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Verslag van de wijkpanelvergadering van 11 mei 2021  
 
Aanwezig: Harm Mink, Bauke Westra, Dian Webbink, Wybren de Graaf, Klaas Wierenga, Gerda van 

der Linden en Wiesje Helder (notulist) 
 
Afwezig: Hein Joustra, Daan Feenstra, Roderick Slof en Hinke Roorda. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.  Opening en vaststellen agenda 
Dian heet iedereen van harte welkom en opent om 19.45 uur de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 
 
 
2.  Verslag 13 april 2021 en mededelingen/ingekomen stukken 
Naar aanleiding van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt. Het verslag worden vastgesteld. 
 
Actiepuntenlijst: 

 Hein heeft locaties voor graffiti geïnventariseerd, Dian geeft deze door aan Roderick; 

 Smoelenboek maken. Voorstel maken over locatie. Zie agendapunt 3; 

 Contact redactie. Willy komt hier in de volgende vergadering op terug. Gedacht wordt aan een 
emailadres voor de redactie. Zie agendapunt 3; 

 Plannen extra vergadering: Bespreken missie, visie en criteria voor nieuwe wijkpanelleden. Zie 
agendapunt 4; 

 Samenwerking winkeliers. Bespreken in de volgende vergadering. Zie agendapunt 5; 

 Organiseren wijkschouw. Datum plannen. Zie agendapunt 6. 
 
Bovenstaande punten zijn afgehandeld en worden van de actiepuntenlijst afgevoerd. 
 
Mededelingen:  
Er is bericht van verhindering ontvangen van Hein, Daan, Roderick en Hinke. Afgesproken wordt om 
vroegtijdig aan te geven wanneer je afwezig bent om te voorkomen dat de vergadering op het laatste 
moment geannuleerd moet worden. 
 
Ingekomen stukken: 

 Nieuwsbrief Nijlân/Rixtwei. 
 
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
 
3. Website en aanpassingen (Willy en Arne) 
Er is een uitgebreide mail ontvangen van Willy met daarin alle antwoorden: 
 
Als redactie willen we graag de informatie op één e-mailadres ontvangen. Inderdaad: redactie@nijlan.nl (zie 
ook CC) en/of via de app (bij spoed) op onze 06 nummers. Willy (06) 448 66 139 en Arne (06) 175 45 139. 
We hebben je uitnodiging voor de vergadering ontvangen. Het lijkt ons niet nodig om aan te sluiten bij de 
vergadering. We zijn immers geen onderdeel van het wijkpanel. Als we wel een keer willen aansluiten, laten 
we dat weten. Dat geldt andersom natuurlijk ook; als jullie onze aanwezigheid willen, horen we dat van jullie. 
Voorstel om de foto's te maken in een bepaald tijdslot is prima. Alleen kan ik niet op 22 mei, omdat ik een 
weekje vakantie heb. 15 mei of 29 mei kan ik wel. Voorstel tijd: 11:00 tot 12:00 uur of 17:00 tot 18:00 uur. 
Misschien kan je in de vergadering inventariseren op welk tijdstip de (meeste) panelleden kunnen? (de 
vergoeding komen we wel uit). 
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Ik houd de werkzaamheden in de tuin rondom het wijkcentrum nauwlettend in de gaten; om mooie foto's te 
kunnen maken voor de website. Inmiddels de foto van de wijkpanelpagina (wijkgebouw) vervangen één van 
de vlindertuin. 
 
In de notulen van de vergadering, lees ik dat Liesbeth de Facebook-pagina beheert. Maar dit doet ze niet 
alleen! Daar zijn wij (Arne en ik) toch ook voor? De Facebook-pagina heeft nu meerdere beheerders, naast 
Liesbeth, Arne en ik, Harm, ook nog Therese de Jong, Angelique Veenstra, Sylvia Rinsma, Roderick Slof en 
Tjerk de Jong (webdesigner). Dit lijkt mij wat veel, en het is mij niet helemaal duidelijk welke rol hier iedereen 
speelt. En welke wij hier nu in spelen. Het lijkt mij dat degenen die hiermee niks doen (Therese, Angelique, 
Roderick, Sylvia, Tjerk) als beheerder verwijderd worden. En Gerda kan er wat mij betreft als beheerder bij 
komen, zij komt vaak met het verzoek iets te plaatsen. En zou het dan zelf kunnen doen. Hoor graag hoe 
jullie hierover denken. 
Vanuit het wijkpanel wordt opgemerkt dat een te grote groep niet handig is. Besloten wordt om als 
beheerders aan te stellen: Liesbeth, Willy en Therese. 
 
