Jaarverslag Stichting Wijkpanel Bilgaard 2016.

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Stichting Wijkpanel Bilgaard
Het wijkpanel is de schakel tussen de bewoners van Bilgaard en de gemeente Leeuwarden.
Daarnaast onderhoud het wijkpanel contacten met een aantal andere organisaties in Bilgaard.
Het wijkpanel is voor de gemeente de belangrijkste gesprekspartner als het gaat om activiteiten en
nieuwe plannen in de wijk. Via het wijkpanel kan de gemeente de wijk heel gericht ondersteunen.
Het gaat hierbij o.a. om:
* onderhoudswerkzaamheden
* parkeervoorzieningen
* speelplekken en/of buurtvoorzieningen.
In dit jaarverslag komen de volgende zaken aan de orde:
1. Bestuur
2. Begeleiding van het wijkpanel, wijkwethouder en wijkmanager
3. Communicatie
4. De belangrijkste items van 2016
5. Contacten met andere organisaties in de wijk
6. Financiën

1. Bestuur.
Op 1 Januari 2016 bestond het bestuur van Wijkpanel Bilgaard uit 5 personen te weten:
* Renée Reijenga, voorzitter
* Annuschka van Kesteren, secretaris, webmaster + beheer Facebook
* Alexander Coombs, penningmeester
* Jan Hilverda, bewoner
* Henriette Huizen, bewoner
* Ruud Miedema, namens het Havankpark
* Jan Hogeboom, namens de wijkvereniging (vervanger is Tineke Damsma)
. September 2016 is voorzitter Renée Reijenga afgetreden en is Jan Hilverda als nieuwe voorzitter
gekozen.
. Oktober 2016 is de vervanger van Jan Hogeboom,Tineke Damsma, opgevolgd door Jaap Dijkema.
Jaap Dijkema is bestuurslid van de wijkvereniging en tevens voorzitter van stichting OPA.
. November 2016 is het bestuur aangevuld met Ria Woudstra. Zij draagt zorg voor het notuleren van
de vergaderingen.
. 16 december heeft er een teambuilding – etentje plaatsgevonden
Vertegenwoordiging en werkgroepen
Er zijn diverse wijkpanelleden vertegenwoordigd in allerlei werkgroepen en overleggen in en over de
wijk. Het gaat o.a. om
* Leeuwarder Bos – met gemeente Leeuwarden
* vervoer – met Ariva
* organisatie bruisend Bilgaard – met alle andere organisaties in Bilgaard
* werkgroep ouderen Bilgaard – met palet en wijkteam Noord
* verkeersproblematiek – met gemeente Leeuwarden

Daarnaast zijn er ook nog incidentele vertegenwoordigingen en werkgroepen die rechtstreeks onder
het wijkpanel vallen zoals de werkgroep verkeer, spelen in de wijk en de werkgroep Multucultirele
activiteiten

2. Begeleiding van het wijkpanel, wijkwethouder en wijkmanager
* Het wijkpanel wordt net als vorige jaren ondersteunt door Adiep Autar. Hiervoor worden uren
ingekocht bij het Wijkteam Noord.
Wethouder Henk Deinum was ook in 2016 wijkwethouder van de wijk Bilgaard. Bij belangrijke
gebeurtenissen is de wijkwethouder vaak aanwezig. Wijkmanager voor Bilgaard was Martine
Diephuis. De wijkmanager bezoekt de bestuursvergaderingen van het wijkpanel minimaal 2 x per jaar
en is bij de gemeente het aanspreekpunt voor het wijkpanel.

