Verslag van de wijkpanelvergadering van 9 april 2019
Aanwezig:

Hein Joustra, Bauke Westra, IJmie Tjallingii, Klaas Wierenga, Daan Feenstra, Dian Webbink,
Harm Mink, Riemer Riemersma, Roderick Slof en Wiesje Helder (notulist)

Gasten:

Jens Dijkstra (Sportwijk Nijlân), Hinke Roorda (raadslid FNP), Mariska Ruis-Bergsma en
Kees Buis (wijkpanel Huizum-West) en Peter van der Molen (sportwijk Nijlân).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening en vaststellen overige agendapunten
IJmie heet iedereen van harte welkom en opent om 19.30 uur de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.
2. Verslag en actiepuntenlijst 12 februari 2019 en de wijkconferentie van 12 maart 2019.
Verslag 12 februari 2019
Naar aanleiding van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt.
Actiepuntenlijst:
 Bijdrage Sportwijk Nijlân. Verzoek bespreken in de volgende vergadering. Zie agendapunt 5.
Verslag wijkconferentie 12 maart 2019
Naar aanleiding van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt.
De verslagen worden vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen:
 5 april jl. “open bouw” bij de nieuwe sporthal;
 De nieuwe CV-ketels in het wijkcentrum werken prima;
 De vergunning voor het nieuwe gezondheidscentrum is akkoord.
Ingekomen stukken:
 Gesprek Happy Return. Harm merkt op dat de opzet van de winkel niet duidelijk is. Happy Return is
een kringloop/-reparatiewinkel. Vraag is wat het wijkpanel voor de winkel kan betekenen. De
eigenaar wordt uitgenodigd voor de volgende vergadering;
 Energietransitie en gevolgen grondwaterstand, stand van zaken. Er is een mail ontvangen van Herre
d’Audretsch waarin aandacht wordt gevraagd voor de grondwaterstand en de gevolgen voor de wijk.
Hinke Roorda merkt op dat klachten gemeld kunnen worden bij de gemeente, deze kan onderzoek
door de provincie laten uitvoeren;
 Handtekeningenactie vlindertuin. Hinke Roorda licht toe dat zij contact heeft gehad met de
gemeente, Fier heeft aangegeven dat zij niet meer wil uitbreiden. Dit betekent dat de vlindertuin
voorlopig kan blijven en dit deze week schriftelijk zal worden bevestigd. Mocht dit niet het geval zijn,
dan volgt alsnog een handtekeningenactie. Afgesproken wordt dat Harm Hinke op de hoogte zal
houden;
 Factuur skateboardlessen. Er is een factuur ontvangen van € 850 voor skateboardlessen. Eerder is
besloten dat het wijkpanel een bedrag van € 600 beschikbaar stelt voor lessen en € 250 voor
straatverf. Peter van der Molen merkt op dat dit niet juist is en de factuur naar sportwijk Nijlân
gestuurd kan worden. Afgesproken wordt dat Harm de factuur zal doorsturen.
Bovenstaande stukken worden, mits anders vermeld, voor kennisgeving aangenomen.
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4. Gesprek wijkpanel Huizum-West (Mariska Ruis-Bergsma en Kees Buis, wijkpanellid Huizum-West).
Mariska vertelt dat het wijkpanel Huizum West een project wil starten met outdoor fitness in de wijk in de
openbare ruimte. De outdoor fitness wordt gerealiseerd langs de Julianlaan (groenstrook bij de kerk) en
wekelijks worden deelnemers begeleid bij de fitnessactiviteiten door Norwell Outdoor voor de duur van 2 jaar.
Norwel Outdoor draagt ook zorg voor het onderhoud van de materialen. De outdoor fitness is voor iedereen
gratis toegankelijk. Wijkpanel Huizum-West bezoekt andere wijkpanels om het project te promoten.
Harm merkt op dat het wijkpanel Aldlân en Zuiderburen ook bezig zijn met outdoor activiteiten. In samenwerking met die wijkpanels kan een mooie route langs het kanaal worden gerealiseerd.
Mariska licht toe dat het wijkpanel zelf een bedrag investeert en een bijdrage ontvangt van de gemeente.
Verder zullen fondsen worden aangeschreven.
Het wijkpanel Nijlân zegt toe dat, wanneer het project wordt gerealiseerd, een stukje in de wijkkrant zal
worden opgenomen.
5. Revitalisering ontmoetingsplaats sportwijk Nijlân (Peter van der Molen)
Peter van der Molen vertelt dat Golden Sports sinds kort wordt georganiseerd in de wijk. Dit zijn
sportactiviteiten, onder begeleiding van een fysiotherapeut, voor ouderen. Belangstellenden kunnen hiervoor
een strippenkaart kopen. IJmie merkt op dat niet iedereen in de gelegenheid is om naar het wijkcentrum te
komen, misschien kan hiervoor het busje van de wijk worden ingezet.
Verder is het de bedoeling om in samenwerking met de Ouderenbond verschillende sporten aan te bieden. Er
is contact met de Frisbeebond over het wereldkampioenschap dat in 2020 gaat plaatsvinden en wat sportwijk
Nijlân hierin kan betekenen. Sportwijk Nijlân wil proberen zoveel mogelijk sportevenementen in Leeuwarden
te laten plaatsvinden.
Het wijkpanel heeft een verzoek ontvangen van sportwijk Nijlân voor een financiële bijdrage van € 6.000 voor
de renovatie van het gebouw bij het beachveld. Het is de bedoeling om het gebouw te gebruiken voor o.a.
opslag en het verhuren aan verenigingen voor activiteiten. Er wordt ook een bijdrage gevraagd vanuit het
Mienskipsfonds.
Daan merkt op dat de begroting niet compleet is en vraagt of deze gespecifieerd kan worden. Het wijkpanel
wil een aangepaste begroting ontvangen en neemt in de volgende vergadering een besluit over het verzoek
om een financiële bijdrage.
6. Rondvraag en sluiting
Harm geeft aan dat Van Wijnen regelmatig spreekt over het “upgraden” van het sportpark. Harm vraagt of
sportwijk Nijlân bekend is met de plannen. Peter licht toe dat het om ideeën gaat en er nog geen concrete
plannen zijn.
Bauke merkt op dat bewoners boomspiegels kunnen adopteren. Hiervoor moet een formulier worden
ingevuld en teruggestuurd naar de gemeente.
Bauke wil in de vlindertuin nog een stuk grond inzaaien en vraagt om een financiële bijdrage van € 800.
Hiervoor kan een moestuin worden ingericht. Het wijkpanel stemt hiermee in.
Dian vraagt namens een wijkbewoner of het mogelijk is om de grijze afvalcontainers op te fleuren.
Opgemerkt wordt dat de containers van Omrin zijn. Harm zal contact opnemen met Omrin.
In de wijk is geen postpunt meer, voor de oudere bewoners is dit een probleem.
De eerstvolgende vergadering van het wijkpanel op dinsdag 14 mei om 19.30 uur zal plaatsvinden, sluit
IJmie onder dankzegging voor de inbreng van iedereen de vergadering om 21.20 uur.
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Actiepunten/Besluitenlijst
Onderwerp:
Welkomsborden Nijlân
Facebook
Opknappen Marowijneplein

