Jaarverslag Stichting Wijkpanel Bilgaard 2018.

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2018 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 en buiten de
wijk Bilgaard.
Het wijkpanel is voor de gemeente een belangrijke 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 en activiteiten van het bestuur
2. Begeleiding van het wijkpanel, wijkwethouder en wijkmanager
3. Communicatie
4. Contacten met andere organisaties
5. Financiën

1. Bestuur en activiteiten van het bestuur
– Samenstelling bestuur
Op 1 Januari 2018 bestond het bestuur van Wijkpanel Bilgaard uit 9 personen te weten:
* Jan Hilverda, voorzitter
* Annuschka van Kesteren, secretaris, webmaster + beheer Facebook
* Alexander Coombs, penningmeester
* Ria Woudstra notulist
* Henriette Huizen, bewoner
* Matthijs van Waveren, namens wijkvereniging Havankpark
* Jaap Dijkema, namens wijkvereniging Bilgaard
* Arthur Huang, namens de Winkeliersvereniging Bilgaard.
* Ymie Boonstra, namens Wijkvereniging Om ‘e Klokslach
. Op 11 december 2018 heeft er een teambuilding – etentje plaatsgevonden
– Activiteiten van het bestuur
Vertegenwoordigingen:
Er zijn diverse wijkpanelleden vertegenwoordigd in allerlei werkgroepen en overleggen in en over de
wijk, maar ook in overlegorganen die het belang van de wijk Bilgaard overstijgen. Bij dit soort
overlegorganen zijn ook andere belanghebbende partijen betrokken.
Het gaat hierbij o.a. om:
* belangengroep Leeuwarder Bos – met gemeente Leeuwarden
* belanghebbenden bus vervoer – met Arriva en gemeente Leeuwarden * Parkeerproblematiek de Fennen, met Gemeente Leeuwarden en NHL/Stenden

Daarnaast hebben er nog incidentele ad-hoc vertegenwoordigingen plaatsgevonden o.a. :
*
23 januari, presentatie wijk en dorpsprogramma’s door de gemeente Leeuwarden
*
24 februari Bezoek fractie Pal – Groen Links en Wethouder Herwil van Gelder,
portefeuillehouder duurzaamheid en milieu, coördinatie omgevingswet en
omgevingsvisie, wmo en publieke gezondheid, wijken en dorpenbeleid, recreatie en toerisme
*
8 Maart, Bezoek nieuwe Wijkwethouder mevr. Hilde Tjeerdema
*
29 mei Ingebruikname Riksja van “Fietsen alle jaren tijdens zomerfeest van Palet
Werkgroepen die rechtstreeks onder het wijkpanel vallen zoals:
* werkgroep verkeer
In 2018 heeft de werkgroep zich bezig gehouden met o.a.
*
De problematiek rond de kruisingen Luchtenrek / Brandemeer en Wollegaast/Brandemeer.
Dit heeft in eerste instantie geleid tot een verbeterplan voor de kruising Luchtenrek /
Brandemeer. De Kruising Wollegaast/Brandemeer zal waarschijnlijk in een later stadium
worden aangepakt.
*
Daarnaast is de nieuwe ledverlichting van de Dammelaan kritisch gevolgd en in overleg zijn er
aanpassingen gedaan.
*
Bovendien werden de voornaamste knelpunten in verband met achterstallig onderhoud van
de trottoirs door middel van een fotodocument in kaart gebracht en aan de Gemeente
Leeuwarden aangeboden. De Situaties die gevaarlijk zijn werden direct verholpen en de
overige zullen worden meegenomen in een algemeen onderhoudsplan
* werkgroep spelen in de wijk
–
Houdt zich bezig met adviseren aan de gemeente Leeuwarden over onderhoud van
speeltoestellen en het plaatsen van nieuwe speeltoestellen. Nieuwe speeltoestellen
worden veelal gefinancierd door het Wijkpanel
*
Er zijn in 2018 speeltoestellen geplaatst op de locaties de Bird en de Fennen
*
Bovendien zijn er zijn onderzoeken gestart naar financiële mogelijkheden voor het plaatsen
van speeltoestellen bij de Dulf en de Gealanden
* werkgroep Multiculturele samenwerking
–
Houdt zich bezig met het organiseren van Multiculturele activiteiten. Er zijn dit jaar twee
activiteiten georganiseerd Te weten:
*
16 november, Een regenboog van religies, een interculturele ontmoeting waarbij
verschillende religieuze groeperingen zichzelf presenteerden aan geïnteresseerde
wijkbewoners
*
1 december, interculturele middag voor ouderen. Het ontmoeten van elkaar stond hier
centraal. De middag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd waarbij de gerechten
afkomstig waren uit de traditionele keukens van de bezoekers. Een aantal van de deelnemers
aan deze middag hadden deze gerechten bereid.
* werkgroep Bruisend Bilgaard
–
Organiseert samen met alle andere organisaties in Bilgaard “Bruisend Bilgaard.

