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Verslag van wijkpanelvergadering van 10 november 2020  
 
Aanwezig: Harm Mink, Bauke Westra, Klaas Wierenga, Daan Feenstra, Dian Webbink, Hein Joustra, 

Roderick Slof, Hinke Roorda en Wiesje Helder (notulist) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.  Opening en vaststellen overige agendapunten 
Harm heet iedereen van harte welkom en opent om 19.30 uur de vergadering.  
 
 
2. Verslag 8 september 2020 
Naar aanleiding van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt. Het verslag worden vastgesteld. 
 
Actiepuntenlijst: 

 Uitbreiding speeltuinen. De jongedames zijn bezig met een plan en komen deze mogelijk in de 
volgende vergadering toelichten; 

 Herplanten bolplatanen. 
 

Bovenstaande punten zijn afgehandeld en worden van de actiepuntenlijst afgevoerd. 
 
 
3. Mededelingen  
Gazons 
Mail ontvangen van Joop Kramer met een klacht over het onderhoud van het openbaar groen. Harm zal de 
mail doorsturen naar Anja Reus met het verzoek om de klacht af te handelen. 
 
Artikel en foto voor wijk- en dorpenprogramma 
Voor 15 november moet een stukje tekst en een foto worden aangeleverd voor het wijk- en 
dorpenprogramma 2021. Afgesproken wordt om de Citygards als thema te nemen. 
 
Nieuwsbrief Middelzee 
Is door iedereen ontvangen. 
 
Nieuwsbrief Wijken en Dorpen 
Is door iedereen ontvangen. 
 
 
4. Voortgang Citygards 
Dian en Roderick hebben de locaties geïnventariseerd in de wijk. Er kunnen 4 citygards worden 
gerealiseerd. Het gaat om 2 locaties in de Kwelderstraat en 2 locaties in de Nijlânsdyk. Het wijkpanel kan 
instemmen met de gekozen locaties. 
Roderick licht toe dat de citygards bij ondergrondse containers worden geplaatst waar sprake is van veel 
bijplaatsing van afval. De totale kosten bedragen € 4.000. 
Roderick gaat in overleg met de winkeliersvereniging om de ondergrondse containers bij het winkelcentrum 
aan te pakken. Mogelijk kunnen ook hier citygards worden gerealiseerd op kosten van het LOF. 
Verder wordt nog gekeken of er iets gedaan kan worden met de bovengrondse containers. Gedacht wordt 
aan een graffiti-project. 
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5. Voortgang groen in de wijk 
Bij de provincie kan subsidie worden aangevraagd voor projecten in het kader van biodiversiteit. Om de wijk 
te vergroenen is een projectgroep in het leven geroepen en inmiddels subsidie aangevraagd voor ongeveer 
7 projecten.   
Het is de bedoeling om fruitbomen te planten en hier wijkbewoners bij te betrekken. Binnenkort volgt overleg 
met de gemeente om de plannen te bespreken. 
 
 
6. Voortgang Sportpark Nijlân en Sportwijk Nijlân 
Harm en Roderick hebben een gesprek gehad met Jens over de stand van zaken. Ook is gesproken over de 
inzet van de Sesam Academie om met sportverenigingen te spreken over hun visie voor het sportpark. Gelet 
op de huidige Coronamaatregelen zijn de afspraken hierover uitgesteld tot het voorjaar 2021. 
Er zijn klachten ontvangen van wijkbewoners over de parkeeroverlast. Dit onderwerp is nu punt van 
aandacht dat door Jens wordt opgepakt. 
 
 
7. Voortgang buurtkamer, sociaal domein 
Opbouwwerker Kamal is afwezig en met alle coronamaatregelen is het angstvallig stil over de voortgang van 
het inrichten van de buurtkamers.  
 
