Jaarverslag Sticttg Wijkpatel Bilgaard 2017.ʴ

Itleiditg

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Stihtng gijijanel Bilgaard
Het wijijanel is de sihaiel tussen de bewoners van Bilgaard en de gemeente Leeuwarden.
Daarnaast onderhoud het wijijanel iontaiten met een aantal andere organisates.
Het wijijanel is voor de gemeente een belangrijie gesjreisjartner als het gaat om aitviteiten en
nieuwe jlannen in de wiji. Via het wijijanel ian de gemeente de wiji heel geriiht ondersteunen.
Het gaat hierbij o.a. om:
* onderhoudswerizaamheden
* jarieervoorzieningen
* sjeeljleiien en/of buurtvoorzieningen.
In dit jaarverslag iomen de volgende zaien aan de orde:
1. Bestuur
2. Begeleiding van het wijijanel, wijiwethouder en wijimanager
3. Communiiate
4. De belangrijiste items van 2017
5. Contaiten met andere organisates
6. Finaniiën

7 Bestuur
Oj 1 Januari 2017 bestond het bestuur van gijijanel Bilgaard uit 8 jersonen te weten:
* Jan Hilverda, voorziter
* Annusihia van Kesteren, seiretaris, webmaster + beheer Faiebooi
* Alexander Coombs, jenningmeester
* Ria goudstra Notulist
* Henriete Huizen, bewoner
* Ruud Miedema, namens het Havanijari
* Jan Hogeboom, namens de wijivereniging
* Jaaj Dijiema, bewoner, tevens vervanger van Jan Hogeboom (wijivereniging)
* Per 1 Sejtember 2017 is Ruud Miedema vertegenwoordiger Havanijari teruggetreden. Hij is
ojgevolgd door Mathijs van gaveren.
. Per 9 november 2017 is het bestuur aangevuld met de (asjirant) bestuursleden Ymie Boonstra
namens gijivereniging Om ‘e Kloislaih en Arthur Huang namens de ginieliersvereniging Bilgaard.
Het wijijanel ient een iennismaiings- iq inwerijeriode van 3 maanden.
. Oj 20 deiember 2017 heef er een teambuilding – etentje jlaatsgevonden
Vertegenwoordiging en werigroejen
Er zijn diverse wijijanelleden vertegenwoordigd in allerlei werigroejen en overleggen in en over de
wiji, maar ooi in overlegorganen die het belang van de wiji Bilgaard overstjgen. Het gaat o.a. om:
* belangengroej Leeuwarder Bos – met gemeente Leeuwarden
* belanghebbenden bus vervoer – met Arriva en gemeente Leeuwarden * organisate bruisend Bilgaard – met alle andere organisates in Bilgaard
* werigroej ouderen Bilgaard – met Palet en wijiteam Noord
* Parieerjroblematei de Fennen, met Gemeente Leeuwarden en NHL/Stenden
* Besjreiingen met NHL/Stenden over jrojeiten in Bilgaard van studenten

Daarnaast zijn er ooi nog iniidentele vertegenwoordigingen en werigroejen die reihtstreeis onder
het wijijanel vallen zoals:
* werigroej verieer
–
In 2017 zijn de uitslagen van de enquête die in 2016 door de werigroej verieer is gehouden
vervat in een ioniejt-rajjort. Dit ioniejt is in het bestuur besjroien en is na een aantal
aanjassingen en voorzien van een aanbeveling van het bestuur omgezet in een defniteve
versie,
–
De defniteve versie is oj 28 november met verieersambtenaren van de gemeente
Leeuwarden besjroien.
* werigroej sjelen in de wiji
–
Houdt ziih bezig met adviseren aan de gemeente Leeuwarden over onderhoud van
sjeeltoestellen en het jlaatsen van nieuwe sjeeltoestellen. Nieuwe sjeeltoestellen
worden veelal gefnaniierd door het gijijanel
* werigroej Multiulturele samenwering
–
Houdt ziih bezig met het organiseren van Multiulturele aitviteiten
Vertegenwoordiging bij iniidentele aitviteiten.
26 januari,
ojening wijiserviiejunt
29 juni,
Presentate Lab Noord
29 sejtember, Slaan van de 1ste jaal (samen met de gijivereniging) voor de verbouw van de
Adelaarsieri

