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Verslag van de wijkpanelvergadering van 13 april 2021  
 
Aanwezig: Harm Mink, Bauke Westra, Daan Feenstra, Dian Webbink, Wybren de Graaf, Roderick Slof, 

Klaas Wierenga, Hein Joustra, Gerda van der Linden, Willy de Jong, Arne en Wiesje Helder 
(notulist) 

 
Afwezig: Hein Joustra en Hinke Roorda. 
 
Gasten: Yasmin de Jong en Jens Dijkstra (sportwijk Nijlan) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 9 maart 2021 en mededelingen/ingekomen stukken 
Naar aanleiding van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt. Het verslag worden vastgesteld. 
 
Actiepuntenlijst: 

 Bloembakken bij invalswegen. Zie agendapunt 8; 

 Zoeken naar communicatie specialist. Willy neemt deze taak samen met Arne op zich. 

 Website wijkpanel. Updaten. Bespreken in de volgende vergadering. Zie agendapunt 4; 

 Meerwaarde Sportwijk Nijlân. Sportwijk Nijlân uitnodigen voor de volgende vergadering. Zie 
agendapunt 7. 

 Inzaaien bloemenweide Soestdijk-flat. Bespreken met de gemeente. Bauke heeft contact gehad met 
Jorn Berendonk en het verzoek besproken en dit teruggekoppeld naar de bewoners van de 
Soestdijkflat. 
 

Bovenstaande punten zijn afgehandeld en worden van de actiepuntenlijst afgevoerd. 
 
Mededelingen:  
Er is bericht van verhindering ontvangen van Hein en Hinke. 
 
Ingekomen stukken: 

 Bericht over muurkaatsen; 

 Buslijnen. Op 19 april is er een bijeenkomst over de buslijnen. Harm licht kort de plannen van de 
gemeente en Arriva toe. Insteek is wel om 1 buslijn te behouden voor Nijlân; 

 Nieuwsbrief Wijken en Dorpen, april 2021.  
 
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
 
3. Website en aanpassingen (Willy en Arne) 
Roderick spreekt zijn waardering uit voor de uitvoering van de website en Facebook. 
Dian wil een aantal punten bespreken: het nieuwe logo wil ze graag toegevoegd hebben aan de website. 
Verder zou het fijn zijn als er nieuwe/andere foto’s bij het kopje Wijkpanel worden geplaatst die passend zijn 
bij de projecten (vlindertuin, speeltuinen). De voorkeur wordt uitgesproken voor 1 centraal emailadres 
(info@nijlan.nl) en alleen het telefoonnummer van Harm en Dian (huisnummer) vermelden.  
Willy zou graag foto’s van de wijkpanelleden op de website plaatsen (smoelenboek). Hierbij worden geen 
telefoonnummers vermeld. 
Het wijkpanel stemt hiermee in. 
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4. Wijkpanel 
Dian merkt op dat de gegevens bij de Kamer van Koophandel aangepast moeten worden. 
Opgemerkt wordt dat het verstandig is om gezamenlijk de criteria bepalen en vast te stellen waar het 
wijkpanel voor staat.  
Afgesproken wordt dat Dian een extra vergadering hiervoor gaat organiseren.  
De huidige wijkpanelleden zijn officieel lid. Deze worden opgenomen in de gegevens die bekend zijn bij het 
KvK.  
Er zijn een aantal werkgroepen actief binnen het wijkpanel (groen, speeltoestellen, citygards, Julianalaan). 
Bauke geeft aan dat er geen werkgroep Sport is. Valt dit onder het wijkcentrum of onder het wijkpanel. 
Harm is van mening dat activiteiten vanuit en rondom het wijkcentrum onder de verantwoordelijkheid van het 
wijkbestuur vallen. Grote activiteiten behoren bij de werkgroep Sport van het wijkpanel. Wanneer nodig kan 
dit onderling worden afgestemd. 
Afgesproken wordt om de werkgroep Sport toe te voegen.  
 
 
5. Social Media 
Liesbeth houdt de Facebookpagina op dit moment bij. Gerda merkt op dat zij meende dat de naam 
aangepast zou worden. Liesbeth bevestigt dit. Het is de bedoeling om de pagina Wijkcentrum Nijlan om te 
zetten naar Wijk Nijlan. Op de Facebookpagina kunnen dan zowel het wijkpanel als de wijkvereniging 
berichten plaatsen.  
Dian stelt voor om de uitwerking buiten de vergadering om te bespreken. In de eerstvolgende vergadering 
komt een voorstel van een nieuwe naam en de uitwerking. 
 
 
6. Voortgang werkgroepen 
Werkgroep Groen 
Bauke vertelt dat de perenbomen zijn geplant en de moestuin is bijna klaar. 
 
Werkgroep speeltoestellen 
Liesbeth licht toe dat er een extra subsidie is aangevraagd bij de Postcodeloterij Buurtfonds van € 5.000.  
Dit subsidie wil de werkgroep besteden voor de aanschaf van de solar bank.  
 
