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Verslag:   vergadering wijkpanel Vosseparkwijk 
Datum:   9 april 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 iedereen welkom. De agenda wordt 
doorgenomen. Op verzoek van Thewis wordt onder Projecten gemeente als punt 5 
het ligplaatsenbeleid van de gemeente toegevoegd aan de agenda, waarmee deze 
vervolgens wordt vastgesteld.  
 
 2. Verslag vergadering 12 maart 2019 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Mededelingen 
Fokke deelt mee dat Roy Schreuder mogelijk later op de avond nog aanschuift. 
 
 4. Actielijst maart 2019 
De actielijst van februari wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van: 
- Verlichting jeu de boulesbaan. De verlichting is nog niet aangebracht. Ben 
heeft begrepen dat Liander eerst nog toestemming moest geven voor het graven.   
- Agenda op website. Boudewijn zal binnen de website een pagina aanmaken 
voor de agenda. Afgesproken wordt dat de agenda het weekend voorafgaand aan de 
vergadering op de site wordt geplaatst.  
- Plaatsing snelheidsmeter. Thewis merkt op dat er bij de kruising Harlinger-
straatweg-Bilderdijkstraat-Euterpestraat erg hard wordt gereden. Boudewijn zal aan 
de afdeling Verkeer het verzoek doen om daar de snelheidsmeter te plaatsen.  
- Overlast in het Westerpark. Bewoner Diederik Pool heeft een tekening 
gestuurd met het voorstel van omwonenden voor de plaatsing van de bankjes. In de 
wijkkrant heeft intussen een oproep gestaan. Ben zal het voorstel rondmailen en 
stuurt het vervolgens naar de gemeente. Boudewijn vraagt Mark Curé om een flyer 
te ontwerpen in verband met het melden van overlast. Tevens zorgt Boudewijn voor 
het laten drukken van de flyer.     
- Bijenweides en -hotels. Ben deelt mee dat hij morgen een afspraak heeft met 
Jorn Beerendonk van de gemeente over de definitieve eindsituatie van het Vossepark 
en over de bijenweides en bijenhotels. 
- Bruikleenovereenkomst iPads. Boudewijn zet de overeenkomst in Dropbox en 
plaatst deze in dezelfde map als het huishoudelijk reglement.  
- Stand van zaken energiecoach. Ben heeft van Klaas Hofman vernomen dat hij 
bij alle aanmeldingen (tien adressen) langs is geweest en ook led-lampen heeft 
uitgedeeld. Boudewijn attendeert erop dat het panel is uitgegaan van vijftig adressen 
en Klaas Hofman daar ook voor betaald heeft gekregen. Afgesproken wordt dat Ben  
het overzicht van de aanmeldingen naar Boudewijn zal sturen.    

 
5.  Binnengekomen berichten 

a. Aanmeldingen restauratie tuinmuurtjes  
Er zijn twee aanmeldingen voor de restauratie van tuinmuurtjes ontvangen.  



 2 

Roy Schreuder schuift bij de vergadering aan en wordt welkom geheten. In verband 
met zijn aanwezigheid wordt agendapunt 9 aansluitend besproken.  
13. Beschilderen elektriciteitshuisjes, volgende tien vaststellen 
De voorzitter stelt vast dat de eerste reeks elektriciteitskastjes nu door Roy is 
afgerond. Het panel wil hier graag mee doorgaan en nog eens tien kastjes door Roy 
laten verfraaien. Afgesproken wordt dat Roy eerst met de volgende locaties aan de 
gang zal gaan: Engelseplein, Harlingerstraatweg (bij de Kinderopvang – achter de 
kerk) en een in de Schrijversbuurt. Volgens Ben staat er bij de nieuwbouw in de 
Vosseparkwijk ook een vrij grote elektriciteitskast. Roy geeft aan dat als er 
suggesties of ideeën zijn, hij die graag hoort. Als suggestie voor het Engelseplein 
wijst het panel hem op het Engelse kamp dat hier in de Eerste WO heeft gestaan en 
op beschikbaar beeldmateriaal hiervan bij het HCL. Ben merkt op dat het panel de 
offerte nog even via de mail zal bevestigen. Roy geeft aan op dat hij er waarschijnlijk 
de eerste drie maanden nog niet aan toekomt, maar dat hij het na de zomer oppakt. 
Roy zal een overzichtje maken met een plattegrond. De voorzitter bedankt Roy voor 
zijn komst. Roy verlaat vervolgens de vergadering.  

b. Bijenvriendelijk plantsoen Schrijversbuurt  
Ben heeft de aanvraag voor een bijenvriendelijk plantsoen in de 
Schrijversbuurt aangekaart bij Nico Kelderhuis. Hij heeft van hem begrepen 
dat hiervoor een bewonersinitiatief moet worden ingediend. Ben zal het 
aanvraagformulier hiervoor toesturen aan de desbetreffende bewoner. 

c. Lichtoverlast Thuiszorg.  
De bewoner is geadviseerd om contact op te nemen met de organisatie. 

d. Overlast schoolplein Fonteinstraat, idem Westerpark 
Het panel constateert dat dit een kwestie is van melden bij 14058. Het blijft 
van belang om dat steeds maar weer onder de aandacht te brengen.  

e. Nieuwsbrief Wijken en Dorpen.  
Wordt voor kennisgeving aangenomen.  

