
Wijkconferentie  NIJLAN 13 maart 2018

Aanwezig namens het wijkpanel: IJmie Tjallingi, Harm Mink, Bauke Westra, Hein Joustra, Daan Feenstra, 
Klaas Wieringa, Dian Webbink, Riemer Riemersma en Henk Busman.

Gasten: Anja Reus (wijkmanager), Claudia Duursma en Willem Wijbunga (Sociaal Wijkteam Zuid) en Geer-
tje Weert (politie Fryslân).

Aanwezige wijkbewoners: ca. 30 personen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opening en welkom
De voorzitter, IJmie Tjallingi, opent de wijkconferentie en heet alle aanwezigen van harte welkom.
In de uitnodiging stond vermeld dat Henri Meijer van WoonFriesland aanwezig zou zijn, maar door onvoor-
ziene omstandigheden is hij helaas verhinderd.
De nieuwe wijkwethouder is Herwil van Gelder, ook hij is helaas verhinderd.

Presentatie Sociaal Wijkteam Zuid blikt terug op 2017 en kijkt vooruit in 2018 door Claudia Duursma en 
Willem Wijbunga
Claudia en Willem zijn werkzaam bij het Sociaal Wijkteam Zuid. Willem vertelt in het kort over de werk-
zaamheden van het Sociaal Wijkteam Zuid. Het Sociaal Wijkteam Zuid wordt aangeboden via coöperatie 
Amaryllis en is voor iedereen in de wijk toegankelijk. De focus licht wel op bewoners met een specifiek 
probleem. Het werkgebied van het Sociaal Wijkteam Zuid bestaat uit Nijlân, Techum, Aldlân, Zuiderburen 
en Huizum.
Hulpvragen komen vanuit de bewoner/gezin zelf, maar ook via de gemeente, Woningbouw en Politie. Op 
verschillende gebieden (financiën, verslaving, sociaal netwerk, geestelijke gezondheidszorg) kan hulp wor-
den geboden. Er wordt gezamenlijk met de bewoner/gezin een plan van aanpak opgesteld.
Voor verschillende vragen kan een beroep worden gedaan op het buurtservicepunt. Het buurtservicepunt is
geopend op maandag en donderdag. Verder worden er verschillende projecten aangeboden, zoals o.a. een 
beweegspreekuur (hierbij is een fysiotherapeut en een sportinstructeur aanwezig) en een financieel in-
loopspreekuur.
Vanuit het Sociaal Wijkteam Zuid wordt gevraagd of er vanuit de bewoners behoefte is aan bewegen voor 
ouderen uit de wijk. Vanuit de zaal wordt aangegeven dat er in het wijkcentrum zeker 3x per week iets 
voor ouderen wordt georganiseerd.
Vanuit de zaal wordt gevraagd waar het beweegpunt is en of daar kosten aan verbonden zijn. Claudia licht 
toe dat het beweegpunt gratis toegankelijk is. 

Politie Fryslân: presentatie over buurtpreventie en veiligheid in en om het huis
Geertje Weert is wijkagent in de Vrijheidswijk. Zij neemt waar voor Axel van de Honing, de wijkagent van 
Nijlân en verzorgt een presentatie over buurtpreventie en veiligheid om en in het huis.
Geertje licht toe dat vooral ouderen een kwetsbare groep is die vaak wordt benadeeld door het boevengil-
de.
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Veiligheid is vooral een gevoel. De laatste 10 jaar is Nederland veiliger geworden en zijn ouderen minder 
vaak slachtoffer. 
De babbeltruc is de meest voorkomende truc om ouderen op te lichten. Bij voorkeur wordt de truc toege-
past bij de deur of de pinautomaat. Meestal werken ze met zijn tweeën. 

Wat kun je hier zelf aan doen? 
 Pas op voor zielige praatjes en rare verzoeken. Wanneer iemand u vraagt om het alarmnummer te 

bellen, sluit de deur en bel zelf. 
 Doe nooit de deur zomaar open, kijk wie er aanbelt.
 Vertrouwt u het niet, doe dan niet open.
 Vraag om een legitimatiebewijs of bel het bedrijf waar iemand zegt te werken. 

Inbraken vinden meestal overdag plaats, bij voorkeur in de wintermaanden. 80 tot 90% is een gelegen-
heidsinbreker. Het binnendringen duurt ongeveer 30 seconden, door openstaande ramen en deuren, pasjes 
tussen het slot te steken of het forceren van ramen of deuren. Denk daarom om slecht hang- en sluitwerk. 

Veilig wonen, waar moet je op letten:
- Zorg voor goed hang- en sluitwerk;
- Beveilig deuren/ramen van platte daken, terrassen;
- Doe ramen en deuren op slot en de voordeur op het nachtslot;
- Zorg voor goede buitenverlichting;
- Laat zaken van waarde (laptops, autosleutels, tablets) niet in het zicht liggen;
- Wanneer je weg gaat wek dan de indruk dat je thuis bent, zet bijvoorbeeld een kopje koffie op ta-

fel, laat gordijnen open, vraag buren om op te letten;
- Maak gebruik van tijdschakelaars in verschillende kamers;
- Vermeld geen telefoonnummers op sociale media (Facebook, Twitter) of de voicemail.

