Jaarverslag Stichting Wijkpanel Bilgaard 2014
Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Stichting Wijkpanel Bilgaard
In dit jaarverslag komen de volgende zaken aan bod:
De organisatie van het wijkpanel.
1.
2.

De visie.
Belangrijkste items in 2014

3.

Financiën.

Stichting Wijkpanel Bilgaard
Het wijkpanel van Bilgaard is dit jaar een stichting geworden. St. Wijkpanel Bilgaard is de schakel tussen u
als wijkbewoner, de gemeente en andere organisaties in Bilgaard. Onze acties en adviezen hebben alleen
waarde als ze draagvlak hebben bij de bewoners van de wijk. Via het wijkpanel kan de gemeente de wijk
heel gericht ondersteunen in de vorm van onderhoudswerkzaamheden, parkeervoorzieningen, speelplekken
en/of buurtvoorzieningen. St. Wijkpanel Bilgaard is voor de gemeente de belangrijkste gesprekspartner als
het gaat om activiteiten en nieuwe plannen in de wijk.

Organisatie wijkpanel.
De Stichting Wijkpanel Bilgaard telt op dit moment 7 personen. De wijkmanager is Bram Louwerse. De
bezetting bestaat uit: Ruud Miedema (Havankpark), Alexander Coombs (bewoner), Edson Schorea
(Adventkerk), Jan Hilverda (bewoner Vierhuisterweg), Tineke Damsma (wijkvereniging), Jan Hogeboom
(wijkvereniging) en Renée Reijenga (bewoner, voorzitter). Het wijkpanel krijgt ondersteuning van Adiep
Autar (Wijkteam Noord).
Dit jaar hebben we afscheid genomen van Cor Fennema, Karin Krikke, Alie Rienks en Hilbert Sellbach.
Op de jongeren na zijn de verschillende groepen uit de wijk redelijk vertegenwoordigd. We zijn nog op zoek
naar een vertegenwoordiger van de winkeliersvereniging en er zou ook nog wel iemand van buitenlandse
afkomst bij kunnen. Ook vertegenwoordigers van bewonerscommissies zijn welkom. Het is gezien de vele
taken die er op het panel afkomen prettig om een ruime bemensing te hebben. De functie secretaris is nog
vacant.
We vergaderen één keer per 6 weken, dat is 9 keer per jaar op woensdag avond in het wijkcentrum, we
beginnen om 19.00 uur. Als het nodig is lassen we een extra overleg in. De vergaderingen zijn openbaar.
Belangstellenden zijn van harte welkom, graag wel even aanmelden van tevoren ( mailen kan
naar: wijkpanelbilgaard@gmail.com ) Onze acties, het verslag van de vergaderingen evenals de
eerstvolgende vergaderdatum vindt u zowel in de wijkkrant Bilgaardnieuws als op de wijkwebsite
Bilgaardnet.nl.
We zijn er blij mee dat wijkbreed de wil tot goede samenwerking aanwezig is met bijna alle organisaties in
de wijk. Een goed voorbeeld daarvan is het jaarlijks terugkerende promotiefestival Bruisend Bilgaard.

Er zijn diverse wijkpanelleden vertegenwoordigd in allerlei werkgroepen en overleggen in en over de wijk.
Het gaat o.a. om de werkgroep wijkbeheer, het reguliere overleg met de gemeente over verkeer en vervoer,
het promotieteam en incidentele werkgroepjes.
Het wijkpanel van Bilgaard is stichting geworden. Het beheer van de financiën blijft bij de gemeente, zoals
tot nu toe het geval is. De penningmeester van het wijkpanel kan sneller de financiën afhandelen, wanneer
de stichting een eigen bankrekening heeft.

