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Verslag van de wijkpanelvergadering van 14 september 2021  
 
Aanwezig: Bauke Westra, Dian Webbink, Wybren de Graaf, Klaas Wierenga, Daan Feenstra, Hein 

Joustra, Hinke Roorda, Liesbeth Dam, Harm Mink en Wiesje Helder (notulist) 
 
Afwezig: Roderick Slof en Gerda van der Linden 
 
Gast: Kanne Lei (gemeente Leeuwarden) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.  Opening en vaststellen agenda 
Dian heet iedereen van harte welkom. Ze opent om 20.00 uur de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 
 
 
2.  Verslag 8 juni 2021 en mededelingen 
Naar aanleiding van het verslag vraagt Daan naar de wijzigingen bij de KVK. Deze zijn doorgevoerd en 
kunnen nu worden ingediend bij de ING Bank.  Harm zal contact opnemen met IJmie en Riemer over het 
plannen van een etentje voor hun afscheid van het wijkpanel. 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Actiepuntenlijst: 

• Terughalen kano’s. Officiële mail naar Sportpark Nijlan; er is een reactie ontvangen, Harm neemt 
contact op met Jens; 

• Straatnaamborden, zijn in slechte staat. Dian heef dit doorgegeven aan Kanne Lei;  Kanne zal intern 
navragen wanneer onderhoud op de planning staat; 

• Missie en Visie is verwerkt op de website; 

• Communicatieplan. Offline mogelijkheden, lichtkasten en de informatieschermen bespreken. 
 
Bovenstaande punten zijn afgehandeld en worden van de actiepuntenlijst afgevoerd. 
 
Mededelingen:  
Er is bericht van verhindering ontvangen van Roderick. 
 
 
3. Wildgroei tuinen en bouwsels flats Nijlansdyk 
Daan is aangesproken door een van zijn buren. Hij klaagde er over dat de tuinen bij de flats gelegen aan de 
Nijlansdyk steeds groter worden en er bouwwerken gerealiseerd worden die niet bepaald mooi te noemen 
zijn. Vraag is of het wijkpanel hier iets aan kan doen. Algemeen wordt opgemerkt dat meldingen kunnen 
worden doorgegeven bij het meldpunt f14058. 
 
 
4. Punten van Harm 
Transitievisie warmte gemeente Leeuwarden 
Harm licht toe dat de gemeente voor 31 december 2021 een visie moet hebben hoe om te gaan met 
aardwarmte binnen de gemeente. Mogelijk komt er een project met geotermie in de wijk Nijlân.  
 
Aquaduct i.p.v. spoorbrug 
De spoorbrug is defect, deze kan niet meer open. Een gedeputeerde noemde in een persbericht dat dit 
mogelijkheden biedt voor de aanleg van een aquaduct. Of hiervoor plannen zijn is onduidelijk. 
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3e bijeenkomst toegankelijkheid in de gemeente Leeuwarden 
Berichtgeving over de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Dit bericht is voor kennisgeving 
aangenomen. 
 
Verkeershinder Julianalaan 
Dit punt wordt binnenkort besproken in de gemeenteraad. De bewoners voelen zich niet gehoord en hebben 
de problematiek onder de aandacht gebracht van de gemeenteraad. 
 
 
5. Onderzoek door studenten Van Hall Instituut 
Alef Dekker heeft een plan om fruitbomen in Nijlân te laten planten. Hiervoor heeft hij o.a. het Nordwin 
College en het Van Hall Instituut ingeschakeld om het groen in de wijk in kaart te brengen en het project uit 
te werken. Hierbij is aangegeven dat het wijkpanel het plan steunt. Het plan voor de fruitbomen is als een 
bewonersinitiatief ingediend.  
Het wijkpanel heeft moeite met de manier waarop dit project wordt opgezet en ook dat het wijkpanel wordt 
genoemd als mede initiatiefnemer. Harm zal het project met Alef bespreken en hem uitnodigen voor de 
volgende vergadering. 
 
 
6. Communicatieplan 
Instagram account 
Er schijnt al een account te zijn van de wijk Nijlân, wie deze beheert is niet duidelijk. 
Dian zal Willy laten weten dat ze een account kan aanmaken voor het wijkpanel Nijlân. 
Bauke licht toe dat er een Instagram account is aangemaakt voor de vlindertuin.  
 
Offline mogelijkheden: lichtkasten en de informatieschermen 
De informatieschermen zijn momenteel niet in gebruik. Harm gaat in overleg met Willem Boorsma wanneer 
deze weer kunnen worden gevuld met informatie en wie gemachtigd worden voor het plaatsen van 
berichten. 
Hinke en Dian gaan in overleg met de bedrijfsleider van de Lidl over het plaatsen van 2 schermen in het 
winkelcentrum. 
 