 
8. Rondvraag en sluiting 
Hinke verbaast zich over het slechte onderhoud van het openbaar groen (stoeptegels, afgevallen bladeren). 
Opgemerkt wordt dat de gemeente is begonnen met het opruimen van de bladeren. Harm attendeert Hinke 
op de “buiten beter”-app. Hiermee kun je foto’s maken van knelpunten en deze doorgeven aan de 
gemeente. 
Roderick en Dian hebben nagedacht over de publiciteit in de wijk. Er worden schermen in de winkelcentra 
geplaatst en hierdoor zou de wijkkrant in een beperkte oplage uitgebracht kunnen worden. 
Roderick geeft aan dat het project met de bloembakken wat hem betreft kan worden afgesloten. De kosten 
hiervoor bedragen € 6.800. Hiervoor in de plaats zou hij bij de invalswegen houten bloembakken willen 
plaatsen met vaste beplanting. Het wijkpanel vindt het een sympathiek plan en vraagt Roderick het plan 
verder uit te werken.  
Roderick vraagt aandacht voor het pad en de bermen langs het kanaal. Hij zou deze willen verfraaien met 
bloembollen en het asfalt willen vervangen. Harm zal dit bespreken met Jorn. 
Verder brengt Roderick een eventuele fusie tussen de wijkvereniging en het wijkpanel onder de aandacht. 
Harm geeft aan dat dit een punt is dat tijdens de wijkconferentie aan de orde zal komen.  
Harm vertelt over het besparingsproject. Hiervoor is een bewonersinitiatief ingediend bij de gemeente.  
 
Financiële aanvragen 
Bauke merkt op dat hij materiaal wil aanschaffen voor het onderhoud van het groen en de tuin rondom het 
wijkcentrum aanpakken. Hiervoor is een bedrag van € 3.500 nodig.  
Harm vraagt om een bijdrage van € 500 voor het organiseren van een Sinterklaasfeest in de wijk op 28 
november a.s. De Sint gaat ca. 40 kinderen bezoeken. De bijdrage wordt gebruikt voor de organisatie en de 
aanschaf van kadootjes voor de kinderen. 
Bauke wil voor de vrijwilligers van de vlindertuin een kerstattentie organiseren. Hinke zou graag iets voor de 
ouderen in de wijk willen organiseren.  
Het wijkpanel kan met bovenstaande verzoeken instemmen. 
 
De eerstvolgende vergadering van het wijkpanel op dinsdag 18 december 2020 om 19.30 uur zal 
plaatsvinden, sluit Harm onder dankzegging voor de inbreng van iedereen de vergadering. 
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Actiepunten/Besluitenlijst 
 
 

Onderwerp: Besluit: d.d.: Wie: 

Graffiti in de wijk Locaties inventariseren. 
 

Juli 2020 
Okt. 2020 

Roderick/Hein 

Bespreken maaibeleid bij kanaal Afspraak maken met Riemer 
Haagsma. 

Blijf onder 
de 
aandacht 

Bauke/Roderick 

KvK-gegevens  Aanpassen aan de huidige bezetting 
van het wijkpanel 

Juli 2020 
Okt. 2020 

Harm 

Uitbreiding speeltuinen 
 

Plan van aanpak maken samen met 
Benthe en Evelien 

Sept. 
2020 

Daan, Hinke en 
Roderick 

Kinderwijkpanel Oprichten? In het volgende overleg 
bespreken 

Okt. 2020 Harm 

Financiën De projecten van komende jaren 
inzichtelijk maken 

Oktober 
2020 

Daan 

Afscheid Riemer en Ymie T.z.t. een etentje plannen T.z.t. Harm 
 

Buurtkamers bespreken Agenderen voor de volgende 
vergadering. Willem uitnodigen 

Dec. 
2020 

Harm 

Organiseren wijkschouw Datum plannen z.s.m. Harm 
 

Attentie vrijwilligers Offertes opvragen Dec. 
2020 

Roderick 

Bloembakken bij invalswegen Plan verder uitwerken Dec. 
2020 

Roderick 

 

 
Vergaderdata 2020, aanvang: 19.30 uur: 
8 december. 
 
 
Concept vergaderschema 2021, aanvang: 19.30 uur: 
12 januari, 9 februari, 9 maart (wijkconferentie), 13 april, 11 mei, 8 juni, 14 september, 12 oktober, 9 
november, 14 december. 
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