     
PROJECTEN GEMEENTE 
 1. Nieuw Cambuurstadion (mails Thewis) 
Thewis doet verslag van het gesprek met de wethouder. Hij stelt vast dat hij geen 
antwoorden heeft gekregen op zijn vragen. Er blijkt nu een bestemmingsplan te zijn, 
zonder dat alle stukken af zijn. Thewis vindt het een vreemde zaak. Hij heeft ook het 
idee dat de panels niet serieus worden genomen. Er is intussen een nieuw 
lichtrapport ontvangen. Dit blijkt volgens Thewis echter ook niet te kloppen. In 
tegenstelling tot hetgeen was afgesproken, komt er ook een bushalte op het terrein. 
Thewis deelt mee dat er overleg is geweest met het panel van Westeinde en dat men 
gezamenlijk besloten heeft om woensdag niet naar de vergadering van het Politiek 
Podium te gaan, maar het complete pakket af te wachten en als zaken niet kloppen, 
daar een zienswijze over in te dienen. Westeinde, de Schrijversbuurt en de 
Vosseparkwijk hebben besloten hierin gezamenlijk op te trekken en de krachten te 
bundelen. Het panel staat achter dit besluit. Geconstateerd wordt dat het de 
deelnemers aan het overleg veel tijd kost om alle stukken te lezen en voor te 
bereiden. Om hen een hart onder de riem te steken besluit het panel hen een 
attentie te sturen. Thewis zal Boudewijn een mailtje sturen over het aantal 
deelnemers aan het overleg. 

2. Hoogbouw Nieuw Vossepark: mail over fietspad en groenstrook 
Ben heeft een mail ontvangen van Siebren van der Meulen over het fietspad en de 
groenstrook. Hij stuurt de mail door. Boudewijn zal dit oppakken.  
 3.   Nieuwbouw LPF-terrein  
Het panel houdt de ontwikkelingen (o.a. groenstroken) in de gaten.   
 4. Europaplein  
Ben heeft hierover een afspraak met Ate de Haan van de gemeente. 
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 5. Ligplaatsenbeleid  
Thewis is naar de vergadering geweest en doet hiervan verslag. Het betrof de 
definitieve afronding van het ligplaatsenbeleid. Een en ander wordt teruggekoppeld 
aan de schippers. Thewis vond het een prettige bijeenkomst.  
 
PROJECTEN PANEL 

6. Groen in de wijk 
a. Renovatie Westerpark, nieuwe prullenbakken 
Ben heeft met wijkmanager Rikkie Hagen gebeld over de nieuwe prullenbakken. Hij 
heeft begrepen dat dit binnen de gemeente nog een punt van discussie is. Het panel 
wacht de uitkomst af. 
b. Adoptie boomspiegels 
Het panel constateert dat de oproep in de wijkkrant en op Facebook veel reacties 
heeft opgeleverd. Het voorstel is om belangstellenden een formulier in te laten 
vullen, waarop ze aangeven wat ze erin geplant willen hebben.  
c. Bijenweiden en -hotels  
Afgesproken wordt dat het panel een paar bijenhotels bestelt voor de Vosseburcht. 
Boudewijn zal er twee bestellen op www.knuffelbijen.nl  

7. Overlast Westerpark; voorstel verplaatsing bankjes 
Is al besproken bij punt 5.  
 8. Bus door de wijk; enquête Stenden, stand van zaken 
Ben deelt mee dat er morgen weer OV-overleg is. De enquête van Stenden is na 
overleg wat neutraler opgesteld.  
 
ALGEMENE ZAKEN 
 10. Financieel – begroting 2019 
Boudewijn deelt mee dat de financiële afhandeling van facturen door de gemeente 
gaat veranderen. Het panel moet dat met ingang van volgend jaar zelf doen. Het 
subsidiebedrag wordt dan overgemaakt op de bankrekening van het panel. Dit zou 
betekenen dat men als panel rechtspersoon moet worden of dat het via de 
wijkvereniging loopt. Het panel besluit af te wachten waar de gemeente mee komt 
en vervolgens binnen de kaders van de gemeente te handelen. 
 11. Kopij wijkkrant, deadline 11 april 2019 
In de wijkkrant zal aandacht worden besteed aan: 
- adoptie boomspiegels; 
- bijenhotels – ook voor de scholen; 
- nieuwe opdracht aan Roy Schreuder; 
- verlichting jeu de boulesbaan; 
- onthulling lezenaar op 28 april a.s.; 
- subsidiering pianoman op zomerfeest (€ 1.000,--). Aangegeven zal worden 
dat men dit bij uitzondering financiert. Normaal gesproken financiert het panel een 
activiteit voor de kinderen in de wijk.  
Voorgesteld wordt om rond de afronding van het Vossepark iets te organiseren, 
bijvoorbeeld een feestelijke ingebruikname.   
 

Rondvraag, volgende vergadering en sluiting 
- Thewis deelt mee dat hij voorlopig deelneemt aan het overleg over de 
inrichting van het terrein bij het Cambuurstadion.  
De volgende panelvergadering is op dinsdag 14 mei 2019 om 19.30 uur. De 
voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit vervolgens om 21.25 uur 
de vergadering.  


