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Naam

Achterban

Aanwezig:
Fridus van den Berg
Jan Vos
Sabina van der Schaaf
Noreen Thorley
Brigitte Ophof
Cocky den Hollander
Jelmer Staal
Bernard Kloostra
Feiko de Boer
Jurjen van der Weg

voorzitter
wijkcomité
wijkcomité
bewoonster
bewoonster
Gemeente raadslid CDA
Gemeente raadslid PvdA
HWL Opbouwwerk
projectleider
wijkmanager

Naam

Achterban

Afwezig :
Sjoukje Procee
Nienke Kuiper
Akke Bronger
Riekie Postma
Martine Nauta
Petra Talsma

wijkcomité
wijkcomité
wijkcomité
bewoonster
bewoonster
bewoonster

Agendapunt Opening
+
Fridus van den Berg opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Acties
Er is afbericht ontvangen van: Akke Bronger en Riekie Postma. Sjoukje Procee en
Nienke Kuiper zijn helaas ziek en konden derhalve niet aanwezig zijn.
Jurjen van der Weg en Bernard Kloostra zullen vanaf ± 10 uur aanschuiven en Feiko de
Boer zal omstreeks half elf aanwezig zijn om de plannen omtrent het ‘struunpad’ toe te
lichten.
1.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
De voorzitter stelt voor een kort voorstelrondje te doen. Nieuw is bewoonster Brigitte
Ophof. Zij is bewoonster van het Hagedoornplein. Brigitte is hier enige tijd geleden
komen wonen. Haar partner werkt als buurtconciërge en zelf is ze op zoek naar
vrijwilligerswerk. Ze wil graag iets betekenen voor de wijk. Het wijkcomité is blij met een
bewoner van het Hagedoornplein. Dit plein komt vaak ter sprake.
Jelmer Staal is aangeschoven als raadslid namens de PvdA. Hij zal vaker een
vergadering bijwonen en is ook betrokken bij de wijken Cambuursterhoek en de
Vlietzone.

2.

Post
De belangrijkste onderwerpen staan al op de agenda; voorstel invulling bezuiniging
panelbudget & verslag van de wijkbijeenkomst van 26-11-2010. Overige post ligt ter
inzage in de map.
Men heeft een uitnodiging ontvangen voor het uitreiken en in ontvangst nemen van de
wijkprogramma’s. Dit jaar zal dit in daklozenopvang De Terp gebeuren. Genodigden
kunnen tevens een rondleiding door het gebouw verwachten.

3.

Mededelingen
A. Mozaïekkunstwerk is onthuld op18 december met een feestelijk gebeuren (ijsbaan,
tent). Na de onthulling is het kunstwerk weer toegedekt in verband met de vorst.
Binnenkort – als de vorst ons land verlaten heeft – zal het definitief worden onthuld.
Het mozaïek moet nog enigszins worden bijgewerkt alvorens het echt klaar is. Het
zal waarschijnlijk de eerste hangplek voor allochtone moeders worden.
B. Er heeft geen uitkering van het fonds graffiti voor het kunstwerk aan de flat in de
Esdoornstraat plaats gehad; het Prins Bernhard fonds wil geen bijdrage leveren. Dit
is een flinke tegenvaller van € 20.000. Op 2 februari om 10.00 uur is overleg
hierover. Over het uiterlijk van het kunstwerk zijn de meningen verdeeld. Overigens
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speelt het gebeuren rond het plaatsen van dit kunstwerk al zo’n tien jaar.
Aanvankelijk ging het om een kunstwerk van grote panelen, maar daarvan bleek bij
onderzoek dat de constructie van de bevestiging niet deugde. Dit werd dan ook
afgekeurd door Hûs & Hiem (welzijnscommissie). Daarna is er gezocht naar een
andere kunstuiting en is men uitgekomen op grafiti. Dit hoeft aan minder eisen van
de welzijnscommissie te voldoen, maar hierin hebben daarentegen wel de
woningbouwcorporatie (Elkien) en de Gemeente een stem. Er moeten dan ook
goede en duidelijke afspraken over gemaakt worden. Aan de provincie is subsidie
gevraagd en de verwachtte subsidie van het Prins Bernhard Fonds zou hier
aanvullend op zijn.
C. Uitreiking wijkprogramma 2011 in De Terp. Hierover is al het nodige gezegd onder
het vorige agendapunt.
4.