Werkgroep Citygards 
De eerste ontwerpen voor de Citygards zijn ontvangen. Plaatsing staat gepland begin mei. Nader informatie 
volgt. 
 
Werkgroep Sport 
Gerda is bezig met SportConnect over Frisbee, de looproute, kano’s en The Next Step. Ze heeft dit samen 
met Yasmin opgepakt. Met de gemeente zijn zij in overleg over een kanoroute in de wijk.  
 
 
7. Sportwijk Nijlan (Yasmin de Jong (buurtsportcoach) en Jens Dijkstra) 
Gerda licht kort de reden voor dit agendapunt toe. Wijkpanel Nijlân heeft een subsidie ontvangen voor het 
realiseren van een sportroute door de wijk met o.a. beweegtoestellen. Gerda wil dit graag opstarten en heeft 
daarom Yasmin uitgenodigd voor deze vergadering.  
Bauke wil graag duidelijkheid over sport in de wijk. Er zijn veel initiatieven en voor hem is onduidelijk wie wat 
doet.  
Gerda merkt op dat de subsidie is aangevraagd naar aanleiding van de gesprekken in de vergaderingen 
over meer sport in de wijk, waaronder de hardlooproute. De beweegbanken zijn niet dezelfde die bij het 
wijkcentrum staan. Het zijn banken waarop je kunt uitrusten, maar ook oefeningen kunt doen, deze banken 
zijn voor Leeuwarden uniek. Het is de bedoeling dat die banken langs de hardlooproute staan. 
Yasmin de Jong is de buurtsportcoach. Samen met Gerda wil ze een werkgroep Sport in het leven roepen 
om sportactiviteiten in de wijk te organiseren. Het is bedoeling van om de verleende subsidie 3 
beweegbanken aan te schaffen en te plaatsen in de wijk. Het is de bedoeling om aan te sluiten bij de 
Zuiderlooproute, over de invulling van de looproute volgt nog overleg.  
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Dian vraagt of Gerda hulp nodig heeft. Gerda geeft aan dat zij hier op terug komt na het overleg met de 
Zuiderlooproute. Bauke geeft aan dat hij wil meedenken over de route. 
Jens Dijkstra licht toe dat Sportwijk Nijlân een samenwerkingsverband is van 8 verschillende sportorgani-
saties met als doel sport- en spelactiviteiten structureel te organiseren in de wijk. De gemeente heeft hierop 
geen definitief besluit genomen en de activiteiten worden door de buurtsportcoaches opgepakt.  
Hij is van mening dat de te realiseren looproute een gezamenlijk project met verschillende verenigingen zou 
moeten worden. 
Roderick vraagt of er aandacht is voor de uitstraling van het sportpark, het groen en de parkeeroverlast. 
Jens licht toe dat hier uitgebreid over is gesproken. Er zijn vanuit de wijk diverse signalen over de omgeving 
rondom de sporthal, hoe kan dit worden verbeterd. Jens wil hier graag over meedenken. 
Harm merkt op dat er binnenkort een overleg is met o.a. Alef Dekker over een lange termijnplanning (10-20 
jaar).  
 
 
8. Rondvraag en sluiting 
Roderick vraagt naar de stand van zaken met de informatieschermen. Harm geeft aan dat deze volgende 
week worden geplaatst.  
Er zijn auto’s in de wijk die bijna worden begroeid met onkruid. Kunnen we hier iets aan doen? Voorgesteld 
wordt dit te melden bij 14058 of via de app. 
Roderick stelt voor om nauwer samen te werken met de winkeliers in de wijk. Dian stelt voor om hiervan een 
agendapunt te maken in een volgend overleg.  
 
De eerstvolgende vergadering van het wijkpanel op dinsdag 11 mei 2021 om 21.30 uur zal plaatsvinden. 
Dian sluit, met dank voor de inbreng van iedereen, de vergadering. 
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Actiepunten/Besluitenlijst 
 
 

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 
 

Organiseren wijkschouw Datum plannen z.s.m. Harm 
 

Plannen wijkconferentie Na de lockdown 
 

t.z.t. Allen 

Inzaaien bloemenweide Soestdijk-
flat 

Bespreken met de gemeente 13 april Bauke 

Graffiti in de wijk Locaties inventariseren. Dian zal 
Hein vragen dit op te starten. 
Bespreken in de volgende 
vergadering. 
 

11 mei Roderick/Hein 

KvK-gegevens  Aanpassen aan de huidige bezetting 
van het wijkpanel 

11 mei Harm 

Logo op website 
 

Bespreken met websitebeheerder 11 mei Harm 

Smoelenboek maken 
 

Voorstel maken over locatie  11 mei Dian/Willy  

Contact redactie 
 

Willy komt hier in de volgende 
vergadering op terug. Gedacht 
wordt aan een emailadres voor de 
redactie. 
 

11 mei Willy/Harm 

Plannen extra vergadering 
 

Bespreken missie, visie en criteria 
voor nieuwe wijkpanelleden 
 

11 mei Dian 

Samenwerking winkeliers 
 

Bespreken in de volgende 
vergadering 
 

11 mei Harm 

 

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