*

Op 22 september werd Bruisend Bilgaard gevierd maar de voorbereidingen hiervoor werden
al in het voorjaar van 2018 gestart.

*

Omdat 2018 het jaar was van “Leeuwarden Culturele Hoofdstad” werd dit in 2018
“GROOTS” gevierd. Zo was er in tegenstelling tot andere jaren ook een avondprogramma.
*
Bovendien hingen er in het winkelcentrum vanaf het voorjaar tot het einde van 2018
vlaggen van 32 landen. Dit om te onderstrepen dat Bilgaard een multiculturele wijk is
waar iedereen welkom is en er bij hoort.
*
Op -19 oktober was er de zogenaamde feestelijk “nazit” waar met alle betrokkenen werd
teruggeblikt op Bruisend Bilgaard 2018 en vooruit gekeken naar Bruisend Bilgaard 2019.
* werkgroep ouderen Bilgaard – met Palet, wijkvereniging en wijkteam Noord
–
organiseerde o.a
*
5 juli, breed overleg over veilig wonen voor ouderen met bewoners, gemeente en
woningcorporaties
*
2 juni , welzijnsmarkt
*
10 november, mantelzorgdag

2. Begeleiding van het wijkpanel, wijkwethouder en wijkmanager
* Ondersteuning:
Het wijkpanel werd net als vorige jaren ondersteunt door Adiep Autar. Het wijkpanel kocht
hiertoe uren in bij Bureau Koemar Advies
* Wijkwethouder
In 2018 heeft er bij de gemeente Leeuwarden een verschuiving van taken plaatsgevonden.
De positie van Wijkwethouder voor Bilgaard verschoof van Wethouder Henk Deinum naar
wethouder Hilde Tjeerdema. Bij belangrijke gebeurtenissen is de wijkwethouder vaak
aanwezig. Een voorbeeld is Bruisend Bilgaard, waar de wethouder in 2018, zoals gebruikelijk,
de openingsceremonie verrichte.
Op 8 Maart kwam Wijkwethouder Hilde Tjeerdema uitgebreid kennismaken met Bilgaard.
* Wijkmanager
De positie van wijkmanager verschoof van Martine Diephuis naar Evelyne Polhuijs.
De wijkmanager bezoekt de bestuursvergaderingen van het wijkpanel minimaal 2 x per jaar
en is bij de gemeente het aanspreekpunt voor het wijkpanel. Hiertoe zijn er “korte lijnen”
met de wijkmanager. Hierdoor werd er in voorkomende gevallen steeds snel op vragen van
het wijkpanel ingespeeld.

3. Communicatie
* Website en Facebook
De Website en de Facebookpagina van het wijkpanel waren een belangrijke bron van communicatie
en worden intensief geraadpleegd. Vooral de Facebookpagina geeft na het plaatsen van een bericht
onmiddellijk aan dat mensen dit ook werkelijk bekijken.
–
Een positief gevolg van het gebruik maken van website en Facebook is ook dat individuele
bewoners ons beter weten te vinden en ons benaderen via het contactformulier van de
website. Het gaat dan om vragen en/of problemen. In alle gevallen wordt hier aandacht aan
besteed en worden dit beantwoord. In voorkomende gevallen wordt contact gezocht en
gezamenlijk overlegt of er actie moet worden ondernomen.

* Bilgaardnieuws
Bilgaardnieuws komt 4 per jaar uit en wordt huis aan huis verspreid. Het is een belangrijk middel om
te communiceren met wijkbewoners. Het wijkpanel heeft in dit blad een eigen pagina tot haar
beschikking. In alle vier de uitgaven van 2018 is daar gebruik van gemaakt. Ook de werkgroep verkeer
plaatste een aantal keren een bericht.
* Wijkconferentie
Op 11 april 2018 heeft de jaarlijkse wijkconferentie plaatsgevonden. De wijkconferenties worden
altijd goed bezocht en zijn een ideale gelegenheid om de bewoners te ontmoeten. Tijdens de
wijkconferentie van 2018 is het jaarverslag 2017 gepresenteerd en een overzicht van de bestedingen
van het wijkpanelbudget van 2017. Naast het huishoudelijk gedeelte werd na de pauze een
interactief programma verzorgd door de Brandweer Leeuwarden. Aandacht was er vooral voor de
onderwerpen:
* Hoe ontstaat meestal brand in woningen
* Wat moet ik doen als er brand ontstaat
* Welke preventieve maatregelen kan ik treffen.
Het onderwerp sloeg goed aan en er werd ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen
van vragen en het meenemen van folders om thuis nog eens na te lezen.
De goed bezochte avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.