3. Communicatie
* Website en facebook
De Website en de facebookpagina van het wijkpanel zijn een belangrijke bron van communicatie en
worden regelmatig geraadpleegd. Vooral de facebookpagina geeft na het plaatsen van een bericht
onmiddellijk aan dat mensen dit ook werkelijk bekijken.
* Bilgaardnieuws
Bilgaardnieuws komt 4 per jaar uit en wordt huis aan huis verspreid. Het is een belangrijk middel om
te communiceren met wijkbewoners. Het wijpanel heeft in dit blad een eigen pagina tot haar
beschikking. In alle vier de uitgaven van 2016 is daar gebruik van gemaakt.
* Wijkconferentie
Op 13 april heeft de wijkconferentie plaatsgevonden. De wijkconferenties worden altijd goed bezocht
en zijn een ideale gelegenheid om de bewoners te ontmoeten. Tijdens de wijkconferentie van 2016 is
het jaarverslag 2015 gepresenteerd en een overzicht van de bestedingen van het wijkpanelbudget
van 2015. Naast het huishoudelijk gedeelte Heeft de verkeerscommissie van het wijkpanel haar
plannen omtrent een verkeers-enquête gepresenteerd. Daarna heeft de afdeling voorlichting van de
vliegbases Leeuwarden een presentatie verzorgt over de geschiedenis van de basis Leeuwarden en de
komst van de F16. Ook werd er aandacht besteed aan de luchtmachtdagen.
De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.

4. De belangrijkste items van 2016

* Spelen in de wijk
In 2016 zijn weer een aantal speelvoorzieningen generaliseert:
OBS de Eestroom:
een Basketbalpaal
Havankpark:
een Robinia nestschommel
Limor
twee goals
Deze projecten zijn grotendeels gefinancierd door het wijkpanel. Bij de Goals voor Limor en de
Nestschommel in het Havankpark financierde de stichting OPA (Oud Papier Actie) ook een deel van
de kosten. De buurtvereniging Havankpark betaalde ook zelf een deel van de Kosten voor de
Nestschommel.
* Oudere wijkbewoners
De werkgroep Ouderen Bilgaard, waarin naast het wijkpanel ook het sociaal wijkteam en Palet zijn
vertegenwoordigt organiseerde op 28 mei een zorgmarkt en op 6 november de dag van de
mantelzorg.
* Multiculturele activiteiten
Bilgaard is een kleurrijke wijk. Dit komt ook tot uiting in haar beleid ten aanzien van (mede)
financiering van multicuturele projecten. In 2016 waren dat:

12 februari, viering van het Hindoestaans Lentefeest
Multiculturele Vrouwendag
Kerstmaaltijd georganiseerd door woongroep Bharti Bhawan,
* Bruisend Bilgaard
Op 17 september heeft “Bruisend Bilgaard” plaatsgevonden. Dit is een feestelijke dag van, voor en
door de wijk. Het wijkpanel is de aanjager van dit festijn. Het is een schoolvoorbeeld van optimale
samenwerking van alle organisatie in Bilgaard.
Deelnemende organisaties zijn: de bibliotheek van Bilgaard, Limor, Leger des Heils, Woongroep
Blynanker, St. Kinderopvang, MFC Ludingawaard, Brandweer, Wijkvereniging/wijkcentrum/ en
ijsbaanclub, Vrienden van Bilgaard/Speelkoepel,, Ondernemersvereniging Winkelcentrum Bilgaard,
Jongerenwerk Bilgaard, Kleurrijk Beraad, Palet, Humanitas, Tandtechnisch centrum, Adventkerk,
Woongroep Bharti Bhawan, Wijkteam Noord.
Ook dit jaar was het een groot succes. Bruisend bilgaard wordt financieel mogelijk gemaakt door
St. Wijkpanel Bilgaard en St. Oud Papier Aktie (OPA)
De feestelijk “nazit” voor alle organisatoren en de vele vrijwilligers vond plaats op 14 oktober. Aan het
eind van deze nazit hebben alle aanwezigen unaniem laten weten dat zij Bruisend Bilgaard in 2017
opnieuw willen organiseren.
* Culturele Hoofdstad 2018
In 2018 is Leeuwarden de Culturele hoofdstad van Europa. Het wijkpanel heeft in 2016 samen met de
Wijkvereniging het initiatief genomen om een werkgroep te formeren. Deze werkgroep heeft zich
specifiek met dit thema bezighouden. Het ging hierbij zowel om het ontwikkelen van plannen, de
organisatie rond de uitvoering hiervan alswel om de financiering. De werkgroep heeft in 2016 al veel
voorbereidend werk gedaan en zal dit In 2017 concretiseren.

