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Verslag van de wijkpanelvergadering van 14 februari 2023  
 
 
Aanwezig: Bauke Westra, Harm Mink, Wybren de Graaf, Hinke Roorda, Roderick Slof en Wiesje 

Helder. 
 
Afwezig: Dian Webbink, Liesbeth Dam, Daan Feenstra 
 
Gasten: Aafke de Vries en Carlo Kater 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.  Opening en vaststellen agenda 
Wybren heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 
Aafke en Carlo bezoeken de vergadering uit interesse vanuit de wijk.  
 
 
2.  Verslag 10 januari 2023  
Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt. Hinke heeft een informatiebijeenkomst 
bezocht rondom de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne. Er is aangegeven dat de huisvesting, eerst 
voor een jaar, bijna klaar is. Verder zijn er initiatieven om activiteiten voor de vluchtelingen te organiseren. 
Hinke heeft aangegeven welke activiteiten er in Nijlân worden georganiseerd en dat een beroep kan worden 
gedaan op het wijkpanel bij de organisatie van activiteiten. 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Actiepuntenlijst 

• 113 bordje. Bordje is aangevraagd bij de gemeente en wordt geplaatst op een bankje langs het 
kanaal; 

• Website. Voorstel maken om de website te updaten; (zie agendapunt 7); 

• Nijlân Festival. Gaan we dit oppakken en hoe gaan we dat doen? (zie agendapunt 6). 
 
Bovenstaande actiepunten zijn afgehandeld en worden van de actiepuntenlijst afgevoerd. 
 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken  
Er is bericht van verhindering ontvangen van Dian, Daan en Liesbeth. 
 
Ingekomen stukken: 

• Hinke stuurt eventuele ingekomen stukken door. 
 
 
4.  Wijkconferentie 2023/Ontmoetingsavond voor wijkbewoners 
Roderick vertelt dat de commissie het idee heeft om een markt te organiseren waar verschillende bedrijven 
(Omrin, gemeente, wijkagent)/instellingen zich kunnen presenteren door middel van een korte pitch. Verder 
een presentatie over gasloos wonen en wordt een ideeën-bus geplaatst. De catering moet nog worden 
geregeld.  
 
 
5. Zwerfvuildag in samenwerking met Omrin 
Roderick wil in samenwerking met Omrin een zwerfvuildag in de wijk organiseren. Op 18 maart wordt een 
landelijke schoonmaakdag georganiseerd door Nederland Schoon. Mogelijk kan hierbij worden aangesloten.  
Roderick en Wybren gaan verder informatie zoeken. 
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Vlaggen met logo’s bij wijkcentrum 
Voorstel van Roderick om beachvlaggen (2 stuks) aan te schaffen met het logo van het wijkcentrum en het 
wijkpanel en te gebruiken bij activiteiten of als het wijkpanel vergadert. 
Roderick zal nagaan wat de aanschafkosten zijn. 
 
 
6. Wijkfeest 
Wybren wil de opties voor het organiseren van een wijkfeest onderzoeken. Er zijn meerdere wijkpanels in 
Leeuwarden die dit organiseren en is voor de verbinding van de wijk een mooi evenement. 
Het idee wordt enthousiast ontvangen.  
Afgesproken wordt dat Wybren een oproep in de groepsapp zal zetten voor het samenstellen van een 
werkgroep. 
 
 
7. Voortgang website  
Er is een verzoek ontvangen voor het updaten van de website. Wybren heeft dit besproken met een 
specialist. Hij nodigt de wijkpanelleden uit om met voorstellen te komen wat wel/niet op de website 
opgenomen moet worden.  
Afgesproken wordt dat Roderick, Bauke, Liesbeth en Wybren eerst onderwerpen gaan inventariseren.  
 
 
8. 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 
De wijkkrant is zo goed als klaar. Er ontbreekt nog informatie vanuit het wijkcentrum, Harm zal dit 
aanleveren. 
 
Werkgroep Groen en Spel 
Groen/Vlindertuin 
Bauke vertelt dat de groenstrook langs het kanaal nog niet ingezaaid is. De gemeente wil de aanleg van 
leidingen voor aardwarmte eerst afwachten. Het project ligt momenteel stil. 
 