BK

BK

Notulen 26 november 2010
In het verslag van 26 november worden enkele aanpassingen gedaan:
e
•
Blad 2, punt 5, 2 alinea, laatste zin: ‘openbare bioscoop’ moet zijn ‘openlucht
bioscoop’.
e
•
Blad 2, punt 6, 1 alinea, eerste zin: ‘te weinig bewoners in verhouding tot
professionals’ moet zijn ‘er waren meer allochtone bewoners dan autochtone
bewoners’.
Het verslag zal worden aangepast en daarmee vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
•
Blz 1 punt 3, A); leuke onthulling van het paard Adelbert. Het is nog altijd grafiti-vrij.
Voor wat de plaatsing van de glasvezelkast betreft was men verbaasd dat het
wijkpanel dit überhaupt in de wijk wilde hebben. Het wordt nu geplaatst voorbij de
ingang van Piter Jelles Junior.
•
Blz 1 punt 3, D); Fridus heeft een mail gestuurd naar Harry Schaafsma om mogelijk
een afscheidsgebeuren te organiseren. Hier heeft hij nog geen reactie op
ontvangen.
•
Blz 1 punt 4; Noreen heeft nog altijd niets gehoord over de bevindingen van de
buurtconciërges. Mogelijk komt dit door ziekte van diverse personen. We wachten
het rustig af.
•
Blz 2 punt 4; Bernard is nog bezig geweest met de stickers van Omrin voor op de
containers. Dit kan via de repro worden geregeld. Men is alleen nog op zoek naar
het originele ‘indesign’ bestand. Niemand schijnt te weten wie dit gemaakt en in
beheer heeft. We zouden het kunnen inscannen en namaken.
•
Blz 2 punt; het voedingsproject op de Plataanschool is nog niet geconcretiseerd. Er
wordt aan gewerkt samen met de diëtiste. Op de website van de wijk is veel
belangstelling voor mogelijkheden van afslankprogramma’s en informatie. Brigitte
meldt dat ze vanuit het verleden veel goede en bruikbare recepten heeft. Bernard
zal Brigitte en diëtiste Annemarie in contact met elkaar brengen.
•
Blz 2 punt 6; de verhouding allochtone / autochtone bewoners die naar de
wijkconferentie in november zijn gekomen is met name te verklaren doordat er veel
bewoners van de laagbouw op de conferentie af zijn gekomen. Voor hen zijn de
ontwikkelingen zeer actueel. Met de wijkconferentie blijken we overigens wel echt
de juiste weg te zijn ingeslagen. De werkgroep communicatie (Gemeente, Elkien,
wijkcomité) zet de schouders onder de communicatie van de plannen richting
bewoners door gebruik te maken van de grote billboards. Noreen zou graag meer
bekendheid van het wijkpanel bij de wijkbewoners willen zien. Hoe worden de
bewoners bereikt? Bewoners rechtstreeks benaderen is nog altijd het meest
effectief gebleken. Mensen komen niet graag naar vergaderingen of conferenties.
De drempel daarvoor is te hoog.
•
Blz 3 punt 7; Cocky den Hollander meldt in het kader van de kwestie met het
zebrapad aan de Egelantierstraat dat de Gemeente digitale borden met een
snelheidsindicatie beschikbaar krijgt. Deze kunnen door de wijk worden geleend.
Onderzoek heeft uitgewezen dat dit soort ‘afschrikmethodes’ slechts zes weken
werken. Bernard reageert dat de maximum snelheid van 50 km / uur eigenlijk al te
hard is op het punt waar het zebrapad ligt. Dat in acht genomen, zou kunnen
beteken dat zo’n digitale indicator alleen maar averechts zou kunnen werken en
dat automobilisten juist geneigd zijn het gaspedaal nog eens extra in te trappen
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omdat ze ‘nog’ geen 50 km / uur rijden. Twijfel dus over de inzet van dergelijke
borden.

FdB

5.

