
Jaarverslag Stichting Wijkpanel Bilgaard 2019.



Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2019 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
* Nieuwbouw-projecten
* Reconstructie-projecten
* Parkeervoorzieningen
* Speelplekken en/of buurtvoorzieningen.

In dit jaarverslag komen de volgende zaken aan de orde:
1. Bestuur en activiteiten van het bestuur
2. Ondersteuning 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 2019  bestond het bestuur van stichting 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



* Jan van der Ven is op 24 april 2019 tot het bestuur toegetreden namens het Leger des Heils
* Ria  Woudstra heeft per 1 maart 2019 haar functie van notulist beëindigd. 
* Annuschka van Kesteren heeft  per 24 april 2019 haar  bestuurslidmaatschap beëindigd.

Omdat er geen andere kandidaat is gevonden om haar taken over te nemen heeft zij deze 
taken de resterende periode van 2019 als vrijwilliger /niet bestuurslid uitgevoerd.

 
Op 10 december 2019  heeft er een teambuilding – etentje  plaatsgevonden

– Activiteiten  van het bestuur

1 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 -  en/of ad-hoc vertegenwoordigingen plaatsgevonden o.a. :
* 22 januari, presentatie wijk en dorpsprogramma’s door de gemeente Leeuwarden
* 2 april, VIP dag Frisian Flag 
* 19 april, informatieve bijeenkomst nieuwbouw Brandemeer / De Kei
* 20 juni, overleg met wijkpanels en gemeente mbt aanpassingen Prof.Mr. P.S. Gerbrandyweg
* 25 juni, overleg  Gemeente met vertegenwoordigers van Wijkpanels, Dorpsbelangen en 

Wijkverenigingen (Expertteam bijeenkomst)
* 4 september, feestelijke bijeenkomst na oplevering verbouwing Wijkcentrum Bilgaard
* 18 september, informatie subsidieregels voor Wijkpanels en Dorpsbelangen
* 15 november, opening IKC Prins Maurits 
* 28 november, officiële ingebruikname Tiny Forest bij IKC Prins Maurits

* Bezoek burgemeester Sybrand van Haersma Buma
Een bijzondere vermelding betreft de vertegenwoordiging van de wijkpanelleden bij het bezoek van 
de nieuwe burgemeester van Leeuwarden Sybrand van Haersma Buma op 8 oktober. 

 2 Werkgroepen die rechtstreeks onder het Wijkpanel vallen zoals:
* 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 2019 twee nieuwe speeltoestellen geplaatst op de locaties De Dulf en De Gealanden
 Daarnaast is er door de gemeente een bestaand speeltoestel vervangen. Het gaat dan om 

een speeltoestel dat was afgekeurd. Dit wordt gefinancierd door de gemeente Leeuwarden.



* werkgroep Multiculturele samenwerking
– Houdt zich bezig met het organiseren van Multiculturele activiteiten. In 2019 zijn er  

activiteiten georganiseerd  in het kader van Bruisend Bilgaard van 21 september 2019.

* werkgroep Bruisend Bilgaard 
– Organiseert samen met alle andere organisaties in Bilgaard “Bruisend Bilgaard”. Dit is een 

feestelijke dag met openlucht-activiteiten gecombineerd met een door de Wijkvereniging 
georganiseerde rommelmarkt en een zogenaamde “kleedjesmarkt”.

* Op  21 september werd Bruisend Bilgaard gevierd maar de voorbereidingen hiervoor werden 
al in het voorjaar van 2019 gestart. 

* Op  18 oktober was er de zogenaamde  feestelijk “nazit”  waar met alle betrokkenen werd 
teruggeblikt op  Bruisend Bilgaard 2019 en vooruit gekeken naar Bruisend Bilgaard 2020.



* werkgroep ouderen Bilgaard, in samenwerking
  met Palet, Wijkvereniging en Sociaal Wijkteam Noord

– organiseerde op 10 november
een mantelzorg verwenmiddag.