Stand van zaken speeltoestellen/ontmoetingstuin 
Er is een goed gesprek geweest met de gemeente over de aanschaf van speeltoestellen. De huidige 
toestellen blijven in beheer bij de gemeente. Er is een lijst ontvangen van toestellen die dit jaar en in 2024 
worden vervangen.  
 
Sociaal Domein 
Hinke en Dian zijn uitgenodigd voor een gesprek met Willem Wijbenga om te bespreken wat men 
(Amaryllis/DOA’s) voor elkaar kan betekenen. 
 
 
10. Rondvraag en sluiting 
Wybren heeft een gesprek gehad bij het Friesland College over het maken van 4 bloembakken. Een offerte 
wordt binnenkort verwacht.  
Dian heeft via de app gevraagd of er een afscheidscadeau voor Klaas Wierenga is geregeld. Bauke zal dit 
verzorgen. 
Roderick vraagt aan Harm naar de stand van zaken omtrent het wijkcentrum. Harm licht toe dat de 
gemeente tegemoet komt in de energiekosten. Er loopt nog een bezwaarschrift over het salaris van de 
conciërge van het wijkcentrum, maar behandeling hiervan laat op zich wachten. Verder volgt binnenkort een 
gesprek met de gemeente (Kor Oosterhuis) over de verduurzaming van het wijkcentrum.  
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Harm is gebeld door mw. Delgrosso van het wijkpanel Aldlân. Het wijkpanel Aldlân zou de tafeltennistafel bij 
de Antillenflat willen overnemen. Zij heeft de indruk dat deze niet meer wordt gebruikt. Harm vraagt hoe het 
wijkpanel hier tegenover staat. 
Vanuit het wijkpanel wordt aangegeven dat men hier geen voorstander van is en de tafel niet wil verkopen. 
Harm heeft de indruk dat er in de wijk veel lantaarnpalen defect zijn en heeft dit gemeld. Reparatie laat op 
zich wachten omdat materiaal slecht leverbaar is. Hinke zal schriftelijke vragen stellen in de gemeenteraad. 
Carlo Kater merkt op dat er wel een aantal zaken zijn die in samenwerking met het Friesland College 
opgepakt kunnen worden. Hij vraagt vooral de verbinding te zoeken. 
 
De eerstvolgende vergadering van het wijkpanel op dinsdag 1 maart 2023 om 19.30 uur zal plaatsvinden. 
Wybren sluit, met dank voor de inbreng van iedereen, de vergadering om 21.00 uur. 
 
 
Vergaderschema 2023, aanvang: 19.30 uur: 
14 maart, 11 april (wijkconferentie), 9 mei, 13 juni, 11 juli, 12 september, 10 oktober, 14 november, 12 
december. 
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Actiepunten: 
 

Onderwerp: Besluit: d.d.: Wie: 
KVK Moet worden aangepast (staan oude gegevens in) 13 dec. Daan 

Speeltoestellen Nagaan bij de gemeente hoe de afschrijving is geregeld 13 dec. Wybren 

AED’s Opleidingsmogelijkheden nagaan en inventariseren 
hoeveel buiten AED’s er in de wijk zijn. 

14 febr. Liesbeth/ 
Wybren 

Omrin Informatiebijeenkomst over afvalscheiding laten 
organiseren door Omrin 

14 febr. Dian 

Vergroenen wijk Gemeente wil een toelichting geven in de wijkpanelverga-
dering. Bonnie Veenstra uitnodigen voor de volgende 
vergadering 

14 febr./ 
1 maart 

Bauke 

Plantsoen 
MiPatio 

Nagaan of er bloembollen geplant kunnen worden en wat 
de afspraken hierover zijn 

14 febr./ 
1 maart 

Bauke 

Beachvlag 
 

Aanschafkosten nagaan van 2 beachvlaggen 1 maart Roderick 

Wijkfeest 
 

Samenstellen werkgroep 1 maart Wybren 

Website Als vast agendapunt opnemen op de agenda 1 maart Dian 
 

Reservering Reserveren van geld voor de aanschaf van speeltoestellen 
op de agenda van de volgende vergadering 

1 maart Dian 

Cadeau Klaas Afscheidscadeau regelen voor Klaas Wierenga 1 maart Bauke 
 

 

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 

 
 
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 
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