De visie van St. Wijkpanel Bilgaard.
Onze missie is bewoners van Bilgaard een invloedrijke stem geven in zaken die de eigen leefomgeving
aangaan. Het wijkpanel ziet zichzelf steeds meer als een gesprekspartner van de gemeente, ook waar het
gaat om zaken die verder gaan dan de openbare straatverlichting en dieper doordringen in de leefbaarheid
en welbevinden van de burgers van Bilgaard. Goede communicatie is daarbij essentieel.
De komende tijd komt de uitvoering van de zorg, de Wet Werk en Bijstand (per 1-1-2015 Participatiewet) en
de Jeugdzorg van het rijk naar de gemeente toe. We willen speciaal aandacht besteden aan een goede
uitvoering van deze zaken, daar dit van groot belang is voor de leefbaarheid in de wijk. Stichting Wijkpanel
Bilgaard bezoekt dan ook alle bijeenkomsten die hierover zijn georganiseerd. Naast enquêteren en
informeren gaan we ook werken aan zichtbaarheid. Naast wijkwebsite en wijkblad gaan we ook inzetten op
andere media en de mogelijkheden die het Politiek Podium biedt. St. Wijkpanel onderhoudt goede relaties
met de diverse organisaties in Bilgaard. De insteek is buurtinitiatieven zoveel mogelijk te ondersteunen.

De bibliotheek Bilgaard.
De gemeente Leeuwarden is voornemens fors te gaan bezuinigen op de bibliotheken en de filialen in de
wijken te gaan sluiten. Voor Bilgaard betekent dat een groot verlies voor vele bewoners, jong en oud. Het
wijkpanel vindt dat de sluiting van Bibliotheek Bilgaard niet past bij een Culturele Hoofdstad en haaks staat
op het voornemen van het college van B&W om de cultuur naar de wijken te brengen, én op het voornemen
speciaal aandacht voor kinderen te hebben in het kader van het armoedebeleid. Dit heeft het wijkpanel bij
verschillende aangelegenheden duidelijk te kennen gegeven. Er zijn verschillende overleggen geweest met
de wethouder. En bij de inspraak op het Politiek Podium is door ons te kennen gegeven dat we blijven
strijden voor behoud van de bibliotheek.
Na sluiting van de filialen in de wijken is de gemeente voornemens in wijken en dorpen “connectiepunten”
te creëren waar ontmoeting en informatievoorziening centraal zullen staan. De gemeente zal samen met
betrokkenen het belang van bestaande initiatieven en activiteiten in beeld brengen. Vervolgens wordt
bekeken welke daarvan, ten behoeve van de verschillende gebruikersgroepen, effectief kunnen worden
blijven ingezet en waar nodig gefaciliteerd. Stichting Wijkpanel Bilgaard betreurd het ten zeerste dat de
wijk iets wat goed is, namelijk de huidige bibliotheek in Bilgaard, kwijt zal raken en is geen voorstander van
deze plannen.
De laatste toezegging van de wethouder is dat deze open blijven tot 2017. Als het aan het college ligt gaat de
bezuiniging op de bibliotheekgelden wel door. Er is een voornemen over de bibliotheken (sluiting), maar de
raad moet uiteindelijk nog beslissen.
De multifunctionele speelplaats.

Na verschillende keren het draagvlak gemeten te hebben, bleek na de laatste enquète dat een meerderheid
van bewoners aan De Anjen voor het plaatsen van de multifunctionele speelplaats was, maar dan ook alleen
doordat op het enquèteformulier stond dat de niet teruggezonden formulieren meegeteld zouden worden als
zijnde voor, in het kader van ‘wie zwijgt stemt toe’. En omdat we uiterste zorgvuldigheid wilden betrachten
hebben we, na intensief beraad geconcludeerd dat het draagvlak erg twijfelachtig was en hebben aldus
besloten om af te zien van een multifunctionele speelkooi in de Anjen.
De Werkgroep Spelen komt vervolgens met een alternatief. Samen met vertegenwoordigers van Stedon is
een geweldig nieuw plan ontwikkeld. Een prachtige speelgelegenheid voor de jongere kinderen bij de
Speelkoepel op het veldje er vlak achter. Met waterspeelplaats voor in de zomer die voor de winter gebruikt
kan worden als ijsbaantje voor de jongste kinderen om schaatsen te leren, dit alles in een spannende speelse
omgeving met natuurlijke materialen en uitstraling. De bewoners en verzorgers van Us Dream zijn
enthousiast, wijzelf ook en we denken dat iedereen het mooi gaat vinden.

