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Verslag van de wijkpanelvergadering van 8 december 2020  
 
Aanwezig: Harm Mink, Bauke Westra, Klaas Wierenga, Daan Feenstra, Hein Joustra, Roderick Slof, 

Hinke Roorda en Wiesje Helder (notulist) 
 
Afwezig: Dian Webbink 
 
Gasten: Benthe en Evelien (agendapunt 2), Theda Heijs (bewoner Julianalaan), 3 

vertegenwoordigers van wijkpanel Huizum West (agendapunt 3), Willem Wijbenga, 
opbouwwerker gemeente Leeuwarden (agendapunt 4), Anja Reus (wijkmanager), Alef 
Dekker (agendapunt 7), Wiebren en Liesbeth. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.  Opening en vaststellen overige agendapunten 
Harm heet iedereen van harte welkom en opent om 19.30 uur de vergadering.  
 
 
2.  Presentatie Speeltoestellen en -plaatsen door Benthe en Evelien 
In september hebben Benthe en Evelien een presentatie gegeven met ideeën voor het plaatsen van 
speeltoestellen en -plaatsen in de speeltuin aan de Prinsessenweg. Er is toen afgesproken dat zij de 
plannen verder zouden uitwerken. Vanavond komen ze met een plan van aanpak. Ze willen schommels, een 
touwpiramide, bankje met laadmogelijkheden via zonnepanelen en een klimtoren. De totale kosten bedragen 
ongeveer € 25.000. Er zijn bijkomende kosten van grondwerk en verplaatsen van oude toestellen, het 
verhogen van de kabelbaan en extra prullenbakken.  
Anja Reus adviseert om Thia van der Velde van Bureau CAZ. Zij is gespecialiseerd in het aanvragen van 
subsidies voor vrijwilligersorganisaties. 
Het wijkpanel zal in de volgende vergadering de offerte en de mogelijkheden van subsidie bespreken. 
 
 
3. Verkeerssituatie Julianlaan 
Harm blikt kort terug op de afsluiting van de Hendrik Algraweg. Door deze afsluiting is er nu veel verkeers-
overlast op de Julianalaan.   
Bewoners van Huizum West geven aan dat het bezwaar bij de Raad van State nog loopt. De gemeente 
heeft eerder aangegeven dat er geen sprake is van verkeersoverlast en zwaar verkeer gebruikt maakt van 
de haak om Leeuwarden. Vanuit de bewoners zijn verschillende opties aangedragen om de Hendrik 
Algraweg open te houden. De bewoners willen graag dat er een 0-meting wordt uitgevoerd. 
Hinke vertelt dat er door de VVD volgende week een motie inzake Julianalaan wordt ingediend. Het FNP 
onderschrijft deze motie en wordt verwacht dat er meerdere partijen de motie onderschrijven. 
De bewoners Huizum-West vragen van het wijkpanel om het initiatief van de bewoners te ondersteunen (o.a. 
de 0-meting) en mee te denken aan acties door bewoners. Wijkpanel Nijlân zegt toe gezamenlijk te willen 
optrekken. 
Afgesproken wordt om gezamenlijk een brief aan de gemeenteraad te sturen met het verzoek om zwaar 
vrachtverkeer te weren van de Julianalaan. Wijkpanel Nijlân zal ook een verzoek indienen voor een 0-
meting. 
 
 
4. Buurt- en dorpskamers door Willem Wijbenga 
Willem Wijbenga, opbouwwerker van de gemeente Leeuwarden, geeft een toelichting op de stand van zaken 
met betrekking tot de buurt- en dorpskamers.  
Kamal is niet meer actief als kwartiermaker en wordt vervangen door Wianka Bos. Het wijkpanel wil graag 
weten wat de stand van zaken is. 
Willem licht toe dat in de oude ambachtsschool een buurtkamer wordt gecreëerd. De inloop van Amaryllis 
zal ook vanuit de ambachtsschool worden aangeboden.  
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Er zullen verschillende organisaties gaan deelnemen aan de buurtkamer. Denk hierbij aan de Humanitas, 
Amaryllis, dBieb.  
De opdracht is om een basis te creëren om hulpverlening aan te bieden en hieraan vrijwilligersorganisaties 
aan te verbinden om activiteiten te ontwikkelen (koken, spelletjesmiddag).  
Vanuit het wijkpanel wordt gevraagd wat de rol van het wijkcentrum in dit proces zal zijn. Willem licht toe dat 
de activiteiten vanuit het wijkcentrum regulier worden georganiseerd en er een sociaal werker aanwezig kan 
zijn om doorverwijzingen te verzorgen. Probleem is echter wel dat er weinig tot geen vrijwilligers beschikbaar 
zijn. 
 