Ben je er van bewust hoe je snel uit je huis kunt komen ingeval van brand, maak een vluchtplan. Monteer 
een rookmelder op iedere verdieping. 

Wat te doen als er wel iets fout gaat, bijvoorbeeld een bedreiging of beroving:
- Denk aan RAAK

o Rustig blijven;
o Accepteer de situatie, volg bevelen op;
o Afgeven wat er wordt gevraagd;
o Kijk naar de dader, hoe ziet deze er uit, zijn er bijzondere kenmerken, welke taal, huids-

kleur, hoe beweegt deze.

Veilig met geld:
 Houd je pincode geheim en scherm deze bij het intikken goed af;
 Een bank zal nooit bellen of mailen;
 Weiger altijd hulp van vreemden;
 Neem niet te veel op, neem alleen mee wat je nodig hebt;
 Regel bij de bank een dagopname limiet.

Stichting Wijkpanel Nijlân, Secretariaat: Marijkestraat 18  8931 EA  Leeuwarden
Tel: 06-29077737 Email: harmmink@gmail.com  KVK: 01161842 ING-rekening 3420344

2

mailto:harmmink@gmail.com


Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat in sommige gevallen er wel geld opgenomen kan worden zonder een 
pincode. Geertje legt uit dat dan de magneetstrip is geskimd (gekopieerd) of dat er stiekem is meegeke-
ken tijdens het pinnen. 
Dian Webbink licht toe dat criminelen ook kunnen meekijken via de camera op de laptop. Deze kan het 
beste worden afgeplakt. 

Wijkpanel Nijlân: verleden, heden en toekomst
Dian Webbink en Harm Mink verzorgen een presentatie over de wijk. De oude LTS zal voor de zomer wor-
den gesloopt en MiPatio gaat op een deel van deze plek een aantal koopappartementen realiseren. Een 
aantal van de koopappartementen zijn verkocht, waardoor met de bouw kan worden gestart. Het andere 
deel zal door WoonFriesland worden bebouwd.
Gomarus bouwt een nieuwe school in de wijk voor ca. 150 leerlingen. Verder is in de Marijkestraat is een 
nieuwe brug aangelegd. Op het terrein van de Leeuwarder Zwaluwen zal een nieuwe sporthal worden ge-
bouwd, deze zal in het voorjaar van 2019 gereed zijn.
Vorig jaar juni was de opening van de Groene Long. De speelbrug is echter nog steeds niet open omdat de 
aannemer nog een aantal herstelwerkzaamheden moet uitvoeren. Verder heeft de gemeente aangegeven 
dat de speelbrug in de winter afgesloten wordt.
Vanuit de zaal wordt gevraagd hoe de speelbrug tot stand is gekomen. Harm Mink geeft aan dat de speel-
brug een initiatief van de gemeente is. 
Op de Middelseelaan/Nijlânsdyk zijn de bloembakken verwijderd en vervangen door andere snelheids-rem-
mers. Dit is in overleg gebeurd met de gemeente en de bewoners van beide straten. 
Het kunstwerk “de benen van Foekje Dillema” zal worden geplaatst bij de kaatsvelden op het sportpark 
Nijlân. 
Op initiatief van de buurtbewoners is er een speelterreintje gerealiseerd bij de Antillenflat. Er zijn goal-
tjes geplaatst en beplanting aangebracht.

Het Wijkidee
Dian Webbink attendeert de bewoners op het Wijkidee. Het wijkidee kan worden ingediend als het idee 
een bijdrage levert aan de leefbaarheid binnen de wijk en andere bewoners het initiatief ondersteunen. 
Het wijkidee mag maximaal € 2500 kosten. De ideeën kunnen worden ingediend bij het wijkpanel. 

Meldpunt Overlast
Meld datgene wat defect is of achterstallig onderhoud is bij de gemeente. Denk hierbij aan onkruid, zwerf-
afval, kapotte lantaarnpalen, geluidsoverlast, drugsoverlast, stille problemen (mishandeling), hangjonge-
ren. Het meldpunt overlast is bereikbaar op telefoonnummer 14 058. 

Buurtpreventie app
Gevraagd wordt of er behoefte is vanuit de bewoners aan een buurtpreventie app. Vanuit de zaal wordt 
gevraagd hoe de ervaring is uit andere wijken.
Anja Reus (wijkmanager) licht toe dat het in verschillende wijken wordt gebruikt en er goede ervaringen 
mee zijn. De app is echter niet bedoeld voor gezellige gesprekken, maar puur gericht op de veiligheid en 
het signaleren van verdachte omstandigheden.
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Rondvraag en sluiting
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat er afvalbakken zijn voor zwerfvuil. Deze worden door vogels leeg ge-
pikt en er ligt veel zwerfvuil in de vijvers.
Anja Reus geeft aan dat hiervan melding gemaakt kan worden bij het meldpunt overlast of het wijkpanel 
zodat er vaker geleegd kan worden.
Er zijn vragen gesteld aan de gemeente over de plannen voor de Prinsessenweg. Anja Reus merkt op dat de
gemeente mogelijk een inloopmoment gaat plannen voor bewoners.

Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt. IJmie bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezig-
heid en sluit de wijkconferentie.
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