20 Begeleiditg vat cet wijkpatel, wijkwetcouder et wijkmatager
*

Het wijijanel werd net als vorige jaren ondersteunt door Adiej Autar. Hiervoor werden uren
ingeioiht bij het gijiteam Noord.
*
gethouder Heni Deinum was ooi in 2017 wijiwethouder van de wiji Bilgaard. Bij
belangrijie
gebeurtenissen is de wijiwethouder vaai aanwezig. gijimanager voor Bilgaard was
Martne
Diejhuis. De wijimanager bezoeit de bestuursvergaderingen van het wijijanel
minimaal 2 x jer jaar en is bij de gemeente het aansjreeijunt voor het wijijanel.
– Oj 24 januari jresenteerde de Gemeente Leeuwarden de jaarlijise giji en
dorjsjrogramma’s
– Oj 11 ajril riej de Gemeente Leeuwarden het “Exjerteamm bij eliaar. In het Exjerteam
zijn alle wijijanels vertegenwoordigt

3 Commutiiate
* gebsite en Faiebooi
De gebsite en de Faiebooijagina van het wijijanel waren een belangrijie bron van iommuniiate
en worden steeds intensiever geraadjleegd. Vooral de Faiebooijagina geef na het jlaatsen van
een beriiht onmiddelliji aan dat mensen dit ooi werieliji beiijien.
–
Een jositef gevolg van het gebruii maien van website en Faiebooi is ooi dat individuele
bewoners ons beter weten te vinden en ons benaderen via het iontaitormulier. Het gaat
dan om vragen en/of jroblemen. In alle gevallen wordt hier aandaiht aan besteed en
worden deze mails beantwoord. In vooriomende gevallen wordt iontait gezoiht en
gezamenliji overlegt of er aite moet worden ondernomen.

* Bilgaardnieuws
Bilgaardnieuws iomt 4 jer jaar uit en wordt huis aan huis versjreid. Het is een belangriji middel om
te iommuniieren met wijibewoners. Het wijijanel heef in dit blad een eigen jagina tot haar
besihiiiing. In alle vier de uitgaven van 2017 is daar gebruii van gemaait.
* gijiionferente
Oj 26 ajril heef de wijiionferente jlaatsgevonden. De wijiionferentes worden altjd goed bezoiht
en zijn een ideale gelegenheid om de bewoners te ontmoeten. Tijdens de wijiionferente van 2017 is
het jaarverslag 2016 gejresenteerd en een overziiht van de bestedingen van het wijijanelbudget
van 2016. Naast het huishoudeliji gedeelte werd na de jauze aandaiht besteed aan het brede
thema “veiligheidm. Hieraan weriten mee:
– De Brandweer over brandveiligheid in en om de woning
– De wijiagent over de sjeiifeie taai en werizaamheden van de wijiagent
– Het wiji-jreventeteam Bilgaard over taai en werizaamheden van het jreventeteam
De goed bezoihte avond werd afgesloten met een hajje en een dranije.