 
7. Voortgang werkgroepen 
Werkgroep Sport/Spel 
Stand van zaken groen pijlenroute-subsidie project Gerda. 
Gerda is niet aanwezig, Dian zal navraag doen naar de stand van zaken.  
 
Werkgroep Groen en Spel 
Stand van zaken Vlindertuin. 
Bauke vertelt dat er filmopnames zijn gemaakt van de vlindertuin voor de KRO/NCRV (Binnenste Buiten). 
Verder is er een Instagram account aangemaakt voor de Vlindertuin. De website is verdwenen, maar de 
domeinnaam is wel in eigen beheer. Voor het vullen van de website is professionele hulp nodig.  
Besloten wordt om hiervoor budget beschikbaar te stellen van € 850.  
 
Stand van zaken speeltoestellen. 
Liesbeth vertelt dat het plan klaar is en de pitch voor het Mienskipsfunds ook. Na de presentatie wordt het 
plan ingediend. Wanneer vanuit het Mienskipsfunds subsidie wordt ontvangen, kan een hele mooie 
ontmoetingstuin worden gerealiseerd.  
 
Wiebe vraagt of het groenplan van de gemeente bekend is. Sommige stukken groen staan vol onkruid, 
andere stukken staan vol bloemen.  
Harm geeft aan dat de gemeente enige tijd geleden een toelichting op het groenplan heeft gegeven. Mogelijk 
kan hiervoor aandacht worden gevraagd. 
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Werkgroep Leefbaarheid 
Hinke heeft aangegeven het sociale gebeuren te willen oppakken. Zij zal als contactpersoon het 
aanspreekpunt zijn.  
Dian en Hinke zullen de visie van de gemeente Leeuwarden doornemen en eventuele aandachtspunten 
onder de aandacht brengen.  
 
Containertuintjes. 
Dian vertelt dat de tuintjes het goed doen. Er zijn helaas nog geen belangstellenden voor het adopteren van 
de containertuintjes. 
 
 
8. Planning 2021: wijkconferentie en overige activiteiten 
Wordt in de volgende vergadering besproken. 
 
 
9. Rondvraag en sluiting 
Kanne vertelt dat de gemeente klein onderhoud heeft uitgevoerd in sportpark Nijlan. Er wordt hard gewerkt 
om de contracten boven water te krijgen. 
Bauke merkt op dat mogelijk volgend jaar voor het onderhoud van de vlindertuin dagbesteding wordt 
ingeschakeld. Verdere informatie volgt t.z.t. 
 
De eerstvolgende vergadering van het wijkpanel op dinsdag 12 oktober 2021 om 19.30 uur zal 
plaatsvinden. Dian sluit, met dank voor de inbreng van iedereen, de vergadering. 
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Actiepunten: 
 

Onderwerp: Besluit: d.d.: Wie: 

Bespreken maaibeleid bij kanaal Afspraak maken met Riemer 
Haagsma. 

Blijf onder 
de 
aandacht 

Bauke/Roderick 

Afscheid Riemer en Ymie Een etentje plannen 12 okt. Harm 
 

Plannen wijkconferentie Na de lockdown 
 

t.z.t. Allen 

Inzaaien bloemenweide Soestdijk-
flat 

Bespreken met de gemeente 13 april Bauke 

Samenwerking winkeliers 
 

Bespreken in de volgende 
vergadering 

10 okt. Harm/Roderick 

Huishoudelijk reglement 
 

Opstellen van een huishoudelijk 
reglement 

10 okt.  Hinke/Roderick 

Onderzoek door Van Hall studenten Bespreken met Alef Dekker en 
uitnodigen voor de volgende 
vergadering 

10 okt. Harm 

Informatieschermen  Bespreken met Willem Boorsma 
over het vullen met informatie en de 
machtigingen regelen 

10 okt. Harm 

Plaats informatieschermen Bespreken met bedrijfsleider Lidl 10 okt. Hinke/Dian 

AED’s in de wijk Bespreken in de volgende 
vergadering 

10 okt. Harm 

Sesamacademie Bespreken in de volgende 
vergadering 

10 okt. Harm 

Lichtzuilen Bespreken in de volgende 
vergadering 

10 okt. Harm 

 

 
 

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 

 
 
 

Vergaderschema 2021, aanvang: 19.30 uur: 
12 oktober, 9 november, 14 december. 
 

Vergaderschema 2022, aanvang: 19.30 uur: 
11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei, 14 juni, 12 juli, 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 
december. 
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