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Verslag van wijkpanelvergadering van 9 februari 2021  
 
Aanwezig: Harm Mink, Bauke Westra, Daan Feenstra, Dian Webbink, Wiebren de Graaf en Wiesje 

Helder (notulist) 
 
Afwezig: Roderick Slof, Klaas Wierenga, Hein Joustra en Hinke Roorda 
 
Gasten: Gerda van der Linden, Liesbeth Rijpkema 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.  Opening en vaststellen overige agendapunten 
Harm heet iedereen van harte welkom en opent om 19.30 uur de vergadering. Hij heet Gerda welkom als 
mogelijk wijkpanellid en de panelleden stellen zich voor. 
 
 
2.  Verslag 12 januari 2021 
Naar aanleiding van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt. Het verslag worden vastgesteld. 
 
 
3. Mededelingen/Ingekomen stukken 
Mededelingen: 
Er is bericht van verhindering ontvangen van Roderick Slof, Hein Joustra, Klaas Wierenga en Hinke Roorda. 
 
Ingekomen stukken: 

 Wijk- en dorpenprogramma. Harm vraagt of iedereen deze heeft ontvangen, er komen namelijk wel 
vragen uit de wijk. Niet iedereen heeft het programma ontvangen. Harm zal navraag doen bij Anja 
Reus; 

 Schermen wijkcentrum. Er is een offerte ontvangen, vanuit de winkeliers wordt geen actie 
ondernomen. Harm stelt voor om schermen bij het wijkcentrum te plaatsen. Het wijkpanel stemt 
hiermee in; 

 Nieuwe wijkmanager. Anja Reus heeft een andere functie. Dit betekent dat er een nieuwe 
wijkmanager voor Nijlân komt.  

 
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.  
 
 
4. Voortgang Verkeer Julianalaan 
Harm vertelt dat er 22 februari a.s. een gesprek met bewoners staat gepland met de gemeente. De 
gemeente gaat de plannen toelichten. Harm zal namens het wijkpanel aanwezig zijn. 
 
 
5. Voortgang speeltoestellen 
Wiebren licht toe dat de werkgroep (Wiebren, Liesbeth en Daan) een aantal keren overleg hebben gehad. 
Na overleg met de gemeente bleek dat niet de juiste procedure is gevolgd. Hierop is actie ondernomen.  
Er wordt een bewonersinitiatief ingediend en vanuit de gemeente zijn contactgegevens ontvangen van 
bedrijven die zich bezighouden met o.a. speeltoestellen. De planvorming wordt verder uitgewerkt en 
ingediend bij de gemeente.  De eetbare tuin wordt als afzonderlijk project opgepakt. 
Van de gemeente is het proces ontvangen, Liesbeth zal deze doorsturen naar Harm zodat het proces 
duidelijk is. Tevens heeft de gemeente een programma hoe om te gaan met speeltuinen.  
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Gerda vraagt of de plannen ook zijn gecommuniceerd met de wijk. Wiebren merkt op dat dit nog niet is 
gebeurd, daarmee wil de projectgroep wachten totdat de planvorming is uitgewerkt. Daarna kan een artikel 
in de wijkkrant worden opgenomen of op de Facebookpagina te vermelden. 
Daan merkt op dat het om een uitbreiding van een bestaande speeltuin gaan, dit wordt niet besproken met 
bewoners. Wanneer er sprake is van de aanleg van een nieuwe speeltuin, worden bewoners geïnformeerd. 
 
