Jaarverslag Stichting Wijkpanel Bilgaard 2015.

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2015 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 2015
5. Contacten met andere organisaties in de wijk
6. Financiën

1. Bestuur.

Op 1 Januari 2015 bestond het bestuur van Wijkpanel Bilgaard uit 5 personen te weten:
* Renée Reijenga, bewoner, voorzitter /secretaris
* Alexander Coombs, bewoner / penningmeester
* Jan Hilverda, bewoner
* Ruud Miedema, namens het Havankpark
* Jan Hogeboom, namens de wijkvereniging (vervanger is Tineke Damsma)
In mei 2015 is het bestuur aangevuld met :
* Henriette Huizen, bewoner
* Annuschka van Kesteren, bewoner / vanaf juni 2015 secretaris.
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
* in september hebben de schouwrondes plaatsgevonden
Daarnaast zijn er ook nog incidentele vertegenwoordigingen en werkgroepen.
Op 11 december heeft er een teambuilding – etentje plaatsgevonden

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 2015 wijkwethouder van de wijk Bilgaard. Bij belangrijke
gebeurtenissen is de wijkwethouder vaak aanwezig. Wijkmanager voor Bilgaard was Bram Louwerse.

Hij is in de loop van het jaar opgevolgd door 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
In 2015 is veel energie gestoken in het ontwikkelen van een eigen website. Uiteindelijk is de website
in december 2015 online gegaan. Tegelijkertijd is er een facebookpagina geopend. De beheerders van
de website en facebook hebben beide aan een instructiesessie met de ontwikkelaar deelgenomen.
Website en facebook zullen in de toekomst een belangrijke bron van communicatie zijn.
* Bilgaardnieuws
Er is 3 maal een bericht geplaatst in Bilgaardnieuws. Bilgaardnieuws wordt huis aan huis verspreid en
is een belangrijk middel om te communiceren met wijkbewoners.
* Wijkconferentie
Op 1 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 2015 is
het jaarverslag 2014 gepresenteerd en een overzicht van de bestedingen van het wijkpanelbudget
van 2014. Naast het huishoudelijk gedeelte zijn de plannen rond de herbestemming van de
Adelaarkerk gepresenteerd. Tijdens de conferentie hebben een aantal omwonenden duidelijk
aangegeven dat zij zich niet in deze plannen kunnen vinden. Hierop is door een vertegenwoordiger
van de gemeente Leeuwarden aangegeven hoe tegen de vergunningsprocedure bezwaar kan worden
aangetekend. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.

4. De belangrijkste items van 2015

* Speeltuinproject
Op 9 oktober zijn in een feestelijke setting vier speeltoestellen overgedragen aan de stichting
Vrienden van Bilgaard. Bovendien werd het speelterrein van de Speelkoepel opnieuw ingericht en
werd een deel van het terrein voorzien van nieuwe planten en struiken. Het wijkpanel heeft voor de
realisatie van dit project acht jaar gespaard. Daarnaast hebben een vijftal maatschappelijke
organisaties een financiële bijdrage geleverd. De officiële overdrachtshandeling werd verricht door
Wijkwethouder Henk Deinum.
* Adelaarkerk
Op 7 Januari is het projectplan voor herbestemming van de Adelaarkerk door de projectontwikkelaar
aan het wijkpanel verduidelijkt. Het wijkpanel heeft aangegeven dat zij in principe kan instemmen
met het behoud van dit beeldbepalende gebouw. Tegelijkertijd is aangegeven dat dit wel met de
bewoners moet worden gecommuniceerd. Vervolgens heeft het wijkpanel dit voornemen
gepubliceerd in Bilgaardnieuws en op de Website. Op 1 april heeft op de wijkconferentie een
presentatie van de plannen plaatsgevonden. Omdat al snel duidelijk werd dat met name de direct
omwonenden bezwaren tegen het plan hadden heeft er na mailcontact in de zomervakantie op 2
september een gesprek plaatsgevonden tussen het wijkpanel en een delegatie van de
bewonerscommissie van de Jokse. Aansluitend hierop heeft het wijkpanel op 23 september een
informatieavond georganiseerd voor de bewoners uit de omgeving van de Adelaarkerk.
Naast de bezwaren van de omwonenden zijn er ook positieve reacties van bewoners uit Bilgaard.
Na publicatie van de ontwerp-omgevingsvergunning door de Gemeente Leeuwarden zijn er 13
zienswijzen ingediend, sommige namens meerdere bewoners. Deze vergunningsprocedure zal in
2016 worden afgerond.
* Bruisend Bilgaard
Op19 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 9 oktober. Aan het
eind van deze nazit hebben alle aanwezigen volmondig ingestemd om dit Bruisend Bilgaard in 2016
opnieuw te organiseren.
* Culturele Hoofdstad 2018
In 2018 is Leeuwarden de Culturele hoofdstad van Europa. Het wijkpanel heeft in 2015 een
voorzichtig begin gemaakt met nadenken over de manier waarop Bilgaard een bijdrage zou kunnen
leveren aan deze happening. Dit zal in 2016 verder worden uitgewerkt

5. Contacten met andere organisaties in de wijk
Er zijn veel organisaties actief in Bilgaard. Het wijkpanel heeft in 2015 een begin gemaakt 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.
* 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 Bilgaardnieuws en
Bilgaardnet, 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 plannen van bewoners te financieren en anderzijds plannen die het wijkpanel zelf
aandraagt. Deze plannen moeten altijd de wijk ten goede komen en er moet draagvlak voor zijn.
Voorbeelden hiervan zijn o.a.
* speeltoestellen Speelkoepel
* repair cafe
* 70 jarig jubileum buurtvereniging Om 'e Klokslach
* mantelzorgdag voor mantelzorgers in Bilgaard
* maaltijd voor ouderen van woongroep Bharti Bhawan
* wijkvereniging, Sint Maarten en Sinterklaasfeest
* wijkvereniging, website en Bilgaardnet
* Bruisend Bilgaard
Naast het financieren van activiteiten wordt een deel van het wijkbudget gebruikt om het wijkpanel
te laten functioneren. Het gaat hierbij voornamelijk om vergaderkosten, vergoeding van gemaakte
onkosten, kosten voor de website en de organisatie van de wijkconferentie.

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 2015

INKOMSTEN
Wijkpanelzaken

Communicatie bijdrage
Bruisend Bilgaard
Multiculti-activiteiten

Onde rste uning wijkpa ne l Adie p

Mondriaanbuurt activiteiten
St.Maarten/St. Nicolaasfeest
Buurtfeest Ome Klokslach
Repair Café
Mantelzorgers middag
Bouwvergunning
Website wijkpanel
Speelvoorziening Havankpark
TOTAAL

28.620
uitgaven
€ 4.410,€ 2.000,€ 7.300,€ 1.000,=
€ 3.300,€ 600,€ 1.000,€ 460,€ 1.500,€ 550,€ 200,€ 1.300,-

€ 2.000,€ 1.000,-

€ 2.000,€ 28.620,-

€ 28.620,-

WIJKBEGROTING Bilgaard 2016

Inkomsten 2016 € 29.600
Wijkpanelzaken
Promotiedoeleinden
Spelen in de w ijk
Communicatie
M uliculturele activiteiten
Activiteiten in de w ijk
Ondersteuning w ijkpanel
Totaal € 29.600,-

reserveringen

€
€
€
€
€
€

5.000
8.000
5.800
2.000
2.000
3.500
3.300
€29.600,-

