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1). Opening en vaststellen van de agenda.
Er is een afbericht van Sabina van der Schaaf.
Frans de Bie, een nieuw wijkpanellid wordt geïntroduceerd. Fridus stelt Frans voor. Hij heeft
zich al actief ingespannen in en voor de wijk. Ook via facebook meldt hij vaak zaken. Het
panel is blij met hem. Frans vertelt dat hij met zijn honden b.v. ook woonvormen van Talant
bezoekt voor bevordering van contact.
Peter Westerhof is vanuit het wijkteam NoordOost aanwezig. Hij vertelt dat hij graag kijkt
hoe het wijkteam en het wijkpanel elkaar kunnen versterken. Bernard Kloostra heeft nl als
sociaal werker een aantal andere taken gekregen. Hij is oa bezig met het studententeam. In
Cammingaburen starten zij onder leiding van Bernard een methode zoals het frontlijnteam in
Heechterp/Schieringen ooit is gestart. Peter ziet het wijkteam meer voor generalisten. Er moet
duidelijk gekeken worden naar de taken van Bernard en wat het wijkpanel nodig heeft.
Sjoukje vraagt of Bernard vanuit Welzijn Centraal hier aanwezig was of vanuit het
frontlijnteam. In de gemeenteraad is namelijk ooit gezegd dat wijkteams ondersteuning
konden krijgen van een opbouwwerker. Ze vindt het jammer dat hij er niet is. Hij is nu ook op
vakantie.
2). Binnengekomen - en uitgaande post.
Zie poststukken in de map.

Er is een melding van de gemeente Leeuwarden dat v.a. maandag de bushalte opstap wordt
verhoogd om makkelijker in en uit te kunnen stappen.
3). Mededelingen:
A). Nieuwe projectleider wijk Heechterp Schieringen:
Herman Lubbers is de nieuwe projectleider voor de wijk. Fridus heeft al kennis met hem
gemaakt en hij met de wijk. De volgende vergadering van 12 december wil hij graag even
langskomen. Frans zegt dat Herman ook uit persoonlijke interesse veel met dit soort wijken
heeft.
B).Roekenplaag
De roeken zijn in de wijk zo goed als verdwenen. Ze worden alleen nog gesignaleerd op de
randen van de wijk en soms ook bij de Plataanschool. Als iemand er een signaleert, trek dan
bij Fridus aan de bel, hij informeert vervolgens de gemeente. Het lijkt wel handig er nog
1000 euro voor te reserveren. Dit jaar hebben ook de woningbouworganisaties bijgedragen.
C). Jilles de Wolf van Elkien.
Jilles is na een lange ziekteperiode weer aan het werk.
4). Aanwijzen voor zwerfafvalpakker 2014.
Zapper is hiervoor de afkorting. Een bewoner uit de Magnoliastraat doet veel voor het afval in
de wijk. Fridus stelt voor hem een keer te nomineren.
5). Notulen vergadering 13-06-14.
Over de decentralisatie is een bijpraat sessie geweest. Opkomst bestond vnl uit zorgmensen
uit de tweede lijn. De indruk van Fridus en Peter was dat mensen het liefst vasthouden aan
wat ze hebben.
Blz2) Afvalproblematiek is verplaatst van 8 okt naar het nieuwe jaar. Peter zegt dat daar
vervanging voor moet komen vanuit het wijkteam. Hij gaat het er met Bernard over hebben.
Bernard heeft een afvalplan gemaakt voor de commissie (oa het aanspreken van mensen bij de
containers). Er wordt nog even genoemd dat nieuwe bewoners niet weten dat het pasje ook op
een tweede container past. Bovendien blokkeren te volle zakken. Ook noemt Jitze het
communicatieprobleem met allochtonen. Frans zegt dat duidelijk zichtbare handhaving effect
heeft.
Peter zoekt naar een manier dat de aanpak vanuit de wijk komt, zodat wanneer Bernard
wegvalt er ook nog genoeg spirit is.
Blz3) Zoals het nu staat wordt de bussluis binnenkort geplaatst vertelt Fridus, het effect moet
goed in de gaten gehouden worden.
6). Zorgplan en Fruitpluktuin: de stand van zaken.
Zorgplan: Fridus en Nienke zijn in september weer bij de gemeente geweest omdat de
plannen incl de begroting al voor de vakantie ingeleverd waren. Ze waren helaas op de
verkeerde stapel terecht gekomen waardoor ze maar niets hoorden. Er komt langzaam
beweging in het idee dat gelanceerd is voor de wijk. De gemeente is nog niet zo ver dat er al
duidelijke besluiten genomen zijn of kunnen worden die van invloed zijn op de plannen. Er

