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Verslag:   vergadering wijkpanel Vosseparkwijk 
Datum:   12 maart 2019 
Aanwezig:  
Ben Eefting   voorzitter 
Boudewijn Mintjens  penningmeester 
Thewis Kooistra  panellid 
Fokke Pander   panellid 
Verslag: 
Rinny Toornstra    
 
 

1.      Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda 
wordt doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld.  
 
 2. Verslag vergadering 12 februari 2019 
Tekstueel en naar aanleiding van: 
- Blz. 3, 1e zin: Cambuur Verbindt. “Besloten wordt dat Thewis en Fokke 
namens … zijn” moet zijn “Besloten wordt dat Fokke namens … zijn”.  
Het verslag wordt, met inachtneming van de wijziging en met dank aan de notulist, 
vervolgens vastgesteld.  
 

3. Mededelingen 
- Fokke deelt mee dat Roy Schreuder mogelijk later op de avond nog 
aanschuift.  
- Thewis deelt mee dat er een nieuwe verordening komt voor het algemeen 
ligplaatsenbeleid. In de wijk gaat het om woonboten aan onder meer de Westersingel 
en de Snekertrekweg. Thewis heeft zich opgegeven voor de informatiebijeenkomst.  
- Ben deelt mee dat hij meermaals geprobeerd heeft om contact te leggen met 
Mats, maar dat dit niet is gelukt. Afgesproken wordt dat hij hier verder geen actie 
meer op zal ondernemen. Hij zal het bij de gemeente melden.  
- Boudewijn zal een bruikleenovereenkomst opstellen voor de door het panel 
aan de leden verstrekte iPads.   
- In onderling overleg wordt afgesproken om het etentje te plannen op 
woensdag 27 maart a.s. om 18.00 uur bij restaurant Kom. 
 
 4. Actielijst februari 2019 
De actielijst van februari wordt doorgenomen en aangepast.   

 
6.  Binnengekomen berichten 

a. Uitnodiging initiatievencafé op 20 maart a.s.  
Ben heeft het op Facebook gezet, aangezien het niet alleen voor het panel 
bestemd is. Afgesproken wordt dat hij hieraan toe zal voegen dat, indien er 
vanuit de wijk initiatieven zijn, het panel ondersteuning kan bieden.  

b. Uitnodiging VIP-dag Frisian Flag Vliegbasis op dinsdag 2 april a.s. 
Aanmelding hiervoor is niet meer mogelijk, omdat het al vol is.   

c. Hayo van der Meer: Blauwe Zones blijven tot 2025.  
De gemeente heeft besloten om de Blauwe Zones in ieder geval tot 2025 te 
handhaven. Tot die tijd zal het geen betaald parkeren worden.  

d. Bordje jodenvervolging Westerpark 28 april 2019. De lezenaar zal op zondag 
28 april a.s. officieel worden onthuld. Fokke antwoordt desgevraagd dat er op 
zal komen te staan dat de lezenaar mede mogelijk gemaakt is door het 
wijkpanel.  
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e. Verzoek bijdrage zomerfeest: pianoman. Het panel gaat akkoord met een 
bijdrage van € 1.030,-- voor het optreden van de pianoman op de zaterdag 
van 15.00 uur tot 19.00 uur.  

f. Uitnodiging bijeenkomst V-O-L. Het panel is uitgenodigd voor de bijeenkomst 
van de Vrijwilligers Organisaties Leeuwarden op 20 maart a.s. Ben licht toe 
dat het betrekking heeft op verder onderzoek binnen de sociale basis. Het 
panel zal hier niet bij vertegenwoordigd zijn.   

     
PROJECTEN GEMEENTE 
 
 1. Revius parkeergarage 
Bewaken. Blijft nog even op de agenda staan.  

2. Nieuw Cambuurstadion (dropbox bestemmingsplan WTC) 
Thewis doet verslag van het onlangs gehouden overleg van de werkgroep. Het 
geluidsrapport ligt er inmiddels. Thewis zal het nog doornemen. Afgesproken wordt 
dat indien er twijfels zijn, hij het zal laten toetsen. Het lichtrapport moet nog komen, 
geeft Thewis desgevraagd aan.   
 3.   Nieuwbouw LPF-terrein  
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.  
 4. Europaplein  
Thewis merkt op dat er een evaluatieverzoek zal worden ingediend.  
 
PROJECTEN PANEL 
 

5. Groen in de wijk 
a. Renovatie Westerpark, nieuwe prullenbakken 
Ben belt met wijkmanager Rikkie Hagen over de nieuwe prullenbakken.  
b. Bijenweiden en -hotels  
Ben neemt hierover contact op met Nico Kelderhuis van de gemeente.   

