Bijeenkomst wijkpanelvergadering 17-01-14.

Aanwezig: Petra, Jitze, Fridus, Sabina, Sjoukje. Afwezig m.k. Nienke.
* Uitnodiging uitreiking wijkprogramma 2014. Fridus zal de uitnodiging aan iedereen sturen zodat de
leden zich zelf kunnen aanmelden. Fridus gaat er wel heen.
* Plukdoolhof: Het idee om een pluktuin neer te zetten waarbij bewoners zelf de vruchten kunnen
plukken wordt door de aanwezigen omarmd. De keuze om voor braamachtige, besachtige struiken te
kiezen heeft te maken met het officieel gebruik maken van deze grond tot en met 2018. Het is van
belang om snelgroeiende vruchtdragende struiken te kiezen. De voorzichtige tekening wordt ter
plekke getoond en wordt rondgegaan. Omdat nog niet alles duidelijk is zal de opzet en kosten (hoe
ga je het onderhoud voor de komende jaren regelen?) nog kunnen veranderen.
* Miniconferentie zorg. Het wijkpanel is gevraagd om meer duidelijkheid te geven over het plan dat
ze hebben om in de wijk iets te willen met zorg. Omdat niet alle leden geheel op de hoogte zijn
van het plan en de achtergrond van deze miniconferentie wordt dat nu uitgelegd. In grote lijnen
willen we op de conferentie duidelijk maken wat het wijkpanel wil opzetten. Waaraan zit ze dan te
denken en over welke onderdelen van de zorg heb je het dan. De belangrijkste vraag is dan wel van
hoe krijg je de bewoners zover dat ze mee gaan doen (participeren). De onderdelen die nu op papier
staan voor zorg in de wijk Heechterp Schieringen werden punt voor punt besproken.
* Roekenplaag: de gemeente heeft nogmaals een aanvraag gedaan voor de hardnekkige roekenplaag
in de wijk. Om dit jaar nogmaals de aanval op de roekennesten te kunnen doen wordt een bijdrage
vanuit het wijkpanel gevraagd van €3000,-. Naast het wijkpanel wordt ook een bijdrage gevraagd aan
de wooncorporaties. Omdat het panel in 2013 via een constructie ook al een behoorlijk bedrag heeft
betaald wil ze voordat het bedrag wordt toegekend weten of ze een garantie kunnen krijgen dat na
deze betaling de plaag echt voorbij is? Het bedrag zal dan betaald worden uit de reserve van 2014.
Er komen geen vragen bij de rondvraag zodat de vergadering kon worden afgesloten. Bedankt voor
de komst.