komt een schriftelijke reactie waardoor er weer nieuwe stappen gemaakt kunnen worden. De
plannen lopen vooruit op de ontwikkelingen in het beleid.
Peter ziet een overlap van activiteiten. Nienke zegt eerst te willen weten of de plannen door
kunnen gaan voordat er goed overleg mogelijk is. Het wijkteam kijkt ook continu hoe
zorgvraag en aanbod bij elkaar kunnen komen. Het wijkcentrum wordt het middelpunt van
vraag en aanbod. Peter heeft de zorg is dat straks twee rijdende treinen niet meer op 1 spoor
kunnen komen. Hij wil heel graag nu al bij elkaar aanhaken. Zij kijken naar vrijwilligersinitiatieven die er nu al zijn en ondersteunen waar ze kunnen ondersteunen en ze blijven af
van wat er al loopt.
Sjouke zegt dat ze namens de bewoners een plan hebben en ook de regie erover willen
houden. Als ze dit nu gaan bespreken voordat het goed gekeurd is, vreest ze dat professionals
de deskundigheid van bewoners ondermijnen. Nienke zegt wat terughoudend te zijn omdat ze
achteraf vaak veel kritiek krijgen.
Peter zegt dat professionals moeite hebben met het loslaten van wat ze altijd betaald gedaan
hebben. Fridus zegt dat bewoners vaak weinig netwerken hebben en het plan probeert
bewoners te binden aan de wijk. Er wordt dus vanuit de bewoners gedacht.
Nienke voelt de band met het wijkteam onvoldoende, er zou vaker contact moeten zijn.
Voorheen liep men nog bij elkaar naar binnen maar dat is niet meer. Ze mist de
samenwerking.
Peter: misschien moeten we een gesprek met Martina Diephuis hebben over hoe we onze
plannen samen kunnen krijgen. Peter zegt dat Martina zich zorgen maakt over dat er veel
organisaties in de wijk zijn die allemaal goede dingen willen doen maar dat ze niet goed
samenwerken. Peter is gedreven om goed overleg mogelijk te maken en wil dit het liefst zo
snel mogelijk.
Het panel wil eerst wachten op de reactie van Martina. En wil daarna zo snel mogelijk om de
tafel.
Fruitpluktuin: gaat nog steeds door. Herman Lubbers heeft Fridus een mail gestuurd om wel
even te controleren of het via de regels verloopt zodat het plan weer op gang komt. Het gras
moet in het voorjaar ingezaaid worden. Sjoukje denkt dat er op korte termijn een gesprek
moet plaats vinden met een docent van Nordwin. Het planten kan op ieder tijdstip, alleen de
vruchten komen pas een jaar later.
7). Bussluis Esdoornstraat en plan van bewoners Camminghaburen.
Er is een burgerinitiatief vanuit Camminghaburen. Fridus heeft verteld dat hun plannen
rampzalig zijn voor Heechterp/Schieringen en dus niet uitgevoerd moeten worden. De
wethouder heeft toegezegd het rapport over de ontwikkeling van de verkeersdrukte nog toe te
sturen aan de betrokken partijen.
8). Stand van zaken bankjes in de wijk.
Eén bankje zou via het Oranje Fonds neergezet worden, de ander via het wijkpanel. Een
bankje voor bij de bloempluktuin moet nog bekeken worden. Frans heeft een idee om binnen
het hondenspeelveldje (de Lytse) een bankje neer te zetten. Petra geeft aan dat bij blomke van