BK

Naar aanleiding van de actielijst:
Punten 1 t/m 4 blijven ongewijzigd op de lijst staan, evenals punten 7, 8 en 10. Punt 9
kan worden verwijderd.
•
Punt 5; binnenkort hebben Feiko de Boer en Menno Schotanus (frontlijnteam) een
afspraak met Tineke Tijseling over de klaarovers. Om de oversteekplaats te
markeren wordt geopperd de tegels te verven. Al met al duurt de procedure te
lang.
•
Punt 6; blijft moeilijk dit van de grond te krijgen. Ambtenaren doen hun best om
mensen op andere gedachten te brengen. Scholen (Plataanschool, It Kampke,
Twaluuk) zouden er meer bij betrokken moeten worden. Als een school het idee
inbrengt heeft het mogelijk meer kans van slagen.
Bezuinigingen wijkpanelgeld à € 4.800,=
Bernard Kloostra wordt verzocht de vergadering kort te verlaten, aangezien de
bezuinigingen zijn werk betreffen. De Gemeente heeft een bezuiniging opgelegd van
€ 4.800,=. Het wijkpanel mag zelf beslissen waarop de bezuinigingen precies van
toepassing zijn. Er is gekeken welke kosten echt gemaakt moeten worden.
Voorstel is ingediend om € 2.500 te bezuinigen op het panelbudget en € 2.300 te
bezuinigen op het wijkbudget. Aan de aanwezigen wordt gevraagd om invulling te geven
aan de mindering op de budgetten:
Van het panelbudget (geld voor het houden van de vergaderingen, notulist, briefpapier,
koffie enz.) heeft de penningmeester voor 2011 ongeveer € 3000,- nodig. Blijft de
andere helft over voor het organiseren van het beheeroverleg / expertise e.d. De
deelnemers uit het beheeroverleg vinden dat er weinig uit dit overleg komt en wat betreft
zou de frequentie omlaag gebracht kunnen worden. Het wijkpanel heeft daarnaast het
opbouwwerk gevraagd om de wijkideeën van de bewoners te willen ondersteunen.
Het voorstel is dan ook om Bernard een offerte te laten maken op basis van het houden
van drie beheeroverleggen en ondersteuning van het ontwikkelen /tot stand brengen
van de wijkideeën i.s.m. werkgroep wijkidee voor een budget van € 3000,-.
Reactie: het panel kan zich in het voorstel vinden. We vergaderen niet om het
vergaderen. Er moet wel duidelijkheid en inzichtelijkheid zijn, dus Bernard moet zich
verantwoorden. En er moeten geen dingen tussen wal en schip vallen. Jan Vos vindt
wel dat trajecten / projecten sneller moeten kunnen.
Vooraf moet het panel een selectie maken van projecten die bij Bernard neergelegd
worden, zodat hij ook daadwerkelijk snel kan schakelen. Als er zaken bij de gemeente
stagneren kunnen Jurjen en Feiko ingeschakeld worden.
Minder vergaderen is prima, maar er zouden wel meer partijen (scholen, kerken) aan
kunnen schuiven om het draagvlak te vergroten.
Het voorstel is door het wijkpanel aangenomen en Bernard Kloostra komt terug in de
vergadering.

6.

FvdB
BK

Extra bewonersgelden en binnengekomen wijkideeën.
Er ligt een voorstel om een werkgroep samen te stellen die de ideeën gaat beoordelen.
Wie van de aanwezigen wil er zitting nemen in deze groep?
Bernard noemt een aantal projecten die er aan zitten te komen, zoals de binnentuin in
de Hazelaarstraat, de hammam en een feestavond 50+.
• Jurjen van der Weg vraagt of er inderdaad al is besloten welke ideeën uit de
wijkconferentie worden er gehonoreerd? Er zal eerst een selectie gemaakt moeten
worden van projecten die haalbaar zijn, zodat er niet onnodig energie gestoken
wordt in plannen die toch niet uitgevoerd kunnen worden omdat er bijvoorbeeld te
weinig geld voor is.
• Brigitte Ophof wil wel zitting nemen in de werkgroep. Fridus zal de afwezigen nog
benaderen of zij interesse hebben. Daarna zal men in de werkgroep kijken naar de
haalbaarheid van de ingebrachte ideeën. Bernard neemt verder het initiatief.
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7.

