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1.      Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder 

Astrid Kok en een medebewoner van de Molenstraat. Bericht van verhindering is 
ontvangen van Boudewijn. De agenda wordt doorgenomen. Besloten wordt om 

agendapunt 5 aansluitend te behandelen. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.  
 

5. Gast: Astrid Kok inzake overlast Westerpark 

Afgelopen woensdag hebben Astrid Kok en de voorzitter contact gehad over de 
overlast van jongeren in het Westerpark. Het gaat daarbij niet alleen om geluid, 

maar ook om vernieling en zwerfvuil. De acties die tot nu toe zijn genomen, zijn 

doorgesproken. De voorzitter heeft vervolgens contact gehad met de gemeente en 
daar voorgesteld om meer bankjes in het park weg te halen of te verplaatsen. De 

gemeente gaat hiermee akkoord, mits de omwonenden zich hierin kunnen vinden. 
Daarnaast is het van belang dat omwonenden de overlast blijven melden op 14058. 

De voorzitter merkt op dat met bewoner Diederik Pool in de vorige vergadering was 

afgesproken dat hij een flyer zou maken om bewoners extra te attenderen op het 
belang van het melden bij de gemeente. De kosten van het vervaardigen van de 

flyer zal het panel voor zijn rekening nemen. Het inventariseren van de huidige 
bankjes in het park komt ter sprake. Opgemerkt wordt dat de kans bestaat dat met 

het verplaatsen van de bankjes ook de overlast verschuift. Astrid geeft aan dat als je 

de bankjes in het licht en in het zicht plaatst, het voor de jongeren wel onaantrekke-
lijker wordt. Ben merkt op dat het panel ook bezig is om verlichting aan te laten 

brengen bij de jeu de boulesbaan. Afgesproken wordt dat de voorzitter een 

plattegrondje maakt van het park en de daar geplaatste bankjes en dit via de mail 
toestuurt aan Astrid en de medebewoner en dat men daarna samen met Diederik 

Pool op een zaterdagochtend een schouw zal plannen. Vervolgens zal men met de 
gemeente in gesprek gaan. Via de Facebooksite van het panel zullen bewoners van 

de Fonteinstraat uitgenodigd worden om mee te praten. Astrid geeft de mailadressen 

nog aan de voorzitter door. De voorzitter bedankt hen voor hun komst. Zij verlaten 
vervolgens de vergadering.  

 
 2. Verslag vergadering 15 januari 2019 

Boudewijn zal nog het verslag van deze vergadering aanleveren.   

 
3. Mededelingen 

- Het bestemmingsplan Cambuur ligt nu ter inzage.   

- Thewis deelt mee dat Cambuur Verbindt heeft verzocht om een gesprek over 
wat Cambuur sociaal voor de wijk zou kunnen betekenen. Besloten wordt dat  Fokke 
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namens het panel bij het gesprek aanwezig zal zijn. Daarna zou ook de 
wijkvereniging erbij kunnen worden betrokken.  

- Inzake de nieuwbouw van het Cambuurstadion, stelt het panel vast dat men 
bezwaar heeft tegen het feit dat er actief wordt gewezen op de parkeerplaats aan het 

Catsplein. Thewis zegt toe dat hij dit punt naar voren zal brengen.  

- Voor wat betreft de geluidhinder van het nieuwe Cambuurstadion, merkt 
Thewis op dat in de avonduren onder andere de Nicolaas Beetsstraat een hogere 

geluidsbelasting krijgt dan is toegestaan. Het huidige rapport is nog steeds een 

concept. Thewis wil het definitieve rapport ontvangen. Het lichtrapport is 
rondgestuurd. Thewis merkt op dat er een nieuw lichtrapport komt met de juiste 

uitgangspunten. Verder is het inkomend verkeer een punt van aandacht en dan met 
name de Heliconweg. Ben verwacht dat, naast de voetbalwedstrijden ’s avonds, de 

verkeersafwikkeling overdag ook een probleem zal worden.  

 
 4. Actielijst januari 2019 

Er is nog geen geactualiseerde actielijst. De behandeling daarvan schuift door naar 
de volgende vergadering.  

 

6.  Binnengekomen berichten 
     a. Drankkaartjes bijhouden voor bestuur wijkvereniging.  

 Het panel besteedt hier aandacht aan.  
b. Stefan Stienstra wil helpen bij vervanging verlichting 

Stefan Stienstra heeft gereageerd naar aanleiding van het wijkprogramma. 

De voorzitter zal contact met wijkmanager Rikkie Hagen opnemen. 
Vervolgens zal er een informatief gesprek met Stefan Stienstra worden 

gepland.  

c. Kopij wijkkrant 14 februari 2019. Het panel wil aan de volgende items 
aandacht schenken: 

- Overlast Westerpark; 
- Energiecoach Klaas Hofman; 

- Bestemmingsplan Cambuur en waar bewoners dit kunnen vinden. Verder 

zal gevraagd worden om op- of aanmerkingen; 
- Oproep voor bewoners Fonteinstraat inzake overlast; 

- Oproep nieuwe wijkpanelleden. 
d. Presentatie wijk- en dorpenbeleid 2019. Ben is op 22 januari jl. naar de 

uitreiking van de wijken- en dorpenprogramma’s geweest en doet daarvan 

verslag. Er vond ook een presentatie plaats over bewegen in de wijk. Ben 
heeft bij deze gelegenheid met wijkwethouder Sjoerd Feitsma gesproken. 