Wijkschouw
Communicatiemiddelen
Happy Return
Factuur skateboardlessen
Financieel verzoek Sportwijk Nijlân
Containers opfleuren

Besluit:
Plaatsing bespreken met Jorn
Berendonk en/of Ate de Haan
(gemeente Leeuwarden).
Vullen van Facebook bespreken.
Contact opnemen met Jorn
Berendonk (gemeente Leeuwarden)
en Cor de Vries (ondernemersver.).
Bijdrage kan mogelijk uit het LOV.
Nagaan of alle geconstateerde
aandachtspunten zijn uitgevoerd.
Bespreken in de volgende
vergadering.
Eigenaar uitnodigen voor de
volgende vergadering.
Doorsturen naar sportwijk Nijlân.
Verzoek bespreken in de volgende
vergadering.
Contact opnemen met Omrin.

d.d.:
8/1/19
14/5/19

Wie:
Harm/Roderick

8/1/19
14/5/19
9/4/19
14/5/19

Dian/Roderick

9/4/19
14/5/19
14/5/19

Hein/Riemer

14/5/19

Harm

14/5/19

Harm

14/5/19

Harm

14/5/19

Harm

Bauke/Roderick

Allen

Vergaderdata 2019, aanvang: 19.30 uur:
14 mei, 11 juni, 10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december.
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