FdB

FdB

Stand van zaken prachtwijk:
A.
Struunpad. Kalverdijkje Noord. Feiko de Boer (projectleider Gemeente
Leeuwarden en opvolger van Jacqueline) komt e.e.a. toelichten / laten zien.
Het wijkpanel heeft het initiatief genomen in het voortraject. Het noordelijk gedeelte (ten
noorden van de Egelantierstraat) wordt nu aangepakt. Het zuidelijk gedeelte volgt later.
Bij goedkeuring is het de bedoeling e.e.a. in de zomer uit te voeren.
•
De waterpartij langs Schieringerweg zal voorzien worden van meer organische
oevers en een gedeelte van de waterpartij zal worden gedempt.
•
Bovendien komt er een extra toegang nabij Groningerstraatweg.
•
De paden worden allemaal opgeknapt.
•
Het doorgaande pad achter het zwembad langs zal fietspad worden (wordt nu al
alszodanig gebruikt). Dit pad komt uit bij fietstunnel richting Cammingaburen. Voor
voetgangers wordt parallel hieraan een separaat pad gemaakt.
•
Het wandelpad loopt langs het voormalig fierljepterrein en loopt derhalve
evenwijdig aan het water.
•
De fietstunnel wordt beter zichtbaar / benaderbaar door de bossages aldaar te
verwijderen. De tunnel wordt daardoor veiliger. Overige wandelpaden worden
allemaal verbeterd, maar blijven op dezelfde plaats.
Verlichting:
De Gemeente Leeuwarden moet in totaal 1000 lantaarnpalen ‘opruimen’ in de stad (veel
lantaarnpalen hebben weinig functie en daarnaast moet bezuinigd worden). De
hoofdroute naar Cammingaburen is goed verlicht. Deze nieuwe toeristische route wordt
– als gevolg / onderdeel van bovenstaande - derhalve niet verlicht.
De heer Vos vraagt of er dan geen verlichting met sensoren geplaatst kan worden. Dit is
een fikse investering, maar op den duur levert het wat op, en bovendien wordt het
gebied er veiliger van als het donker is. Feiko weet te vertellen dat dit op dit moment in
elk geval niet zal gebeuren.
Materiaalgebruik:
De fietspaden worden uitgevoerd in rood asfalt. Alle voetpaden zullen schelpenpaden
worden.
Hondenlosloopterrein:
Het is nog niet zeker of dit noodzakelijk / wenselijk is. Er is op dit moment geen officieel
losloopterrein, al denken bewoners daar anders over. Hondenbezitters hebben er zelf
alle belang bij dat hun hond veilig is. In elk geval zal niet het gehele gebied
gebombardeerd worden tot losloopgebied. Dit moet geconcentreerd worden op een
klein gebied. Voorstel vanuit de Gemeente is om het achterste gedeelte hiervoor te
nemen (omdat dit voor overige wandelaars het rustigste is). Fridus van den Berg vraagt
of het hekelgebied (stukje ‘niemandsland’ aan de noord-oostzijde, nabij de motorclub)
ook geschikt is. Hiervoor zijn de plannen nog niet duidelijk, maar Feiko zal dit uitzoeken
We hebben niet te maken met vervuilde grond, maar wel met een stuk grond dat
geruimd moet worden. Het besluit waar het losloopgebied komt, kan in een later stadium
(volgende vergadering). Feiko wil graag een stukje redactioneel in de wijkkrant met de
plattegrond er bij. Bewoners kunnen dan nog hun mening geven of het losloopgebied
vooraan en of achteraan in het gebied moet komen.
B.
Schieringen – Zuid:
Met woningcorporatie Elkien is men bezig met de plannen. Men wil niet grootschalig
gaan slopen. Wederom is er sprake van een doorbraak van de Esdoornstraat naar het
Hagedoornplein. De verschillende varianten van sloop worden doorgerekend. Elkien zal
medio april stelling hierin nemen en daarna de voorstellen aan bewoners presenteren.
Men wil dit op dit moment nog niet communiceren richting bewoners.
C.
Stand van zaken, overig:
Het centrumgebied. Voor het Centrumgebied wordt vanaf 2012 aan planvorming
gedaan. De comeniusschool zal in maart worden gesloopt. De planvorming voor de
nieuwbouw is door economische ontwikkeling voorlopig in de ijskast gezet. De
Wilgenflat volgt in week 20.
Vanuit werkveld:
•
Volkstuin idee. Hier is subsidie voor (€ 100.000). Voorstel voor de plaats waar dit
moet komen is het gebied van ‘Nuon’ (thans Alliander, Tenned) richting Vliet /

, secretariële dienstverlening, www.secretario.nl

•
•
FdB
8.

9.