4 De belatgrijkste items vat 2017.ʴ
* Sjelen in de wiji
In 2017 zijn weer een aantal sjeelvoorzieningen gerealiseerd:
* De Fennen
een T-sihommel
* De Bird
een T-sihommel (wordt in 2018 gejlaatst maar iomt ten laste van 2017)
* Daarnaast is er door de gemeente Leeuwarden groot onderhoud uitgevoerd aan alle sjeelvelden in
de wiji. Hierbij heef het wijijanel een rol gesjeeld in het voortrajeit.
* Oudere wijibewoners
De werigroej Ouderen Bilgaard, waarin naast het wijijanel ooi het soiiaal wijiteam en Palet zijn
vertegenwoordigt organiseerden in 2017:
*
7 februari. een brede disiussie met raadsleden, woningioöjerates en ontwiiielaars van
domotia. Het thema van de bijeeniomst was: “Pretg ouder worden in eigen huism Het
antiijeerde oj het beleid van de overheid waarbij zorgbehoevende ouderen langer dan
voorheen thuis moeten wonen.
*
18 oitober, Samen met Hogesihool NHL/Stenden werd een middag georganiseerd waar een
grote groej ouderen uit Bilgaard dit ieer zelf hun stem ionden laten horen over hun
ervaringen rond wonen in Bilgaard. De disiussie draaide om 3 thema’s:
–
wat gaat goed,
–
wat ian beter en
–
wat gaat sleiht, hierbij werden ideeën voor verbetering aangedragen
*
12 november mantelzorgdag
* Multiulturele aitviteiten
Bilgaard is een ileurrijie wiji. Dit iomt ooi tot uitng in haar beleid ten aanzien van (mede)
fnaniiering van multiulturele jrojeiten. In 2017 waren dat:
*
15 juli, Thema avond over vasten, beliiht vanuit diverse iulturen. (samen met Kleurriji
Fryslan)
*
Kerstmaaltjd georganiseerd door woongroej Bhart Bhawan,
* Bruisend Bilgaard
Oj 23 sejtember heef “Bruisend Bilgaardm jlaatsgevonden. Dit is een feestelijie dag van, voor en
door de wiji. Het gijijanel is de aanjager van dit festjn samen met de gijivereniging en de
ginieliersvereniging. Het is een sihoolvoorbeeld van ojtmale samenweriing van alle organisates in
Bilgaard.

De Ojening werd verriiht door wijiwethouder Heni Deinum en de regie was in handen van
Adiej Autar.
Deelnemende organisates zijn o.a.: de bibliotheei, Limor, Leger des Heils, goongroej Blynanier, St.
Kinderojvang, MFC Ludingawaard, Brandweer, gijivereniging/wijiientrum/ Vrienden van
Bilgaard/Sjeelioejel, Ondernemersvereniging ginielientrum Bilgaard, Jongerenweri Bilgaard,
Kleurriji Beraad, Palet, Humanitas, goongroej Bhart Bhawan, gijiteam Noord.
Ooi dit jaar was het een groot suiies. Bruisend bilgaard wordt fnaniieel mogeliji gemaait door
St. gijijanel Bilgaard en St. Oud Pajier Aite (OPA) en de ginieliersvereniging
De feesteliji “nazitm voor alle organisatoren en de vele vrijwilligers vond jlaats oj 27 oitober. Aan
het eind van deze nazit hebben alle aanwezigen unaniem laten weten dat zij Bruisend Bilgaard in
2018 ojnieuw willen organiseren. gelliiht irijgt het dan een extra feesteliji tntje in verband met
Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
* Culturele Hoofdstad 2018
In 2018 is Leeuwarden de Culturele hoofdstad van Euroja. Het wijijanel heef in 2017 samen met de
gijivereniging een stuurgroej geformeerd die als ojdraihtgever en begeleider van Theater Sjooni
fungeerde. Het is de bedoeling dat in 2018 een iiriusaihtge voorstelling wordt gerealiseerd van,
voor en door de wiji. Met het oog hier oj heef Theater Sjooni onder leiding van Caro Kroon
samen met vrijwilligers uit Bilgaard de werving van deelnemers verzorgt en een aantal worishojs
gegeven.

5 Cottaitet met atdere orgatisates it de wijk
In Bilgaard zijn veel organisates aitef. Het wijijanel heef in 2017 veelvuldig samengewerit met
veel van deze organisates. Het gaat dan doorgaans om ionirete jrojeiten.
* Contait wijijanel en wijivereniging
Een ondersiheidend iontait is dat tussen het gijijanel en de gijivereniging
De aitviteiten van het gijijanel worden altjd georganiseerd in het wijiientrum en de
gijivereniging jartiijeert in het bestuur van het wijijanel.
Oj het gebied van samenweriing is er in 2017 veel ten goede uitgebouwd en is er in diverse
jrojeiten samengewerit. Om dit te bevorderen is er in 2017 vier ieer een vriendsihajjeliji
samenzijn georganiseerd waarbij ruimte is om zaien oj informele wijze te besjreien..
Daarnaast draagt het gijijanel fnaniieel bij aan een aantal aitviteiten van de wijivereniging.
Voorbeelden hiervan zijn de bijdragen voor Bilgaardnieuws en het Sint Maarten- en Sinterilaasfeest.
*
Oj 17 mei hebben gijijanel en gijivereniging gezamenliji iennis gemaait met de nieuwe
gethouder Friso Douwstra die o.a. wijizaien in jortefeuille heef.