Deze gaf desgevraagd aan wel bereid te zijn om een keer bij een panel-

vergadering aan te schuiven.  
e. Voorlichting brandveiligheid. De voorzitter zal de mail beantwoorden en het 

aanbod doen om hier in de wijkkrant aandacht aan te schenken.  
f. Verzoek drempel Ruusbroecstraat 

 Het verzoek is afkomstig van een bewoner, die heeft aangegeven dat er erg 

hard wordt gereden in de Ruusbroecstraat. Ben heeft hem geantwoord dat er 
erg veel individuele verzoeken komen en dat de gemeente er alleen iets aan 

wil doen als bewoners in de straat er structureel over klagen.  
g. Verkeersveiligheid Tesselschadestraat 

Het panel heeft een mail ontvangen van een toekomstige bewoner van de 

Tesselschadestraat over de verkeersveiligheid. Ben heeft aangegeven dat het 
panel heeft geijverd voor twee zebrapaden. Voor het verkeersveiligheidsplan 

heeft hij hem verwezen naar Ate de Haan van de afdeling Verkeer.  
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PROJECTEN GEMEENTE 

 
 1. Revius parkeergarage 

Bewaken. Blijft nog even op de agenda staan.  

2. Nieuw Cambuurstadion (dropbox bestemmingsplan WTC) 
Is al aan de orde geweest.  

 3.   Hoogbouw Nieuw Vossepark 

Met de bouw is inmiddels begonnen. Dit project kan van de agenda af.     
 4.   Nieuwbouw LPF-terrein  

Ben zal dit nu samen met Thewis oppakken. De groenstrook en de zebrapaden zijn 
aandachtspunten. 

  5. Europaplein  

Er is nog geen antwoord ontvangen op de door Thewis gestelde vragen en over de 
telling en het veiliger maken van het zebrapad. Afgesproken wordt dat de voorzitter 

de vragen op de mail zet, deze checkt bij Thewis, en de mail vervolgens naar de 
afdeling Verkeer verstuurt.   

 

PROJECTEN PANEL 
 

6. Groen in de wijk 
a. Renovatie Westerpark, nieuwe prullenbakken 

Ben stelt vast dat er nog antwoord moet komen op de vragen van het panel over de 

rododendrons en het verzoek om het hekje door te trekken. Ben zal hierop actie 
ondernemen. Hij heeft van wijkmanager Rikkie Hagen vernomen dat de plaatsing 

van de nieuwe prullenbakken akkoord is.  

b. Bijenweiden en -hotels  
De locaties hiervoor zijn bij Nico Kelderhuis aangegeven. Ben zal het met hem 

opnemen.  
7. Verkeer in de wijk 

a. Snelheidsmeter 

Door afwezigheid van Boudewijn is hierover geen informatie bekend.  
b. Bus door de wijk 

De voorzitter deelt mee dat op 25 februari a.s. studenten van Stenden in de wijk een 
enquête zullen houden over de bus door de wijk. Indien er stukken over zijn, stuurt 

Ben deze rond aan de panelleden.  

  8. Beschilderen elektriciteitshuisjes 
Fokke meldt dat Roy Schreuder momenteel werkt aan de grote elektriciteitskast in 

de Molenstraat. De rekening hiervoor is al voldaan. Fokke stelt voor om binnenkort 

even te kijken naar geschikte nieuwe elektriciteitskasten voor dit jaar. Afgesproken 
wordt dat Fokke even met Roy kijkt naar een stuk of tien nieuwe kasten.  

9. Kunst in de openbare ruimte 
Zal door Mats moeten worden overgedragen (incl. de lezenaar)  

10. Restauratie tuinmuurtjes en inbraakpreventie 

Er zijn geen nieuwe aanvragen ontvangen. In de wijkkrant zal er opnieuw aandacht 
aan worden besteed, evenals aan de boomspiegels.   

11. Westersingel 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Boudewijn zou een nieuwe afspraak 

maken. 

 12. Zichtbaarheid en communicatie 
Dit punt wordt voorlopig even geparkeerd.   
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 13. Energiecoach 
Er zijn negen aanmeldingen ontvangen. Deze zijn in een Excelbestand gezet en 

doorgestuurd naar Klaas Hofman en in c.c. aan Boudewijn in verband met de 
financiële afhandeling.   

 14. Verlichting jeu de boules-baan 

Ben merkt op dat de werkzaamheden doorgang kunnen vinden. Het is nu een 
kwestie van inplannen. Thewis vraagt aandacht voor de bankjes bij de jeu de 

boulesbaan, die nodig moeten worden opgeknapt.    

 
ALGEMENE ZAKEN 

 
 16. Financieel – begroting 2019 

Ben zal dit met Boudewijn bespreken.  

 
 17. Planning Nieuwjaarsdiner  

Thewis zal nog reageren op de door Ben rondgestuurde datumprikker.  
 

Rondvraag, volgende vergadering en sluiting 

Van de rondvraag wordt verder geen gebruik meer gemaakt. De volgende 
panelvergadering is op dinsdag 12 maart 2019 om 19.30 uur. De voorzitter 

bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 21.10 uur de vergadering.  
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