4. Contacten met andere organisaties in de wijk
In Bilgaard zijn veel organisaties actief. Het wijkpanel heeft in 2017 veelvuldig samengewerkt met
veel van deze organisaties. Het gaat dan doorgaans om concrete projecten.
* Contact wijkpanel en wijkvereniging
Een onderscheidend contact is dat tussen het Wijkpanel en de Wijkvereniging. De besturen van beide
organisaties en de beheerder/coördinator van het wijkcentrum hebben ook in 2018 nauw
samengewerkt.
Het gaat hierbij meestal om concrete projecten zoals o.a
* De financiële afhandeling in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad
* Het evenement “Bruisend Bilgaard”
* De realisatie van een podium in eigen beheer.
Daarnaast is het wijkpanel medefinancier geweest van:
* Het wijkblad “Bilgaardnieuws”
* De Sint Maarten- en Sinterklaasviering
* Het “Max Mobiel” vervoersproject
De sfeer tussen de beide besturen en de beheerder/coördinator van het wijkcentrum is gemoedelijk
en indien nodig weten zij elkaar snel te vinden. Er was in 2018 vier keer een informeel collegiaal
samenzijn waarbij in een ontspannen sfeer ruimte was om elkaar te ontmoeten en indien gewenst
actuele onderwerpen te bespreken.
* De activiteiten van het Wijkpanel werden altijd georganiseerd in het wijkcentrum
* De Wijkvereniging participeert in het bestuur van het wijkpanel.

5. 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. Bewoners kunnen plannen indienen vergezeld van een begroting en een
dekkingsplan.
Voorbeelden van (mede) gefinancierde projecten in 2018 zijn o.a.
* Aanschaf diverse speeltoestellen
* Mantelzorgdag voor mantelzorgers in Bilgaard
* Kerstmaaltijd voor ouderen van woongroep Bharti Bhawan
* Wijkvereniging, Sint Maarten en Sinterklaasfeest
* Wijkvereniging, Bilgaardnieuws
* Bruisend Bilgaard
* Activiteiten van activiteitencommissie de Kei 4 hoog
* Gezamenlijk WK voetbal kijken in de Mondriaanbuurt

Stichting OPA (Oud Papier Actie)
Het wijkpanel en de stichting OPA weten elkaar altijd te vinden als het om cofinanciering gaat. Veel
van de projecten en activiteiten in Bilgaard worden medegefinancierd door OPA. In al deze gevallen
werd er prettig en efficiënt samengewerkt.
Voorbeelden van kosten die gemaakt worden om het Wijkpanel te laten functioneren zijn o.a:
* vergaderkosten
* vergoeding van gemaakte onkosten door bestuursleden
* kosten voor Telefoon, website en Facebook
* kosten voor 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.

Leeuwarden, 24 april 2019
Annuschka van Kesteren, secretaris

BESTEDINGEN 2018

INKOMSTEN
Wijkpanel zaken

Bankkosten
Wijkconferentie
Vergaderkosten
Communicatie bijdrage wijkblad
St.Maarten/St. Nicolaasfeest
Bruisend Bilgaard
Multiculti activiteiten
Activiteiten commissie 4h flat kei

uitgaven
€ 2.694,€ 200,€ 995,€ 706,€ 2.000,€ 1.000,€ 1.438,€ 1.871,€ 250,€
81,-

Attenties (bloemen en vvv bon)
Spelen in de wijk
Ondersteuning wijkpanel
€ 3.510,Promotie Bilgaard
Bijdrage Riksja (duofiets)
€ .1000,Welzijnsmarkt
€ 845,Studie middag goed wonen in Bilga€ 278,Bijdrage kosten WK- voetbal activit€ 400,Bijdrage kosten Max mobil
€ 900,Discussie avond regenboog religies
260,Bijdrage eigen Podium wijkverenigi€ 1.374,-

TOTALEN

Wijkbudget Bilgaard 2019

Inkomsten 2019 € 29.600
Wijkpanelzaken
Promotiedoeleinden
Spelen in de wijk
Communicatie
Muliculturele activiteiten
Activiteiten in de wijk
Onvoorzien
Totaal € 29.600,-

€ 29.600,=
reserveringen

€ 300,-

€ 8.000,€ 1.498,-

€ 19.802,- € 9.798,-

€ 29.600,-

