 

PM punten 

Bespreken maaibeleid bij kanaal  Afspraak maken met Riemer Haagsma. Bauke/Roderick 

Inzaaien bloemenweide Soestdijk-flat  Bespreken met de gemeente Bauke 

Kerstactie  Oppakken in september 2022 Allen 

 
 
Besluitenlijst: 
 

Onderwerp: Besluit: d.d.: 

Beheerders Facebookpagina Liesbeth, Willy en Therese 11 mei 2021 

Berichten schermen wijkcentrum Berichten (met start- en einddatum) 
eerst delen in de groepsapp, pas 
wanneer iedereen kan instemmen stuurt 
Harm de berichten door. 

11 mei 2021 

Visie/missie document Het document wordt vastgesteld. 8 juni 2021 

Website vullen Professionele hulp inschakelen en 
hiervoor budget beschikbaar stellen.  
Doorlinken naar wijkpanel Nijlân en vice 
versa. 

14 september 2021 

Communicatieraad De communicatieraad gaat zich bezig 
houden met de communicatie in de wijk. 
Hiervoor worden verschillende media 
gebruikt.  
Wybren, Harm, Liesbeth en Gerda 
bemensen de communicatieraad. 

11 januari 2022 

Participatie in de wijk Speerpunt voor 2022 10 mei 2022 

 
Vergaderschema 2023, aanvang: 19.30 uur: 
14 februari, 14 maart, 11 april (wijkconferentie), 9 mei, 13 juni, 11 juli, 12 september, 10 oktober, 14 
november, 12 december. 
 

mailto:info@nijlan.nl