6. Verkeer in de wijk 
a. Snelheidsmeter 
Boudewijn zal bij de gemeente navraag doen naar de planning voor de plaatsing van 
de snelheidsmeter.  
b. Bus door de wijk 
Ben heeft met de studenten van Stenden gesproken. Eind deze week zal de opdracht 
worden doorgesproken en wordt de enquête opgesteld en door Ben rondgemaild. Hij 
merkt op dat de Schrijversbuurt niet in de enquête zal worden meegenomen.  
 7. Beschilderen elektriciteitshuisjes 
Fokke zal met Roy Schreuder contact zoeken over nieuwe en geschikte elektriciteits-
kasten in de wijk.  

8. Restauratie tuinmuurtjes en inbraakpreventie 
De subsidiemogelijkheid zal in de wijkkrant opnieuw onder de aandacht worden 
gebracht.  

9. Westersingel 
Boudewijn wil dit wel oppakken. Hij zal contact opnemen met Ate de Haan van de 
afdeling Verkeer. Het huishoudelijk reglement van het wijkpanel komt ter sprake. 
Opgemerkt wordt dat dit in Dropbox staat. Op de vraag van Thewis of er wel in staat 
dat je als panel de wijk vertegenwoordigt, antwoordt Ben dat dit er volgens hem wel 
in staat. Thewis wijst erop dat dit nodig is als je een zienswijze in wilt dienen en 
indien je beroep aantekent bij de Raad van State. Ben zal dit voor de zekerheid nog 
even checken. Ter sprake komt dat het panel graag ziet dat Boudewijn zitting blijft 
houden in het panel. Boudewijn is daartoe bereid. Ben zal ervoor zorgen dat er 
dispensatie wordt vastgelegd.  
 10. Energiecoach 
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De aanmeldingen zijn doorgegeven aan energiecoach Klaas Hofman. Hij is inmiddels 
bij Boudewijn thuis geweest voor energieadvies. Boudewijn merkt op dat de 
energiecoach niet de beloofde set ledlampen achtergelaten heeft. Het panel merkt op 
dat dit niet conform de afspraak is. Ben zal bij Klaas informeren naar de stand van 
zaken en er dan navraag naar doen.  
 11. Verlichting jeu de boules-baan 
De werkzaamheden zullen binnenkort plaatsvinden of zijn al gebeurd. Aandachtspunt 
is nog de bankjes bij de jeu de boulesbaan, die nodig moeten worden opgeknapt.    
 
ALGEMENE ZAKEN 
 
 12. Financieel – begroting 2019 
Boudewijn merkt op dat de subsidieaanvraag en het registratieformulier van de 
vorige panelbudgetten zijn te vinden in de Dropboxmap Financien 2019. Van 2015 is 
nog € 438,-- over, van 2016 nog € 8.000,--, van 2017 nog € 6.000,-- en van 2018 
nog € 13.000,--. De subsidie voor 2019 bedraagt € 20.800,--.   
Er wordt van gedachten gewisseld over ideeën voor de besteding van het budget. 
Thewis stelt voor om Podium 36 een voorstelling voor de buurt (of buurtkinderen) te 
laten organiseren. Hij heeft onlangs met de eigenaren gesproken. Die zijn daar graag 
toe bereid. Podium 36 kan zo’n zestig bezoekers bergen. Het panel besluit akkoord 
te gaan met een bijdrage voor een activiteit voor de buurt tot een maximum van  
€ 1.000,--. Afgesproken wordt dat Thewis contact met de eigenaren opneemt en hen 
uitnodigt voor een panelvergadering. Het panel constateert dat het daarnaast zaak 
blijft om iets groots of een aantal kleinere zaken te realiseren. Opgemerkt wordt dat 
er achter het CJIB een grote groenstrook komt. Deze loopt door tot de Heliconweg. 
Boudewijn wijst op de mogelijkheid om daar iets van sportgym te realiseren. Ben zal 
Nico Kelderhuis vragen wie men van de gemeente daarvoor moet benaderen.  
 

Rondvraag, volgende vergadering en sluiting 
- Boudewijn vraagt toestemming om de hoes van zijn Ipad te vervangen en de 
rekening hiervoor te declareren bij het panel. Het panel geeft daarvoor zijn fiat.  
De volgende panelvergadering is op dinsdag 9 april 2019 om 19.30 uur. De 
voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit vervolgens de 
vergadering.  


