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Verslag van wijkpanelvergadering 9 maart 2021  
 
Aanwezig: Harm Mink, Bauke Westra, Daan Feenstra, Dian Webbink, Wiebren de Graaf, Roderick Slof, 

Klaas Wierenga, Hein Joustra, Gerda van der Linden en Wiesje Helder (notulist) 
 
Afwezig: Hein Joustra en Hinke Roorda. 
 
Gasten: Kanne Lei (wijkmanager), Willy de Jong, Arne . 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.  Opening en vaststellen overige agendapunten 
Harm heet iedereen van harte welkom en opent om 19.30 uur de vergadering.  
 
 
2.  Voorstelronde 
Er zijn drie gasten vandaag; Kanne Lei is aanwezig als nieuwe wijkmanager. Kanne is de opvolger van Anja 
Reus en is verbonden aan Nijlân. Willy de Jong heeft zich aangemeld als digitale ondersteuner voor o.a. de 
website en Facebook. Arne gaat samen met Willy de website beheren. De wijkpanelleden stellen zich kort 
voor. 
 
 
3. Organisatiestructuur 
Harm merkt op dat hij momenteel de functie van voorzitter en secretaris vervult. Beide functies zijn niet 
verenigbaar en Harm wil bespreken hoe de taken verdeeld kunnen worden.  
Er zijn al verschillende werkgroepen actief binnen het wijkpanel, zoals: 

 Werkgroep Vlindertuin 

 Werkgroep Groen 

 Werkgroep Speeltoestellen 

 Werkgroep Julianalaan/Verkeer 

 Werkgroep Schouw/Infrastructuur 

 Werkgroep Sociale Aspecten in de wijk 
 
Bauke denkt dat er meer met werkgroepen gewerkt moet worden om de taken goed te verdelen.  
Dian merkt op dat zij de rol van voorzitter op zich wil nemen. Harm kan zich dan richten op het secretariaat. 
Harm maakt wel de kanttekening dat hij tot 31 december 2021 beschikbaar is. Daarna draagt hij de taken 
over en wordt hij weer panellid. 
Gerda dacht dat er al een plan lag om het wijkpanel te laten samenwerken met de wijkvereniging, sportwijk 
Nijlân en Amaryllis. Harm licht toe dat dit plan op dit moment, gelet op de huidige coronamaatregelen, niet 
uitvoerbaar is. Er zou gestart kunnen worden met verschillende werkgroepen. 
 
BESLUIT:  
Dian neemt de functie van voorzitter op zich en vervult Harm de functie van secretaris. Harm en Dian 
maken een eerste opzet van de verschillende werkgroepen. 
 
 
4. Verslag 9 februari 2021 
Naar aanleiding van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt. Het verslag worden vastgesteld. 
 
Actiepuntenlijst: 

 Bloembakken bij invalswegen. Zie agendapunt 8; 

 Zoeken naar communicatie specialist. Willy neemt deze taak samen met Arne op zich. 
 

Bovenstaande punten zijn afgehandeld en worden van de actiepuntenlijst afgevoerd. 
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5. Mededelingen/Ingekomen stukken 
Mededelingen: 
Er is bericht van verhindering ontvangen van Hein Joustra en Hinke Roorda. 
 
Ingekomen stukken: 

 Mail bewoners Soestdijkflat. De bewoners vragen of zij in aanmerking komen voor het planten van 
een kleurrijk bloemenmengsel. Zie agendapunt 8; 

 Mail Jens Dijkstra. Stichting sportwijk Nijlan heeft een kantoor en worden door de gebruikers van het 
sportpark regelmatig aangesproken over defecte lantaarnpalen. Jens vraagt hoe dit opgelost kan 
worden. Bauke merkt op dat deze meldingen via 14058 kunnen worden doorgegeven. 

 
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.  
 
 
6. Voortgang Verkeer Julianalaan 
Dian geeft een korte terugkoppeling over de bijeenkomst van 22 februari. Vanuit de gemeente wordt weinig 
actie ondernomen om tot oplossingen te komen voor de klachten van de bewoners. 
Er is afgesproken om na te denken over mogelijkheden. Er is een analyse uitgevoerd waaruit bleek dat er 
veel overlast is van vrachtverkeer. Met de Campina Friesland wordt overlegd of het vrachtverkeer mogelijk 
een andere route kan volgen. Verder wordt er over enige tijd een nieuwe meting uitgevoerd om in kaart te 
brengen of er een toename is van verkeersbewegingen. Ook wordt een onderzoek gedaan naar het isoleren 
van de woningen. Bewoners zijn hierover geïnformeerd en er zullen metingen worden uitgevoerd. 
 