De naam van de Facebook-pagina zou niet zonder meer kunnen worden aangepast. Je schijnt het slechts 
één keer te kunnen doen als je nog niet meer dan 200 volgers hebt. Ik heb het toch even geprobeerd 
vandaag. Als het goed is krijg ik binnen 3 werkdagen bericht, of het gelukt is. Dat wachten we dus nog even 
af ... 
Als dit voorgaande niet lukt, zou je een nieuwe pagina moeten aanmaken. Dit heb ik even besproken met 
Harm. Je verliest dan wel je volgers (nu ruim 400 mensen). Dat moeten jullie dan beslissen, of jullie dit wel of 
niet willen. 
Voorgesteld om, indien nodig, tijdelijk met 2 Facebookpagina’s te werken. Hierop duidelijk vermelden 
dat de ene pagina stopt per 1-1-2022. Tevens wordt er ook een Instagramaccount gelanceerd. 
 
Het gecombineerde logo wijkpanel/wijkcentrum is inmiddels wel als achtergrondfoto op Facebook geplaatst 
en in de omschrijving aangepast. 
 
 
4. Wijkpanel 
Aanpassen gegevens wijkpanel doorgeven aan de KvK. Dit betekent dat de gegevens die nodig zijn van de 
panelleden verzameld moeten worden. Harm kan de gegevens bij de KvK online aanpassen.  
Afgesproken wordt dat Dian alle gegevens verzameld en daarna doorgeeft aan Harm.  
 
De schermen in het wijkcentrum zijn geplaatst. Ze werken naar behoren maar nu de inhoud nog. En daarbij 
is een ieders hulp nodig. Dus hebben jullie content dat op het scherm geplaatst kan worden, stuur het op 
naar Rienk Boorsma van Graphical Solutions. Hij zorgt er dan voor dat het op de schermen komt. Dus tekst, 
foto's e.d stuur het op. Je kan je mail sturen naar info@graphicalsolutions.nl, zie ook de cc voor het email 
adres. Als we nu allemaal als onderwerp "Schermen wijkcentrum" gebruiken dan weet Rienk dat het voor 
deze schermen is. 
Afgesproken wordt om niet individueel berichten te plaatsen, maar deze eerst te delen in de 
groepsapp. Het is van belang dat iedereen geïnformeerd is en kan instemmen met de berichten die 
worden geplaatst, voorzien van start en stopdatum. Harm stuurt berichten door die geplaatst moeten 
worden. 
 
 
5. Samenwerking met winkeliers 
Wordt in de volgende vergadering besproken. 
Bauke vertelt dat hij is benaderd door de eigenaar van de Jumbo. Deze wil mogelijk de vlindertuin sponsoren 
of een advertentie plaatsen in de wijkkrant. Wordt vervolgd. 
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6. Voortgang werkgroepen 
Werkgroep Sport 
Gerda heeft het druk met van alles op het gebied van sport in de wijk.  
De hardlooproute is samen met de buurtsportcoach gelopen, maar wordt mogelijk nog anders ingericht.  
Voor deze nieuwe route vraagt ze hulp van de hardloopgroep om deze te lopen en hulp bij het plaatsen van 
pijlen. 
Dian en Harm gaan helpen met het plaatsen van de pijlen. 
 
De offertes voor de punaises in de groen zijn opgevraagd. De offerte voor de beweegbanken is ontvangen, 
maar moet nog worden uitgewerkt. De kosten zijn hoger dan verwacht. 
 
Er is een vraag ontvangen over de kano’s, wanneer deze gebruikt kunnen gaan worden. Gerda vraagt wie 
wil proefvaren om de toegankelijkheid van de vaarroute in kaart te brengen. Bauke vraagt zich af of varen in 
het sportpark wel leuk is, is het kanaal een optie. Gerda merkt op dat er nagedacht wordt over het beheer en 
de wijze van het gebruik van de kano’s (vaste dagen, vaste tijden etc.). Ook zal beleid opgesteld worden 
omtrent gebruik, opslag, beheer. 
Afgesproken wordt dat Liesbeth en Wiebren met hun dochters gaan proefvaren. Zij stemmen een 
moment met Gerda af. 
 
A.s. zaterdag staat het frisbeeën gepland.   
 
Schouw door het sportpark met Gerda, Bauke, Jens Dijkstra en Kanne Lei: 

 Zeer slechte verlichting van het park, kwaliteit is slecht, palen staan scheef en op aantal 
wandelpaden is de verlichting weggehaald tot ergernis van hardlopers; 

 Op dit moment zijn 6 lantaarnpalen defect in het park; 

 De kwaliteit van de wandelpaden is uitgezonderd de entree in zeer slechte staat, veel kuilen en 
gaten, dit levert blessures op voor sporters; 

 Geen of slechte kwaliteit bankjes voor wandelaars; 

 Geen of kapotte prullenbakken; 

 Onveilige situaties voor wandelaars en hardlopers door gebruik van auto s vooral na 15 uur doordat 
ouders kinderen bij de voetbalclubs MKV en LVV afzetten; 

 Speeltoestellen worden niet gebruikt, men vraagt zich het nut ervan af of men heeft twijfel bij de 
juiste plek van de toestellen; 

 Onduidelijkheid over publiek gebruik van sportvelden, hekken zijn meestal dicht maar soms ook 
open, niet helder is wat beleid is, wordt door jeugd overdag wel veel gebruik van gemaakt. 

