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Verslag van de wijkpanelvergadering van 11 oktober 2022  
 
Aanwezig: Daan Feenstra, Liesbeth Dam, Roderick Slof, Dian Webbink, Bauke Westra, Harm Mink, 

Hinke Roorda en Wiesje Helder. 
 
Gast: Rikkie Hagen (wijkmanager a.i.), Tamara v.d. Meulen (raadslid GroenLinks), Janny Lok 

(raadslid GroenLinks), Kaylee Planting (MiPatio) 
 
Afwezig: Klaas Wierenga en Wybren de Graaf 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.  Opening en vaststellen agenda 
Dian heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 
 
 
2.  Verslag 14 juni 2022  
Het verslag is in de vergadering van 13 september behandeld. Het verslag is vastgesteld. 
 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken  
Er is bericht ontvangen van verhindering van Klaas Wierenga en Wybren de Graaf.  
 
Deelfietsen/-scooters (Hinke) 
Hinke vertelt dat de gemeente bezig is met het opstellen van een plan voor deelfietsen en -scooters. Voor de 
wijk is het van belang om dit goed in de gaten te houden i.v.m. overlast van geparkeerde deelfietsen en -
scooters. De overlast kan gemeld worden bij de gemeente via 14-058. 
 
Samenwerking met het wijkcentrum 
Dian merkt op dat het wijkcentrum nog niet heeft gereageerd op het voorstel tot samenwerking. Harm licht 
toe dat het wijkcentrum in overleg is met de Sesam Academie om het tekort aan bestuursleden en de 
financiële problemen op te lossen. Het voorstel tot samenwerking staat daarom voorlopig on hold. 
Rikkie merkt op dat de gemeente de problemen in kaart brengt en nadenkt over oplossingen. 
Dian geeft aan dat er gister een gesprek met de wijkwethouder is geweest en zijn problemen in de wijk en de 
knelpunten van het wijkcentrum besproken. 
 
Mail van de heer Klarenbeek 
De heer Klarenbeek heeft een mail gestuurd over het feit dat hij gewond is door een val ten gevolge van de 
slechte stoepen. 
Rikkie heeft de mail doorgestuurd naar Groenonderhoud en heeft gevraagd of er plannen zijn om de stoepen 
aan te pakken. Hierop is nog geen reactie ontvangen. 
De heer Klarenbeek heeft gevraagd om via social media hier aandacht aan te besteden en ook de manier 
waarop een klacht kan worden gemeld.  
 
Sinterklaas intocht 
Roderick bedankt het wijkpanel voor de bijdrage voor de sinterklaas intocht. 
 
 
4. Vragen en inbreng van de gasten 
Tamara van der Meulen en Janny Lok (raadsleden GroenLinks) 
Tamara geeft aan dat zij en Janny nieuwsgierig zijn naar wat er in de wijk speelt en vraagt het wijkpanel om 
informatie te delen. Mochten er vragen zijn of knelpunten dan kan het wijkpanel actief gebruik maken van de 
raadsleden om dit aan de orde te stellen. 
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Kaylee Planting (MiPatio) 
MiPatio is een nieuw appartementencomplex en er zijn nog 10 appartementen te koop. Binnenkort wordt een 
open dag georganiseerd voor belangstellenden en wijkbewoners. De binnentuin is alleen toegankelijk voor 
de bewoners.  
Binnen het complex is een brasserie gevestigd en deze is vanaf november geopend voor publiek. De 
brasserie is geopend van 15.00-21.00 uur en is beschikbaar voor feesten en partijen.  
 
 
5. 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 
Vrijdag wordt de eerste opzet gemaakt voor de volgende wijkkrant. Kopij is welkom.  
 
Werkgroep Groen en Spel 
Vlindertuin 
Er zijn geen bijzonderheden. De tuin wordt winterklaar gemaakt. 
 
Stand van zaken speeltoestellen/ontmoetingstuin 
Roderick vraagt wanneer de beplanting wordt verwacht. Liesbeth licht toe dat dit niet bekend is.   
 
Sociaal Domein 
Er zijn geen bijzonderheden. 
 
Werkgroep Sportroute 
Hierover is geen informatie bekend. Dian zal hierop actie ondernemen zodat hierover een besluit genomen 
kan worden.  
 
 
6. Rondvraag en sluiting 
Roderick vraagt aandacht voor een eventuele kerstattentie of kerstgroet aan het begin van de wijk. Roderick, 
Hinke en Dian gaan samen een voorstel uitwerken. 
Bauke merkt op dat bewoners in Goutum een ledpakket van de gemeente hebben ontvangen en Bauke 
vraagt of dit voor Nijlân ook mogelijk is. Vanuit de gemeente komt een bericht over de inzet van 
energiecoaches. Afgesproken wordt dat Harm actie hierop zal ondernemen. 
Bauke vertelt over een project waarbij op koffiedik oesterzwammen worden gekweekt. Wanneer hiervoor 
belangstelling is kan een kweekkast ter beschikking worden gesteld. Opgemerkt wordt dat dit mogelijk 
interessant is voor de brasserie in MiPatio. 
 
De eerstvolgende vergadering van het wijkpanel op dinsdag 8 november 2022 om 19.30 uur zal 
plaatsvinden. Dian sluit, met dank voor de inbreng van iedereen, de vergadering om 20.35 uur. 
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Actiepunten: 
 

Onderwerp: Besluit: d.d.: Wie: 
Plannen wijkconferentie Organiseren in september/oktober 2022  Najaar 

2022 
Allen 

Bijeenkomst 
Sesamacademie  

Bijeenkomst plannen in overleg met de 
Sesamacademie in maart 2022. 
Plan van aanpak delen met de wijkpanelleden 
Bespreken met Harm  

9 nov. 
 
 
 
10 mei  

Harm 
 
 
 
Dian 

Lichtzuilen 
 

Navragen bij Sjors Pol wie de eigenaar is. 12 april 
‘22 

Bauke 

Zwerfvuil Beschikbaarheid Skrep navragen 10 mei Harm 

Wijkbestuur uitnodigen Uitnodigen voor de volgende vergadering en het 
speerpunt Participatie voor de wijk bespreken. 
Dian bereid het overleg voor en de wijkpanelleden 
leveren input. 

10 mei Harm 

Jongerenpanel Agenderen voor de volgende vergadering 13 sept. Harm 

Actie regenton Agenderen voor de volgende vergadering 13 sept. Harm 

Nieuw logo Het oude logo van het wijkpanel/wijkcentrum 
aanpassen aan het nieuwe logo 

13 sept. Wybren 

Wijkpanel/gemeente Hoe is de samenwerking, communicatie etc. en hoe 
kunnen we dit verbeteren.  

13 sept. Harm 

Stoepen in de wijk Op Facebook een bericht plaatsen waar klachten 
gemeld kunnen worden 

11 okt. Liesbeth 

Sportroute Wat is de stand van zaken. Navragen bij Gerda. 11 okt. 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 
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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 2022, aanvang: 19.30 uur: 
8 november, 13 december. 
 
Vergaderschema 2023, aanvang: 19.30 uur: 
10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni, 11 juli, 12 september, 10 oktober, 14 november, 12 
december. 
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