Piet door ouderen ook een bankje gemist wordt. Fridus denkt aan een deal met hem over een
ruime parkeerplek, maar Piet zal er niet blij mee zijn, hij is bedreigd door schooljeugd.
Nienke gaat met Piet praten.
Het panel gaat kijken naar een andere plek voor een bankje, je kunt er thuis nog over
nadenken. De plek van het bamboebankje is ook goed.
Dus 1 bankje bij de Eikenflat, 1 bij de bloempluktuin, 2 bij Lytse en een bij de fruitplek.
De bankjes worden uit het geld van dit jaar betaald. Daarna wordt het budget nog even
bekeken, b.v. voor een bankje op de heuvel.
Die van de wensboom staat er nog goed bij. Er was daarnaast nog een verzoek van een
verhard paadje of rubberen tegels naar de visvijver toe.
9). Rondvraag en sluiting.
Frans vraagt hoe een facebookpagina gekoppeld kan worden aan de website.
In de Essenstraat heeft een bewoner vier pitbulls die in de speelweide getraind worden op
vasthouden. De vraag is hoe dit voorkomen kan worden, mensen ontwijken daardoor deze
plek. Het wordt als burgerinitiatief meegenomen dat dit niet gewenst is bij de Lytse.
Volgende week komt de PVDA, die zal worden ingelicht. Het panel wil voorkomen dat het
een keer mis gaat.
Er komen in deze wijk steeds meer van deze honden, die ook niet goed met elkaar kunnen.
Peter is benieuwd of er veel kunstenaars in deze wijk actief zijn. Genoemd worden Talamini
en Truus Klooster die schilderles gaat geven. Voor de rest is het niet bekend. Hij weet dat
kunstenaars vaak veel leuke initiatieven hebben voor de wijk. Hij wil dit nog bespreken bij de
wijkorganisatie en het panel.
Frans: BV sport gaat bouwen bij het Kalverdijkje, de Beukenstraat 1 komt dan vrij. Daar zou
je een soort Blokhuispoort kunnen maken. Bij Herman kan er naar gevraagd worden.
Nienke vraagt of er voor mensen van buiten de wijk een bordje kan komen waar de
hondenspeelweide is. Fridus denkt dat het huidige bord met verschillende aanwijzingen wel
vernieuwd kan worden. Dit bord staat ten zuiden van het speelveld, ten noorden kan er ook
nog een komen. Het wordt aan Herman voorgelegd. Ook kan het opgenomen worden in de
stadsgids.

De volgende wijkpanelvergadering is op vrijdag 12 december.
Bijlage Aktie/besluitenlijst

Actie/besluitenlijst:
Busscher heeft teruggemaild dat er een verkeersonderzoek is gedaan in 2013 naar het verkeer op
zowel de Esdoornstraat als de Egelantierstraat. In 2015 komt er dan weer een onderzoek.
Daarnaast is er contact geweest over de fruitpluktuin.
De volgende punten staan er nu nog:
1). Fridus zal de mogelijkheden van een BBG-to-go onderzoeken.
Frans heeft een tip voor een grote tent.
2). Contact met PVDA voor andere afgevaardigde i.v.m. vrijdagmorgen. Fridus.
Evelien Koning (PVDA) kan helaas niet op de vrijdag, er is haar gevraagd of ze kan kijken of er
iemand anders beschikbaar is.
3). Wijkpanel besluit om aan te sluiten bij de grote schoonmaakactie op 8 oktober
in de wijk. Het wijkpanel is gevraagd de ruimte en de catering te leveren voor de start van de
schoonmaakactie.