 
Bauke vraagt hoe het wijkpanel wil opereren binnen de sportwijk. Wil het wijkpanel een actieve rol? 
Opgemerkt wordt dat het wijkpanel voorzichtig moet zijn om hiervoor de initiator te zijn. Dit is ook niet de rol 
van het wijkpanel. 
De gemeente en sportverenigingen zijn verantwoordelijk voor het sportpark. Wel kan het wijkpanel 
ondersteunen op verschillende manieren en een vinger aan de pols houden voor wat betreft het onderhoud 
van het sportpark (zie hierboven de aandachtspunten), maar ook de rol van sport in de wijk. 
Het wijkpanel is van mening dat er wel iets moet gebeuren met het sportpark, er is sprake van achterstallig 
onderhoud en de gemeente en de sportverengingen ondernemen weinig actie. 
 
Werkgroep Groen 
De wijkschouw staat gepland voor dinsdag 18 mei a.s. Wie mee wil doen, kan zich om 19.00 uur melden bij 
het wijkcentrum.  
Bauke vertelt dat de plannen voor de lusthof zijn doorgegeven aan de gemeente, maar dat hierop geen 
reactie is ontvangen. Er zijn veel nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers bij de vlindertuin. De moestuin is zo 
goed als klaar en kan worden beplant. Het hele project kan volgend jaar worden gestart. Er zijn ideeën om in 
het najaar een “open tuin”-dag te organiseren.  
Bauke wil extra plantenbakken maken en vraagt hiervoor budget. Het wijkpanel stemt hiermee in. 
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Werkgroep speeltoestellen 
Liesbeth licht toe dat er van de Postcodeloterij een bijdrage is ontvangen van € 2500. Dit wordt besteed aan 
de aanschaf van het solarbankje.  
Er wordt een projectplan gemaakt voor een aanvraag vanuit het Mienskipsfonds. Dit moet vanuit het 
wijkpanel worden aangevraagd. Het wijkpanel stemt hiermee in. 
 
Werkgroep Citygards 
Dian vertelt dat op 28 mei de Citygards worden geopend. Een uitnodiging volgt binnenkort. De wethouder 
komt een openingshandeling doen. 
 
Julianalaan 
Harm merkt op dat op 22 mei een afspraak met de gemeente staat gepland. In de loop van de maand juni 
moet een rapport worden geleverd aan de gemeenteraad over de uitkomsten van de onderzoeken en 
verwachte verkeersdruk etc. 
Gerda vraagt om aandacht voor de bewoners van de Julianalaan. 
 
Buslijnen 
Harm licht toe dat de buslijn Nijlansdyk, Marijkestraat, Surinamestraat in december komt te vervallen. De 
andere buslijn gaat via het Stephensonviaduct naar het Station. 
 
Ter informatie: Werkgroep Sociaal (op voorspraak van Hinke) moet nog actief worden met een doel en 
activiteiten. 
 
 
7. Rondvraag en sluiting 
Harm vraagt aandacht voor het wegdek aan de Antillenweg (achter het Friesland College). Dit punt wordt 
volgende week meegenomen in de wijkschouw. 
 
De eerstvolgende vergadering van het wijkpanel op dinsdag 8 juni 2021 om 21.30 uur zal plaatsvinden. 
Dian sluit, met dank voor de inbreng van iedereen, de vergadering. 
 

  

mailto:harmmink@gmail.com


   

Stichting Wijkpanel Nijlân, Secretariaat: Marijkestraat 18  8931 EA  Leeuwarden 

Tel: 06-29077737 Email: harmmink@gmail.com  KVK: 01161842 ING-rekening 3420344 
 

5
 

 
Actiepunten: 
 
 

Onderwerp: Besluit: d.d.: Wie: 

Bespreken maaibeleid bij kanaal Afspraak maken met Riemer 
Haagsma. 

Blijf onder 
de 
aandacht 

Bauke/Roderick 

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

Plannen wijkconferentie Na de lockdown 
 

t.z.t. Allen 

Inzaaien bloemenweide Soestdijk-
flat 

Bespreken met de gemeente 13 april Bauke 

Communicatieplan 
 

Maken van een communicatieplan 
voor Facebook, website, Instagram 
Bespreken in de volgende 
vergadering. 

8 juni Dian/Liesbeth 

Samenwerking winkeliers 
 

Bespreken in de volgende 
vergadering 

8 juni Harm 

Gebak bij de vergadering Bij de 1
e
 fysieke bijeenkomst zorgt 

Bauke voor gebak 
8 juni Bauke 

 

 
 
 
 

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 

 
 
 

Vergaderschema 2021, aanvang: 19.30 uur: 
8 juni, 14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december. 
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