
   

Stichting Wijkpanel Nijlân 

info@nijlan.nl  
 

1 

         

 

Verslag van de wijkpanelvergadering van 8 november 2022  
 
Aanwezig: Daan Feenstra, Liesbeth Dam, Dian Webbink, Bauke Westra, Harm Mink,  Wybren de Graaf 

en Wiesje Helder. 
 
Afwezig: Hinke Roorda, Roderick Slof, Klaas Wieringa 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.  Opening en vaststellen agenda 
Dian heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 
 
 
2.  Verslag 10 oktober 2022  
Naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Actiepuntenlijst 

• Plannen wijkconferentie.Zie agendapunt 7; 

• Bijeenkomst Sesamacademie. Is niet meer actueel; 

• Wijkbestuur uitnodigen. Is afgehandeld; 

• Nieuw logo. Het oude logo van het wijkpanel/wijkcentrum aanpassen aan het nieuwe logo; 

• Samenwerking gemeente Leeuwarden. Rikkie Hagen is bij de vergadering aanwezig geweest en zijn 
punten besproken; 

• Meldpunt van de gemeente bekend maken in de wijkkrant; 

• Stand van zaken sportroute. Zie agendapunt 8. 
 
Bovenstaande actiepunten zijn afgehandeld en worden van de actiepuntenlijst afgevoerd. 
 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken  
Er is bericht ontvangen van verhindering van Hinke Roorda, Klaas Wieringa en Roderick Slof. 
 
Ingekomen mails van Harm m.b.t de Julianalaan 
Harm vertelt dat de gemeente een aantal maatregelen bekend heeft gemaakt m.b.t. de verkeerssituatie 
rondom de Julianalaan. Vraag is of de wijkpanels zich kunnen vinden in de genoemde maatregelen. 
 
Om het verkeer op de Julianalaan te verminderen zijn er verschillende maatregelen mogelijk.  
Het wijkpanel kan instemmen met de volgende maatregelen: 

• Verdere verkenning van mogelijkheden met Friesland Campina.  
Friesland Camping heeft aangegeven mogelijk containers van de nacht naar een ander moment te 
halen. Zo is er ’s nachts minder overlast omdat er minder gereden wordt. Daarnaast zou er nog 
onderzocht kunnen worden om alleen tijdens de nachtshifts via de Haak te rijden; 

• Attentie verhogende maatregelen bij oversteeklocaties; 

• Inzet van snelheidsdisplays. In geval van een snelheid lager dan 50 km p/u duim omhoog en sneller 
dan 50 km p/u duim omlaag. 

 
Het wijkpanel kan zich niet vinden in de volgende voorgestelde maatregelen: 

• Gericht op het verminderen van het verkeer (dumeco-app). 
Door middel van een app worden chauffeurs verleid om via de Haak te gaan rijden. Voor elke rit 
ontvangt de chauffeur een punt en de gespaarde punten kunnen bij een webshop worden besteed; 

• In het kader van Fiets-op-1 volgt een onderzoek naar het wijzigen van de voorrangsregel bij de 
rotonde Hobbemastraat waarbij voetgangers en fietsers mogelijk voorrang krijgen.  
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Stand van zaken Wijkcentrum 
Harm komt hier in de volgende vergadering op terug. 
 
Uitnodiging VOL Sociaal Domein 
Er is een uitnodiging ontvangen, Dian gaat mogelijk de bijeenkomst bezoeken. 
 
 
4.  Evaluatie horrornight (Liesbeth en Wybren) 
Wybren vertelt dat de horrornight goed is verlopen. Er zijn een paar aandachtspunten (aanschaffen 
pinautomaat, wijkcentrum was niet goed ingericht, niet sfeervol) die voor het vervolg besproken moeten 
worden. Mogelijk kan Ynsicht volgend jaar meer betrokken worden bij de organisatie. 
Van de deelnemers zijn alleen maar positieve reacties ontvangen. 
 
 
5. Mailbox beheer en communicatie/acties n.a.v. mails binnenkomend op info@nijlan.nl 
Dian vraagt hoe dit proces verloopt. Liesbeth vertelt dat zij de mailbox bijhoudt. Harm heeft ook 
inloggegevens. 
 