6 Fitatiiët

Het wijijanel ontvangt jaarlijis een budget van de Gemeente Leeuwarden. De hoogte van dit
“wijibudgetm wordt bejaalt door het aantal bewoners dat de wiji telt. Dit budget is enerzijds
bedoeld om de oniosten die het wijijanel moet maien om als organisate te iunnen funitoneren te
fnaniieren. Anderzijds is het overgrote deel bedoeld om jlannen van bewoners te fnaniieren en
jlannen die het wijijanel zelf aandraagt. Deze jlannen moeten altjd de wiji ten goede iomen en er
moet draagvlai voor zijn.

Voorbeelden van (mede) gefnaniierde jrojeiten in 2017 zijn o.a.
* Aansihaf diverse sjeeltoestellen
* Zomeraitviteiten voor iinderen door een groej moeders uit Bilgaard (juli/augustus)
* Mantelzorgdag voor mantelzorgers in Bilgaard (12 november)
* Kerstmaaltjd voor ouderen van woongroej Bhart Bhawan (deiember)
* gijivereniging, Sint Maarten en Sinterilaasfeest (deiember)
* gijivereniging, Bilgaardnieuws
* Bruisend Bilgaard
* JOGG jrojeit (jongeren oj gezond gewiiht)
Voorbeelden van iosten die gemaait worden om de Stihtng gijijanel Bilgaard te laten
funitoneren zijno.a:
* vergaderiosten
* vergoeding van gemaaite oniosten door bestuursleden
* iosten voor de website
* iosten voor de wijiionferente.
Verantwoording
Het wijijanel legt verantwoording af aan de gemeente Leeuwarden over de besteding van het
wijibudget. Oj de wijiionferente wordt aan de bewoners van Bilgaard inziiht gegeven over de
bestedingen.

Leeuwarden, 28-2-2018
Annusihia van Kesteren, seiretaris

BESTEDINGEN 2017.ʴ

INKOMSTEN

€ 209 611,=
uitgavet

Wijkpatelzaket

€ 3 1720

Commutiiate bijdrage

€ 20 111,-

Bruisetd Bilgaard

€ .ʴ8203,-

Multiult-aitviteitet

€ 42020,-

Werkgroep verkeer

€ 2011,-

Batkkostet

€ 20320,-

St Maartet/St Niiolaasfeest

€7 111,-

Wijkiotferette

€ 9206,-

Vergaderkostet

€ 913,-

Vrijwilligersfeest

€ 4208,-

Website wijkpatel ittertet kostet

€ 798,-

JOGG gezotde gewiict jotgeret

€ 5.ʴ7,-

Zomer aitviteitet jeugd

€

Kerstpakkettet buurtprevette

€ 711,-

Attettes (bbloemet et vvv botn

€

reserveritget

€ 7463,-

95,-

91,-

Speeltoestel sicommel de Bird

€ 341.ʴ,-

Aatloop kostet CH20178

€ 7111,-

Otdersteutitg wijkpatel

€ 3571,-

Promote Bilgaard

€ 2020201,-

TOTALEN

€ 78111,-

€ 77 611,-

€ 209 611,-

Wijkbudget Bilgaard 20178

Itkomstet 20178 € 209 611
gijijanelzaien

€ 5.000

Promotedoeleinden

€ 8.000

Sjelen in de wiji

€ 5.800

Communiiate

€ 2.000

Muliiulturele aitviteiten

€ 2.000

Aitviteiten in de wiji

€ 6.800

Totaal € 209 611,-

€209 611,-