5. Contacten met andere organisaties in de wijk
Er zijn veel organisaties actief in Bilgaard. Het wijkpanel heeft in 2016 veel energie gestoken om deze
organisaties en hun contactpersonen in kaart te brengen en op te slaan in een database. Dit moet er
toe leiden dat er op het moment dat dit nodig is snel contact kan worden gemaakt. De ervaring leert
dat het wijkpanel bij de meeste organisatie wel bekend is en men reageert doorgaans enthousiast als
er samenwerking wordt gezocht.
Desalniettemin komt de realisatie van een dergelijke database moeilijk op gang. Diverse oproepen in
het blad Bilgaardnieuws kregen slechts van een enkeling respons. Ondanks dat is er toch al
een bescheiden begin gemaakt.
* Contact wijkpanel en wijkvereniging
Het contact tussen wijkpanel en wijkvereniging onderscheid zich van de andere contacten in de wijk.
Activiteiten van het wijkpanel worden altijd georganiseerd in het wijkcentrum en de wijkvereniging
participeert in het bestuur van het wijkpanel. Daarnaast draagt het wijkpanel financieel bij aan
activiteiten van de wijkvereniging. Voorbeelden hiervan zijn de bijdragen voor Bilgaardnieuw en het
Sint Maarten- en het Sinterklaasfeest.

6. Financiën
Het wijkpanel ontvangt jaarlijks een budget van de Gemeente Leeuwarden. De hoogte van dit
“wijkbudget” wordt bepaalt door het aantal bewoners dat de wijk telt. Dit budget is enerzijds
bedoeld om de onkosten die het wijkpanel moet maken om als organisatie te kunnen functioneren te
financieren. Anderzijds is het overgrote deel bedoeld om plannen van bewoners te financieren en
plannen die het wijkpanel zelf aandraagt. Deze plannen moeten altijd de wijk ten goede komen en er
moet draagvlak voor zijn.

Voorbeelden van (mede) gefinancierde projecten in 2016 zijn o.a.
* diverse speeltoestellen
* zomerfeest in het MFC Ludinghawaard
* mantelzorgdagvoor mantelzorgers in Bilgaard
* maaltijd voor ouderen van woongroep Bharti Bhawan
* wijkvereniging, Sint Maarten en Sinterklaasfeest
* wijkvereniging, website en
* Bruisend Bilgaard
Voorbeelden van kosten die gemaakt worden om de Stichting Wijkpanel Bilgaard te laten
functioneren zijn:
* vergaderkosten zoals zaalhuur
* vergoeding van gemaakte onkosten door bestuursleden
* kosten voor de website
* kosten van de wijkconferentie.
Verantwoording
Het wijkpanel legt verantwoording af aan de gemeente Leeuwarden over de besteding van het
wijkbudget. Op de wijkconferentie wordt aan de bewoners van Bilgaard inzicht gegeven over de
bestedingen.

BESTEDINGEN 2016

INKOMSTEN

€ 29.600,=
uitgaven

reserveringen

Wijkpanelzaken

€ 2.587,=

Communicatie bijdrage

€ 2.000,-

Bruisend Bilgaard

€ 5.612,=

€ 7.133,-

Multiculti-activiteiten

€ 230,=

€ 2000,=

Ondersteuning wijkpanel Adiep

€ 3.300,-

Bankkosten

€ 250,-

St.Maarten/St. Nicolaasfeest

€ 1.000,-

Wijkconferentie

€ 600,-

Vergaderkosten

€ 1.580,-

Vrijwilligersfeest

€ 428,-

Website wijkpanel

€ 200,-

Mantelzorgersmiddag

€ 415,=

Basketpaal Eestroom

€ 681,=

Zorgmarkt ouderen

€ 474,=

Lentefeest St. Hindoe federatie

€ 150,=

Werkgroepverkeer

€

300,=

Drainage speelkoepel

€

533,=

Whatsapp borden Eelan

€

127,=

TOTAAL

€ 29.600

€ 29.600,-

WIJKBudget Bilgaard 2017

Inkomsten 2016 € 29.600
Wijkpanelzaken

€ 5.000

Promotiedoeleinden

€ 8.000

Spelen in de wijk

€ 5.800

Communicatie

€ 2.000

Muliculturele activiteiten

€ 2.000

Activiteiten in de wijk

€ 3.500

Ondersteuning wijkpanel
Totaal € 29.600,-

3.300
€29.600,-

