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Verslag van wijkpanelvergadering van 12 januari 2021  
 
Aanwezig: Harm Mink, Bauke Westra, Klaas Wierenga, Daan Feenstra, Hinke Roorda, Dian Webbink 

en Wiesje Helder (notulist) 
 
Afwezig: Roderick Slof en Hein Joustra 
 
Gasten: Bente, Evelien, Liesbeth en Wiebren (agendapunt 5) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.  Opening en vaststellen overige agendapunten 
Harm heet iedereen van harte welkom en opent om 20.00 uur de vergadering.  
 
 
2.  Verslag 8 december 2020 
Naar aanleiding van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt. Het verslag worden vastgesteld. 
 
Actiepuntenlijst: 

 Uitbreiding speeltuin. Offerte en subsidiemogelijkheden bespreken in de volgende vergadering; 

 Planontwerp Beatrixstraat. Bespreken in de volgende vergadering. 
 

Bovenstaande punten zijn afgehandeld en worden van de actiepuntenlijst afgevoerd. 
 
 
3. Mededelingen/Ingekomen stukken 
Mededelingen: 
Er is bericht van verhindering ontvangen van Hein Joustra en Roderick Slof. 
 
Ingekomen stukken: 

 Uitnodiging via Teams voor het wijk- en dorpenprogramma.  
 
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.  
 
 
4. Verkeer Julianalaan 
Harm merkt op dat in februari er een gezamenlijk overleg met de gemeente en bewoners van Huizum West 
wordt gepland om de plannen te bespreken. De motie die in de raad is ingediend door de VVD en de FNP is 
aangenomen.  
 
 
5. Besluitvorming Speeltoestellen 
Er is een voorstel ontvangen van Benthe en Evelien. Het totale plan kost € 54.000. Er zijn verschillende 
opties. Harm stelt voor om met 1 (vogelnest + schommel), 2 (jungle) en 3 (solarbankje) aan de slag te gaan. 
Deze speeltoestellen bedragen ca. € 21.000. Bauke stelt voor om de schommel (vogelnest) vanuit de 
beweegtuin te verplaatsen. Harm vraagt wat Benthe en Evelien het liefste willen. Zij geven aan dat ze het 
liefst de solarbank, de schommels en de pyramide zouden willen plaatsen.  
Bauke geeft aan dat de wipkip en de vogelnestschommel bij het wijkcentrum verplaatst moeten worden, 
deze kunnen worden herplaatst.  
De kosten voor de speeltoestellen kunnen worden betaald uit de ISV-gelden en kunnen er fondsen worden 
aangeschreven.  
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Dian vraagt of er een voorkeur is voor een grote vogelschommel of de jungle-schommel. Benthe vindt de 
jungleschommel het leukst omdat die niet veel voorkomt.  
Voorgesteld wordt om een bedrag van € 23.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van nieuwe 
speeltoestellen. Wiebren, Liesbeth, Daan en Roderick gaan de voorstellen uitwerken en bespreken met de 
gemeente. 
 
 
6. Voortgang groen in de wijk 
Door de aangescherpte Coronamaatregelen is er weinig actie momenteel vanuit de gemeente. Bauke heeft 
contact gehad met Jorn en deze zal een groenkaart toesturen. Deze kan op een later moment worden 
gebruikt om de voortgang in beeld te krijgen. 
 
 
7. Voortgang Citygards 
Daan vertelt dat een bedrag van € 8.000 is overgebleven, dit is gereserveerd voor de citygards. Dian vraagt 
of de offerte inmiddels is afgehandeld. Harm geeft aan dat hij morgen de overeenkomst laat ondertekenen. 
De totale kosten voor de citygards in 2020 bedragen € 4.000. Daan vraagt of dit inclusief of exclusief BTW 
is. Dian geeft aan dat dit niet helemaal duidelijk, dit moet worden nagevraagd bij Anja Reus.  
Dian merkt op dat het wijkpanel van de Binnenstad contact heeft gezocht met haar. Dit wijkpanel wil heel 
graag samenwerken met wijkpanel Nijlân voor de aanschaf van Citygards, omdat er in de binnenstad één 
groot probleemgebied is dat ze willen aanpakken. Dian vraagt hoe de andere wijkpanelleden hierover 
denken. 
Algemeen wordt opgemerkt dat dit een mooi samenwerkingsverband kan zijn, het wijkpanel stemt hiermee 
in.  
 
 
8. Rondvraag en sluiting 
Harm geeft aan dat hij, zodra dit mogelijk is, hij een wijkschouw wil organiseren. Bepaalde straten zien er 
heel slecht uit.  
 
De eerstvolgende vergadering van het wijkpanel op dinsdag 9 februari 2021 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 

Kinderwijkpanel Oprichten? In het volgende overleg 
bespreken 

Okt. 2020 Harm 

Financiën De projecten van komende jaren 
inzichtelijk maken 

Jan. 2021 Daan 

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

Organiseren wijkschouw Datum plannen z.s.m. Harm 
 

Bloembakken bij invalswegen Plan verder uitwerken Jan. 2021 Roderick 

Wijkschouw plannen Na de lockdown Febr. 
2021 

Harm 

Plannen wijkconferentie Na de lockdown t.z.t. Allen 

 

Vergaderschema 2021, aanvang: 19.30 uur: 
9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni, 14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december. 
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