Het parkeren in De Fennen
De maatregelen die na verschillende overleggen tussen Gemeente, NHL, wijkbewoners en het wijkpanel,
genomen zijn tegen het parkeren van de studenten in De Fennen, sorteren effect. Er wordt goed gebruik
gemaakt van de gratis parkeerplekken bij de sporthal.

Het “Altijd-wat-pad” in Bilgaard.
Op woensdag 18 juni was de start van het Altijd-Wat-Pad in Bilgaard. Dit is een samenwerking tussen het
wijkpanel, de wijkvereniging, Xavière Kolk en de Bibliotheek.
Het Altijd-Wat-Pad bestaat uit een serie verhalen en routes voor- en door kinderen. De routes leiden langs
plaatsen en activiteiten die hen aanspreken. De editie ‘Altijd-Wat-Pad in Bilgaard’ biedt twee routes: één
voor mooi weer en één voor minder mooi weer. Bedenkster en schrijfster Xavière Kolk ontwierp samen met
de Bibliotheek, de winkeliersvereniging en het wijkpanel een route die laat zien hoe leuk een bijzondere wijk
kan zijn.
“We lopen bijvoorbeeld langs bankjes waar mensen een verhaal vertellen. Langs klimbomen en
speelplaatsen. Kinderen hebben de route bedacht. Zij gaven steeds aan waar ze naar toe wilden. De enige
beperking was de tijd.” Aldus Xavière Kolk. De bibliotheek , de winkeliersvereniging en het wijkpanel waren
meteen enthousiast. In de bibliotheek komt sinds enkele jaren op woensdagmiddag een groep kinderen
bijeen om allerlei leuke en interessante activiteiten te ondernemen. Het ontwerpen en bedenken van het
Altijd-Wat-Pad paste daar prima bij. Beide routes starten en eindigen bij de bibliotheek. Wie de routes
gelopen heeft mag een leuke verrassing ophalen bij de bibliotheek.
Woningbouwplannen Skrok en langs de Ee.
Het is de bedoeling dat op het terrein van de Montessorischool een aantal woningen gebouwd zal worden,
die geschikt zijn voor starters op de woningmarkt. De woningen zullen compleet ingericht worden. Ze zullen
niet allemaal gelijk zijn; enige variatie in bouw en inrichting is mogelijk. Het wijkpanel had graag gezien dat
het niet meer in gebruik zijnde en in verval geraakte gymnastiekgebouw dat er vlak naast ligt, in het plan
meegenomen was. De gemeente heeft er geen zeggenschap over en daarom blijft sloop en woningbouw op
deze plek buiten beschouwing.
Het tweede plan is de bebouwing van de braak liggende gronden aan de Ee (het terrein van de sporthal en
Comenius). In totaal zullen daar 47 woningen gebouwd worden, deels huur, deels koop. Op de vraag of er
behoefte is aan deze woningen, antwoordt de heer Jager dat de gemeente (eigenaar van de grond) graag wil
dat het terrein gebruikt wordt voor woningbouw. Het is het risico van de projectontwikkelaar of het plan
slaagt.

