
 1 

 
Verslag:   vergadering wijkpanel Vosseparkwijk 
Datum:   21 mei 2019 
Aanwezig:  
Ben Eefting   voorzitter 
Boudewijn Mintjens  penningmeester 
Thewis Kooistra  panellid 
Fokke Pander   panellid 
Rikkie Hagen   Wijkmanager Gemeente 
Stefan Stienstra  Aspirant wijkpanellid 
Verslag: 
Boudewijn Mintjens    
 
 

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 9 april 2019 
Geen wijzigingen. 
 

3. Mededelingen 
Stefan Stienstra wordt voorgestel als aspirant lid van het wijkpanel, Stefan werkt als 
adviseur bij Hus en Hiem. Na zijn studie Architectuur in Delft is hij in aan de 
Engelsestraat komen wonen en wil graag kijken of het wijkpanel iets is voor hem.  
 
 4. Actielijst april 2019 
De actielijst van april wordt doorgenomen en aangepast.   

 
5.  Binnengekomen berichten 

a. Mail binnengekomen of wij ook VOG aanvragen voor Wijkpanel leden. Vraag 
kwam van wijkvereniging. Wij vinden dat dit voor Wijkpanel leden niet nodig 
is. 

     
PROJECTEN GEMEENTE 
 

1. Nieuw Cambuurstadion  
Op dit moment wordt het bestemmingsplan + inrichtingsplan besproken. De diverse 
werkgroepen zullen zelf zienswijze indienen op de speerpunten van de werkgroep. 
De zienswijze die Thewis gaat maken namens het wijkpanel zal de volgende punten 
bevatten: Hittestress, Geluid + Lichthinder (nav second opinion). Thewis stuurt deze 
zienswijze door naar Leden wijkpanel ter controle en goedkeuring. 
Verkeer Heliconweg valt buiten inrichtingsplan, hier komt een separate werkgroep. 
Ben zal hier namens het wijkpanel aan deelnemen. 
 2.   Nieuwbouw LPF-terrein  
Er wordt gebouwd, Ben heeft gemeente om info en stand van zaken gevraagd, niks 
ontvangen. Deze info moet van ontwikkelaar komen. Ben neemt contact met hen op 
(Slokker Vastgoed) 
 4. Europaplein  
Thewis merkt op dat er een evaluatieverzoek zal worden ingediend, hier komt een 
mail ter herinnering. Zie actielijst.  
 5. Vervanging openbare verlichting Vosseparkwijk  
Ben en Stefan nemen hiervoor contact op met Bart v.d Scheer. 
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PROJECTEN PANEL 
 

1. Groen in de wijk 
a. Feestelijke opening Park 
Zaterdag 7 september, Fokke en Boudewijn organiseren dit. 
b. Groenplan wijkje rond de kerk  
Kijken wat er mogelijk is op het kleine pleintje Westerparkstraat.   
c. Bijenwijdes en hotel + Boomspiegels  
Bijenhotels lopen goed, al diverse gekocht door bewoner. 
In de Ecologische zone bij het Cambuurstadion kan perfect een bijenwijde, Actie punt 
voor Fokke/Ben. 

2. Verkeer in de wijk 
a. Snelheidsmeter 
Hangt weer in de wijk! 
b. Bus door de wijk 
Enquête is afgerond online + langs de deur. 230 respondenten. Gemeente nam 
genoeg met 200-300 stuks. Ruim gehaald dus. Begin juni wordt de uitslag verwacht. 
Boudewijn haalt de link van de enquête van de site. 
 3. Beschilderen elektriciteitshuisjes 
Roy is weer aan de slag! 

4. Westersingel 
Boudewijn en Thewis gaan dit weer oppakken als de drukte rond het Cambuur 
project wat voorbij is, belangrijk is om de schippers er bij te betrekken. 
 5. Energiecoach 
Ben stuurt lijst met afgewerkte contacten door naar Boudewijn. Er is voor 50 
adressen gefactureerd. 
 
ALGEMENE ZAKEN 
 

1. Financieel  
Wijkpanel zal vanaf 2020 een eigen rechtspersoon worden. Besloten wordt dit in de 
vorm van een stichting te doen. Boudewijn neemt contact op met Notaris om dit 
vorm te geven. Na statuten door notaris + inschrijving KVK zal een bankrekening 
worden geopend. Zodat wijkpanel zelf de administratie en betalingen kan verzorgen. 
 
Reden voor deze wijziging is de administratieve last die nu bij de gemeente ligt, 
gemeente wil hiervan af. Er komt een overgangsregeling voor de gereserveerde 
budgetten uit het verleden. 
 

Rondvraag, volgende vergadering en sluiting 
- Rikkie meldt dat er een expert team meeting is op 25 juni. Stefan krijgt 
toegang tot wijkpanel Dropbox. 