 
7. Voortgang speeltoestellen 
Wiebren vertelt dat het plan is ingediend als burgerinitiatief. Vorige week is er vanuit de gemeente contact 
opgenomen en is een afspraak gemaakt om de speeltuin te bekijken en de (on)mogelijkheden te bespreken 
en wat er nog moet worden geregeld.  
Vanuit de Curacaostraat komen meldingen van jeugd die overlast veroorzaken door afval in de vijvers te 
gooien. Aanspreken helpt niet. Kanne merkt op dat er melding via 14058 kan worden gedaan, de jongeren-
werkers kunnen dan actie ondernemen. 
 
 
8. Voortgang groen in de wijk 
Bauke geeft een toelichting op de werkzaamheden en het plan De Lusthof. Het plan wordt als burger-
initiatief ingediend. Een onderdeel van het plan is de omgeving rondom het wijkgebouw, door bijv. de 
aanplant van fruitbomen en een plantenborder. Bewoners van de Soestdijkflat willen graag een bloemen-
weide en vragen wat het wijkpanel voor hen kan doen. Bauke merkt op dat het wijkpanel hierover geen 
besluit kan nemen, dit moet in overleg met de gemeente. 
 
 
9. Voortgang Citygards 
Roderick onderhoud de contacten met Citygards over de plaatsing. Van het wijkpanel Binnenstad is bericht 
ontvangen dat zij op dit moment nog niet meedoen met het project omdat plaatsing in de Binnenstad iets 
ingewikkelder is dan verwacht. De plaatsing van de citygards wordt eind maart/begin april verwacht. 
Dian zal in overleg met Elske een stuk schrijven voor publicatie. De overeenkomst voor de citygards is klaar 
en het project kan van start gaan. 
Roderick licht toe dat ook voor de bovengrondse containers plannen zijn (wrapping), dit wordt een project 
dat wordt opgepakt na het afronden van de citygards.  
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10. Rondvraag en sluiting 
Gerda vraagt aandacht voor de sportbegeleiding van Sportwijk Nijlân. De subsidie voor deze werkzaam-
heden (lokaal sportakkoord) wordt binnenkort stop gezet. Vraag is of deze werkzaamheden voortgezet 
moeten worden.   
Roderick merkt op dat naar zijn mening er voor de jong volwassenen en volwassenen geen activiteiten 
worden georganiseerd, terwijl eind vorig jaar duidelijk is aangegeven dat hieraan duidelijk een behoefte is.  
Er komt ook geen terugkoppeling vanuit Sportwijk Nijlân over de stand van zaken. 
Gerda licht toe dat haar ervaringen anders zijn, er zijn bijv. beweegtoestellen in de wijk waar gebruik van kan 
worden gemaakt. 
Harm stelt voor om Jens en Peter uit te nodigen voor de volgende vergadering om bovenstaande te 
bespreken. 
Willy en Arne gaan aan de slag met de website en Facebook. Zij willen weten wat er van hen wordt 
verwacht. Harm licht toe dat het om nieuwsfeiten gaat bijv uit de Leeuwarder Courant, dat deze op de 
website en Facebook worden geplaatst. Willy geeft aan dat zij vanuit het wijkpanel gevoed moeten worden 
met nieuws. Afgesproken wordt om ook de verslagen van het wijkpanel op de website te plaatsen. 
Roderick merkt op dat er twee fairybells voor de winkeliers zijn aangeschaft. Zijn deze al betaald? Daan 
geeft aan dat dit niet het geval is. Hij zal een factuur sturen. 
 
De eerstvolgende vergadering van het wijkpanel op dinsdag 13 april 2021 om 19.30 uur zal plaatsvinden. 
Harm sluit, met dank voor de inbreng van iedereen, de vergadering. 
 

 
 
  

mailto:harmmink@gmail.com


 

Stichting Wijkpanel Nijlân, Secretariaat: Marijkestraat 18  8931 EA  Leeuwarden 

Tel: 06-29077737 Email: harmmink@gmail.com  KVK: 01161842 ING-rekening 3420344 
 

4
 

 
 
 
 
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 

Afscheid Riemer en Ymie T.z.t. een etentje plannen T.z.t. Harm 
 

Organiseren wijkschouw Datum plannen z.s.m. Harm 
 

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 

13 april Harm 

Inzaaien bloemenweide Soestdijk-
flat 

Bespreken met de gemeente 13 april Bauke 

Meerwaarde Sportwijk Nijlân Sportwijk Nijlân uitnodigen voor de 
volgende vergadering  

13 april Harm 

 

 

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