 
6. Voortgang groen in de wijk 
Bauke merkt op dat hij en Harm een overleg hebben gehad met de gemeente. De vlindertuin blijft bestaan. 
De beweegtoestellen voor ouderen mogen worden verplaatst, dit is voorgelegd aan Nijlanstate, maar hier is 
nog geen reactie op ontvangen. De heg gaat eruit en wordt vervangen door perenbomen. De border bij het 
wijkcentrum wordt aangepakt. De groenstroken langs het kanaal worden mogelijk ingezaaid met een 
bloemenmengsel met gras. Dit kan pas nadat het project met warmtenet is afgerond. Mogelijk zal dit ook bij 
het viaduct worden gedaan. Het idee voor het grasveld bij het Marowijneplein kan mogelijk volgend jaar 
worden gerealiseerd. Van de gemeente volgt nog een groenkaart om inzichtelijk te krijgen waar het 
wijkpanel nog iets kan realiseren. 
Alef Dekker heeft een plan om bij de Van Harinxmaflat een stuk groen te beplanten met fruitbomen. Een 
bewonersgroep is daarmee aan de slag gegaan. 
Op verschillende plekken in de wijk wordt het groen verbeterd. 
Daan merkt m.b.t. de speeltoestellen voor ouderen op dat het wijkpanel Huizum mogelijk ook belangstelling 
heeft. Harm zal navraag doen bij het wijkpanel Huizum. 
 
 
7. Voortgang Citygards 
Dian geeft een korte toelichting op de citygards. Het betreft een pilot voor 4 citygards in de wijk (2 in de 
Nijlansdyk en 2 in de Kwelderstraat). Met Elske van der Kooi (gemeente) is afgesproken dat midden april de 
plaatsing plaatsvindt. Met Citygards gaat het plaatsingsmoment worden afgestemd. Daarna wordt in overleg 
met Omrin een opening gepland. De omwonenden worden over de citygards geïnformeerd en komt er een 
bericht in de wijkkrant.  
Het wijkcentrum Binnenstad wil meedoen aan de citygards, Elske van der Kooi (gemeente) gaat dit 
begeleiden. 
 
 
8. Voortgang energiebesparing 
Harm heeft samen met Herre d’Audretsch overleg gehad met het duurzaam bouwloket. Het duurzaam 
bouwloket stuurt een offerte voor een energiebesparingsproject. De maatregelen worden uitgevoerd door 
lokale ondernemers. Alle bewoners hebben een brief gehad over spouwmuurisolatie. Het vervolg is nu om 7 
woningen energiebesparend aan te passen en bewoners bereid te vinden om deel te nemen aan het 
energie-besparingsproject.  
Dian merkt op dat de meeste energiemaatschappijen energiecoaches kosteloos aanbieden. 
 
 
9. Rondvraag en sluiting 
Harm vraagt of er nieuws is voor een wijkkrant. Afgesproken wordt om half maart een wijkkrant uit te geven. 
Kopij moet worden ingediend voor 3 maart.  
Dian vraagt of het wijkcentrum ook professioneel schoon gemaakt kan worden. Harm licht toe dat een 
gedeelte al schoon gemaakt is, de rest volgt binnenkort. 
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Gerda mist vanuit het wijkcentrum iets voor bewoners in deze Coronatijd, denk daarbij aan maaltijden voor 
ouderen, speurtochten voor de kinderen. Vooral nu de lock down langer duurt, bestaat de indruk dat meer 
bewoners behoefte hebben aan afleiding en hulp. 
Dian licht toe dat er vorig jaar aandacht aan is besteed, hierop kwam weinig reactie vanuit de wijk.   
Harm gaat in overleg met de mensen van de Sportwijk om te bespreken of er mogelijkheden zijn om 
activiteiten in de wijk te organiseren (bootcamp, wandeltocht). 
Bauke geeft aan dat de website van het wijkpanel niet up-to-date is en vraagt hier aandacht voor. Dian merkt 
op dat ze het plaatsen van berichten niet makkelijk vindt.  Afgesproken wordt om dit punt in de volgende 
vergadering te bespreken en een oproep te doen op de Facebookpagina voor een communicatie specialist. 
 
De eerstvolgende vergadering van het wijkpanel op dinsdag 9 maart 2021 om 19.30 uur zal plaatsvinden. 
Harm sluit, met dank 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 

Wijkschouw plannen Na de lockdown Febr. 
2021 

Harm 

Plannen wijkconferentie Na de lockdown t.z.t. Allen 

Website wijkpanel Updaten. Bespreken in de volgende 
vergadering 

9 maart Harm 

Communicatie specialist Oproep plaatsen op 
Facebookpagina 

z.s.m. Harm 

 

 

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