Kanaalweg. Hier zitten kabels in de grond. Oplossing om niet te hoeven graven is
de zogeheten vierkante meter tuin (grote bakken). We zullen eerst het animo van
de volkstuinliefhebbers polsen.
Mogelijkheden om één van de hoofdstraten op te sieren met grote bomen?
(Noreen).
Wensboom bij het struunpad.

Kort verslag van bezoek visitatiecommissie aan de wijk
Jan, Noreen en Fridus zijn hier bij geweest.
Men is zeer te spreken over aanpak en uitvoering van het frontlijnteam. Hiermee vindt
een stuk ontschotting plaats. Met name met het fysieke gedeelte wordt nog geworsteld.
Hoe vindt men aansluiting op het sociale aspect? Hoe kunnen we dit soepel laten
verlopen?
We zullen eerst moeten typeren wat voor wijk we willen zijn / worden, met andere
woorden een visie ontwikkelen.
Rondvraag en afsluiting
•
Jurjen: André Busse doet parkeeronderzoek. Is er contact geweest met Fridus? Dit
blijkt niet zo te zijn. De heer Busse wil graag e.e.a. met het wijkpanel bespreken.
Gegevens zullen worden uitgewisseld tussen Jurjen en Fridus om dit contact te
bewerkstelligen.
•
Feiko: woensdag j.l. heeft hij de klankbordgroep gesproken en hetzelfde verhaal
over het Struunpad verteld. Komt er een vorm van samenwerking / samenvoeging?
De overstap van de klankbordgroep naar het wijkpanel kan nu al. We moeten
gezamenlijk wel nadenken over een goede structuur en rekening houden met
praktische zaken. Feiko, Jurjen en Fridus zullen hier overleg over hebben. Het
wijkpanel ontvangt al enige tijd geen verslagen meer. De klankbordgroep bestaat ±
2 jaar en is vooral bezig met praktische plannen.
De voorzitter bedankt iedereen voor inzet en input en sluit de vergadering.
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Actie- besluitenlijst
Wat

Wie

Datum/besluit

1

€ 30.000 gereserveerd voor
inventaris wijkcentrum

Akkoord wijkpanel

24-09-2010

2

De wijk verdelen onder de
wijkpanelleden zodat ieder een
aantal straten/blokje onder de
aandacht heeft.
Klankbordgroep zal op den duur
worden gevraagd samen te gaan
met wijkpanel. Grote
vergadergroep, dus mogelijk
splitsen in kleinere groepen &
dagelijks bestuur.

Alle leden denken mee

19-02-2010

3

Wijkpanelgelden 2010
€ 6.885,- Heechterppleinen

Akkoord wijkpanel
Heechterpplein Uitgegeven

19-02-10

€ 6.115,- voor onvoorzien

*Ad 3

Akkoord wijkpanel

5

Schieringen-Midden
geld gereserveerd uit
wijkpanelbudget 2011
Klaarovers

6

Leertuin

7

Graffiti Esdoornstraat
Extra bewonersgelden beschikbaar

8

Meneer T. Ooster

De heer Ooster wordt uitgenodigd
voor het bijwonen van een
wijkpanel-vergadering

9

Planbord bijhouden

Sjoukje continue

4

Bernard; pilot geweest. Succesvol.
Vrijwilligers nodig die willen helpen.
Binnenkort hebben Feiko de Boer
en Menno Schotanus (frontlijnteam)
een afspraak met Tineke Tijseling
over de klaarovers. Om de
oversteekplaats te markeren wordt
geopperd de tegels te verven. Al
met al duurt de procedure te lang.
Blijft moeilijk dit van de grond te
krijgen. Ambtenaren doen hun best
om mensen op andere gedachten
te brengen. Scholen
(Plataanschool, It Kampke,
Twaluuk) zouden er meer bij
betrokken moeten worden. Als een
school het idee inbrengt heeft het
mogelijk meer kans van slagen.
Akkoord wijkpanelleden
Subsidieaanvraag loopt

16-04-10

16-04-10

*Ad 3) Er is al wat uitgegeven uit de pot onvoorzien. (meidenweekend en de wijkconferentie). Sjoukje vraagt het panel geld vrij
te maken voor het feest op 18 december. Dit betreft de officiële opening van het Plataanplein waarvoor alle kinderen
uitgenodigd worden. Iedereen stemt akkoord.
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