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Verslag van de wijkpanelvergadering van 14 maart 2023  
 
 
Aanwezig: Dian Webbink, Liesbeth Dam, Daan Feenstra, Bauke Westra, Harm Mink, Wybren de Graaf, 

Hinke Roorda, Roderick Slof en Wiesje Helder. 
 
Gasten: Thijs Creusen (directeur Ynsicht)  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.  Opening en vaststellen agenda 
Dian heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 
 
 
2.  Verslag 14 februari 2023  
Naar aanleiding van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt. Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Actiepuntenlijst 

• Aanschafkosten nagaan van 2 beachvlaggen; zijn aangeschaft; 

• Afscheidscadeau regelen voor Klaas Wierenga; Bauke heeft contact met Klaas gehad. 
 
Bovenstaande actiepunten zijn afgehandeld en worden van de actiepuntenlijst afgevoerd. 
 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken  
Vraag m.b.t. Oekraïners opvang in Polaris 
Er is een vraag ontvangen voor het beschikbaar stellen van een ruimte voor taallessen voor Oekraïners. 
Hinke heeft hierover contact gehad met de interim voorzitter en overlegd met Therese. Mogelijk worden er  
twee ruimtes beschikbaar gesteld, of dit lukt is op dit moment nog niet bekend. 
 
Er zijn geen ingekomen stukken.   
 
 
4.  Kennismaking Thijs Creusen, directeur Ynsicht 
Thijs Creusen stelt zich voor, hij is directeur van Ynsicht. De visie en missie van de school is onder de loep 
genomen en is gekeken wat de school voor de wijk kan betekenen. Hij wil de samenwerking met het 
wijkpanel verbeteren en geeft een korte toelichting over de opzet en werkwijze van de school. 
Thijs nodigt het wijkpanel uit om de school te bezoeken. 
 
 
5. Wijkconferentie 2023/Ontmoetingsavond voor wijkbewoners 
De werkgroep wil graag de hulp van de communicatie werkgroep. Er is een idee om een video te maken 
voor de wijkconferentie. Wijbren en Dian gaan hiermee aan de slag en stemmen af met de werkgroep. 
Liesbeth gaat fine-tunen. 
De catering is geregeld en bij de bakker wordt oranjekoek besteld. Als attentie wordt gedacht aan een 
groeikaart met een leuke tekst. 
Roderick vraagt aan Liesbeth of Bente een ideeënbus wil maken, om deze in het wijkcentrum te plaatsen. 
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6. 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 
Het programma van de wijkconferentie wordt nog op Facebook geplaatst. 
Deze week verschijnt de wijkkrant en wordt bezorgd. 
 
Werkgroep Groen en Spel 
Groen/Vlindertuin 
Bauke vertelt dat de tuin weer tot bloei komt. Er is een groot insectenhotel gemaakt en wordt nu gewerkt aan 
het maken van compostbakken.  
 
Activiteit & Spel 
In de wijkkrant is een oproep gedaan voor de bewoners aan Het Riet. Mochten er ideeën zijn voor 
vervanging van het speeltoestel dan kan dit worden gemaild. 
 
Sociaal Domein 
Zie mededelingen. 
 
 
7. Rondvraag en sluiting 
Daan heeft aangegeven dat er voldoende financiële ruimte is om weer hanging baskets in de wijk te laten 
ophangen. Opgemerkt wordt dat de aanschaf hiervan duur is (rond € 8.000). Bauke pleit voor het oppakken 
van het plan om bloembollen te planten langs wandelroutes in de wijk.  
 
Dian vraagt hoe vaak de wijkschouw gedaan gaat worden? Zij stelt voor om dit iedere 2 jaar te gaan doen in 
plaats van elk jaar. Het wijkpanel stemt hiermee in. Op Facebook zal een oproep worden geplaatst voor 
bewoners om hieraan mee te doen. 
 
Roderick is benieuwd naar de voortgang van het wijkcentrum. Harm licht toe dat binnenkort de interim 
voorzitter een toelichting komt geven in het wijkpanel. 
Roderick vraagt naar de stand van zaken van de informatieborden. Deze zouden worden verwijderd en 
mogelijk kunnen deze worden hergebruikt. De borden zijn nog niet verwijderd. Bauke zal contact opnemen 
met Rikkie Hagen (wijkmanager). 
 
Op 11 april wordt de wijkconferentie georganiseerd. Afgesproken wordt om vanaf 17.30 uur gezamenlijk te 
eten.  
De eerstvolgende vergadering van het wijkpanel zal op dinsdag 9  mei 2023 om 19.30 uur plaatsvinden. 
Dian sluit, met dank voor de inbreng van iedereen, de vergadering om 20.55 uur. 
 
 
Vergaderschema 2023, aanvang: 19.30 uur: 
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./ 
14 mrt/ 
9 mei 

Bauke 

Plantsoen 
MiPatio 

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

14 febr./ 
1 maart 

Bauke 

Wijkfeest 
 

Samenstellen werkgroep 1 mrt/ 9 
mei 

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 

Bloembollen 
 

Plan voor het planten van bloembollen langs wandelroutes 
uitwerken 

9 mei Bauke 

Informatieborden 
 

Rikkie Hagen naar de stand van zaken m.b.t. het 
verwijderen van de borden 

9 mei 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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