Verbeteren website 
In het jaarplan is aangegeven dat de website aantrekkelijker moet. Hier moet nog een besluit op worden 
genomen en budget vrijgemaakt.  
 
 
6. Jaarplan 2023 
Dian stelt voor om een bijeenkomst te organiseren om het jaarplan en de begroting voor 2023 te bespreken 
en op te stellen. De bijeenkomst wordt gepland op donderdag 1 december a.s. om 19.30 uur in de blokhut. 
 
 
7. Wijkconferentie 2023 
De wijkconferentie wordt in 2023 georganiseerd op dinsdag 11 april. Het programma en de locatie worden 
uitgewerkt. De panelleden gaan nadenken over onderwerpen en sprekers, inbrengen in de volgende 
vergadering. 
 
 
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 werkgroep gaat aan de slag met het verbeteren van de website en zullen een voorstel maken.  
De wijkkrant is bijna klaar en wordt eind november bezorgd. 
Voor 2023 is een kalender gemaakt voor het inleveren van kopij. 
 
Werkgroep Groen en Spel 
Vlindertuin 
Er zijn geen bijzonderheden.  
 
Stand van zaken speeltoestellen/ontmoetingstuin 
Er zijn geen bijzonderheden.   
 
Sociaal Domein 
Er zijn geen bijzonderheden. 
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Werkgroep Sportroute 
Er is een mailbericht ontvangen van Harm. Hij heeft Gerrit Feenstra (gerritfee@gmail.com) gesproken, hij is 
lid van het wijkpanel Huizum-West. Gerrit is ook bezig met een soort parcours in Huizum-West en wil graag 
in contact komen met Gerda zodat beide routes op elkaar kunnen worden afgestemd en eventueel 
gezamenlijk kan worden gehandeld richting gemeente en leveranciers. 
Dian heeft contact gehad met Gerda. Gerda geeft aan dat er geen updates zijn. Opgemerkt wordt dat dit 
project veel te lang duurt en opgeleverd moet worden. Volgens Gerda volgt binnenkort overleg. Afgesproken 
wordt om dit af te wachten en dan een besluit te nemen over het vervolg. 
 
 
9. Rondvraag en sluiting 
Bij het solarbankje werkt de Wifi momenteel niet. Wybren zal nagaan of de Wifi gereset moet worden.  
Daan vraagt of er ook kerstpakketten moeten worden geregeld voor de wijkpanelleden en vrijwilligers. 
Voorgesteld wordt om een kerstborrel te organiseren. Daan en Dian pakken dit op. 
 
De eerstvolgende vergadering van het wijkpanel op dinsdag 13 december 2022 om 19.30 uur zal 
plaatsvinden. Dian sluit, met dank voor de inbreng van iedereen, de vergadering om 21.20 uur. 
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Actiepunten: 
 

Onderwerp: Besluit: d.d.: Wie: 
Lichtzuilen 
 

Navragen bij Sjors Pol wie de eigenaar is, zodat deze 
kunnen worden verwijderd. 
 

12 april 
‘22 

Bauke 

Jongerenpanel Agenderen voor de volgende vergadering 13 sept. 
13 dec. 

Harm 

Zwerfvuil Agenderen voor de volgende vergadering 13 dec. Dian 

Sportroute Agenderen voor de volgende vergadering 13 dec. Dian 

Website Voorstel maken om de website te updaten 13 dec. Wybren/ 
Liesbeth 

Wijkconferentie Nadenken over onderwerpen en sprekers. Agenderen voor 
de volgende vergadering 

13 dec. Allen 

KVK Moet worden aangepast (staan oude gegevens in) 13 dec. Daan 

Kerstborrel Nadenken over locatie en datum plannen 13 dec. Daan/Dian 

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

 

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 

 
 

Vergaderschema 2023, aanvang: 19.30 uur: 
10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april (wijkconferentie), 9 mei, 13 juni, 11 juli, 12 september, 10 oktober, 
14 november, 12 december. 
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