Leeuwarderbos; de kavelruil met bomenkap tot gevolg.
De gemeente was voornemens om een mooi perceel bos in te zetten bij een grondruil in het Leeuwarder bos.
Veel bewoners van binnen en buiten de wijk waren hierop tegen en verzamelden handtekeningen. Hierop
ging St. Wijkpanel Bilgaard samen met bewoners van de Vierhuisterweg het gesprek aan met de gemeente.
Dit resulteerde in een toezegging dat de grondruil van de baan was Op het eerstvolgende overleg met de
gemeente bleek dit toch een iets te voorbarige toezegging te zijn geweest en de grondruil was dus nog steeds
aan de orde. Hierop organiseerde een opgerichte werkgroep van verontruste bosliefhebbers een druk
bezochte bewonersbijeenkomst in de Speelkoepel. Op dezelfde avond, na deze bijeenkomst werd ons
bekend gemaakt dat de onderhandelingen tussen Gemeente Leeuwarden en dhr. Faber stuk waren gelopen
en het aanbod van de grondruil nu definitief is ingetrokken. Goed nieuws dus. Nu hopen dat er voor de
aanleiding van de grondruil (de overlast en gebrouilleerde situatie met de omgeving) ook gauw een
oplossing word gevonden. De gemeente kan zelf nu niets doen. Ze is afhankelijk van de bevindingen van
bijvoorbeeld de AIVD of de Milieudienst.
Straatverlichting.
De wens van het wijkpanel om een extra lantaarnpaal aan het fietspad bij de Speelkoepel tegenover Us
Dream te plaatsen is uitgevoerd. De verlichting op die plek wordt zeer gewaardeerd.
Bruisend Bilgaard.
Het ieder jaar terugkerende festival ter promotie van de wijk, was ook dit jaar weer een daverend succes. Er
was weer van alles te doen en veel organisaties hielden weer open dag.
De deelnemende organisaties; de bibliotheek van Bilgaard, Limor, Leger des Heils, Woongroep Blynanker,
St. Kinderopvang, MFC Ludingawaard, de Brandweer, Wijkcentrum/Speelkoepel, de ijsbaan vereniging, de
ondernemers, het winkelcentrum Bilgaard, het Jongerenwerk, Kleurrijk Beraad, Palet, Humanitas, de
Tandtechnisch centrum, de Adventkerk, de Woongroep Bharti Bhawan, Welzijn Centraal enz. hebben er
weer een mooie dag van gemaakt. Bilgaard; het wonen waard! Financieel mogelijk gemaakt door St.
Wijkpanel Bilgaard en St. Oud Papier Aktie (OPA)
Financiën
Ieder jaar krijgt het wijkpanel een wijkbudget waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal bewoners.
Vanuit dit zogenoemde wijkbudget kan het wijkpanel activiteiten in de wijk financieren en organiseren.
Voorbeelden hiervan zijn o.a. het 15 jarig jubileum van het Havankpark, de Multi-culti vrouwendag, het 40
jarig bestaan van de wijkvereniging, het zomerfeest in het MFC Ludinghawaard, zomeractiviteiten in de
Mondriaanbuurt, St. Maarten en het Sinterklaasfeest en natuurlijk Bruisend Bilgaard
Vanwege het grote belang van een goede communicatie gaat jaarlijks ook een financiële bijdrage naar de
Wijkvereniging voor het Bilgaardnieuws en Bilgaardnet.
U als bewoner kunt ook een aanvraag ( voorzien van een doelstelling en een begroting) indienen bij het
wijkpanel als u een activiteit wilt organiseren in de wijk.
Geld dat aan het eind van het jaar over is wordt door het wijkpanel gereserveerd voor een specifieke
activiteit in de komende jaar. Zouden wij dit niet doen dan vloeit het restant wijkbudget terug naar de
gemeentelijke kas. Het reserveren van gelden is tevens de mogelijkheid voor wijkpanels om geld te sparen
voor grotere projecten.

Voor wat betreft de bestedingen uit het wijkbudget budget leggen wij verantwoording af aan de gemeente.
Wij hebben geen verantwoordingsplicht naar bewoners. Wel willen we u graag laten weten welke uitgaven er
in 2014 zijn gedaan. Wie weet brengt het u als bewoners op ideeën.
WIJKPANELBUDGET BILGAARD
2014

INKOMSTEN
€ 18.200
BESTEDINGEN 2014

Reservering

UITGAVEN

OSB De Eestroom Ouderkamer

€ 500

15-jarig jubileum Havankpark

€ 2.500,00

Bijdrage communicatie Bilgaard nieuws

€ 3.000,00

Multiculti- activiteiten

€ 1.460,00

Bijdrage 40 jarige bestaan Wijkvereniging

€ 2.500,00

Samenkomstfeest Ome Klokslach

€ 275,00

Zomerfeest Ludingawaard

€ 300,00

Zomer/winter activiteiten Mondriaanbuurt

€ 600,00

Bruisend Bilgaard

€ 5.300,00

St.Maarten/Sinterklaasfeest

€ 1.100,00
€ 665

Totaal

€ 665,00

€ 17.535,00