 
5. Verslag 10 november 2020 
Naar aanleiding van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt. Het verslag worden vastgesteld. 
Daan vertelt dat een bedankje is ontvangen voor de bijdrage aan het Sinterklaasfeest. 
 
Actiepuntenlijst: 

 Uitbreiding speeltuinen. Plan van aanpak maken samen met Benthe en Evelien. Zie agendapunt 2; 

 Buurtkamers bespreken. Agenderen voor de volgende vergadering. Willem uitnodigen. Zie 
agendapunt 4; 

 Attentie vrijwilligers. Offertes opvragen; 
 Bloembakken bij invalswegen. Plan verder uitwerken. Zie agendapunt 7).  

 
Bovenstaande punten zijn afgehandeld en worden van de actiepuntenlijst afgevoerd. 
 
 
6. Mededelingen/Ingekomen stukken 
Mededelingen: 
Er is bericht van verhindering ontvangen van Dian Webbink. 
 
Ingekomen stukken: 

 Mail Theda Heijs over de verkeersituatie Julianalaan (zie agendapunt 3); 

 Mail Niels Joustra (gemeente Leeuwarden) over het Planontwerp Beatrixstraat. Wijkpanel Nijlân is 
hierover niet geïnformeerd. 

 
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.  
 
 
7. Voortgang groen in de wijk 
Bauke vertelt dat er met Hilde van der Iest en Jorn Berendonk een rondje door de wijk is gemaakt om de 
verschillende initiatieven uit te werken. Van een aantal initiatieven blijkt dat deze moeilijker zijn te realiseren, 
zoals o.a. het verplaatsen van de beweegtoestellen (bespreken met Pytsje Cuperus en de fysiotherapeut) en 
is het veldje bij het Marowijneplein niet geschikt voor fruitbomen. In december volgt een vervolggesprek over 
de lusthof en welke projecten werk met werk kunnen maken. 
Roderick gaat samen met Jorn inventariseren waar bloembollen geplant kunnen worden in de wijk en het 
aantrekkelijker maken van de invalswegen.  
 
 
8. Voortgang Citygards 
Roderick licht toe dat er een gebruikersovereenkomst voor de containers is ontvangen voor het plaatsen van 
de citygards in de Kwelderstraat en de Nijlansdyk. De voorkeur van het wijkpanel gaat uit naar plaatsing in 
het voorjaar, zodat er een mooi evenement van gemaakt kan worden met o.a. de pers en een korte 
documentaire. 
Afgesproken wordt dat de kosten nog dit jaar worden verrekend. 
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9. Rondvraag en sluiting 
Anja vertelt dat de gemeente in gesprek is met de eigenaar van een aantal panden aan het Marowijneplein 
om het plein op te leuken/te vergroenen. Er is een plan in ontwikkeling dat ook aan het wijkpanel zal worden 
voorgelegd.  
Verder attendeert Anja het wijkpanel op de budgetten en het geld dat nog besteed moet worden voor het 
eind van het jaar. 
Anja vraagt hoe het gaat met het wijkcentrum in Coronatijd. Harm licht toe dat er incidenteel activiteiten 
plaatsvinden (gymnastiek en biljarten) en de groenploeg van de gemeente dagelijks aanwezig is.  
Roderick merkt op dat er steeds meer fairybells in de wijk staan, hij wil deze graag uitbreiden met nog een 
aantal fairybells (6 stuks) en ook de fairybells zelf in beheer houden en opslaan in het wijkcentrum. Het 
wijkpanel kan hiermee instemmen. 
 
De eerstvolgende vergadering van het wijkpanel op dinsdag 12 januari 2021 om 19.30 uur zal 
plaatsvinden, sluit Harm onder dankzegging voor de inbreng van iedereen de vergadering. 
 

 
 
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 

Uitbreiding speeltuin Offerte en subsidiemogelijkheden 
bespreken in de volgende 
vergadering 

Jan. 2021 Harm 

Planontwerp Beatrixstraat Bespreken in de volgende 
vergadering 

Jan. 2021 Harm 

 

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