3. Overige activiteiten  
* Reconstructie Luchtenrek / kruising Brandemeer
In het voorjaar van 2020 zal een aanvang worden gemaakt met de reconstructie van de Luchtenrek 
en de kruising Luchtenrek – Brandemeer.  Er zal o.a een versmalling van de Luchtenrek plaatsvinden 
en het kruispunt Luchtenrek- Brandemeer zal worden aangepast . Daarnaast zal de groenvoorziening 
worden uitgebreid.
De besluiten over dergelijke reconstructies kennen een lange periode van voorbereiding. Om tot 
goede afgewogen keuzes en een breed gedragen ontwerp te komen heeft het Wijkpanel in 2019 
samen met de gemeente dit proces intensief doorlopen.
De belangrijkste stappen in dit proces waren:
1, De voorbereidende fase
2, Uitwerking aandachtspunten, aangepast ontwerp en definitieve besluitvorming

  
      



1, De voorberei  dende fase  
Uit de in 2016 gehouden enquête kwam de onveiligheid van de kruising Luchtenrek – Brandemeer als
een van de belangrijkste knelpunten naar voren. Daarnaast werd ook aangegeven dat er zowel op De
Luchtenrek alswel op De Brandemeer vaak te hard wordt gereden. Als vervolg hierop is samen met 
de gemeente Leeuwarden gekeken wat de mogelijkheden zijn om deze onveilige situatie te 
verbeteren. Hierna is door verkeersdeskundigen van de gemeente Leeuwarden een ontwerp voor 
reconstructie gemaakt dat tot een verkeersveiliger Luchtenrek moet leiden. Dit ontwerp is in eerste 
instantie in het bestuur van het Wijkpanel besproken. In een volgende fase zijn ook de Brandweer en 
de Winkeliersvereniging hierbij betrokken. Tenslotte is er voor gekozen om op 11 april 2019 tijdens 
de wijkconferentie het ontwerp van de reconstructie van De Luchtenrek aan de bewoners van 
Bilgaard te presenteren. Tijdens deze presentatie kwamen een drietal aandachtspunten van zorg 
naar voren. 
2,  Uitwerking aandachtspunten, aangepast ontwerp en definitieve besluitvorming
De drie belangrijkste aandachtspunten die op de Wijkconferentie naar voren kwamen waren: 
– Mogelijke toename van filevorming voor de verkeerslichten op De Luchtenrek;
– Moeilijke oversteek afslag naar De Dulf;
– Zorg over het handhaven van de fietsstrook bij versmalling van de weg.
1. Filevorming op De Luchtenrek
Om te bepalen of er inderdaad meer filevorming gaat ontstaan na de beoogde reconstructie, hebben 
gemeente en leden van het wijkpanel samen een onderzoek gedaan naar de huidige filevorming.  
Tijdens twee avondspitsen is de filevorming op De Luchtenrek als gevolg van de verkeerslichten op 
de Dammelaan onderzocht. Op basis van dit onderzoek is er gezamenlijk geconcludeerd dat er niet 
significant langere (tijd) files zullen ontstaan bij de beoogde reconstructie. 
2. Oversteek ter hoogte van   De Dulf  
Bij de oversteek ter hoogte van De Dulf ging het om de zorg dat deze oversteek moeilijk te nemen 
zou zijn wanneer je niet in twee keer kan oversteken. In overleg met het Wijkpanel is dit aangepast.
Dit houdt in dat halverwege een zogenoemd rustpunt is gecreëerd zodat in twee keer kan worden 
overgestoken. Op de foto is te zien hoe deze aanpassing eruit ziet.
3. Fietsstrook aan de oostzijde van De Luchtenrek
Het laatste punt dat genoemd is, was de suggestie om de fietsstrook naar de Brandemeer die voor 
De Fennen 7 hoog flat langsloopt te vervangen door een fietspad.  Er zijn een aantal redenen waarom
deze wens niet gerealiseerd kan worden. Praktisch gezien loop je tegen een groot probleem aan 
wanneer de fietsstrook zou worden vervangen door een fietspad.  Het fietspad zou dan op de plaats 
van het huidige voetpad moeten worden aangelegd. Onder het huidige voetpad liggen veel kabels en
leidingen. Als het fietspad op die plek komt te liggen, betekent dit dat deze kabels en leidingen 
verplaatst moeten worden. Dit is een omvangrijke en erg dure ingreep waarvoor geen geld 
beschikbaar is.  De voor- en tegens voor het aanpassen van fietsstrook naar fietspad hebben we erg 
serieus genomen. Uiteindelijk hebben Wijkpanel en gemeente gezamenlijk en weloverwogen 
besloten de fietsstrook aan de oostzijde van De Luchtenrek te handhaven. 

* Reconstructie Pof. Mr. P. S.  Gerbrandyweg
In mei en juni 2019 heeft een verkeerskundig onderzoek plaatsgevonden. De plannen voor 
een reconstructie van de Gerbrandyweg zijn met Wijkpanels en andere belanghebbenden op
3 december 2019 besproken. Er zijn in totaal 7 varianten uitgewerkt. Het Wijkpanel heeft na 
bestudering van deze varianten aangegeven dat haar voorkeur uitgaat naar variant 4A.



Bij deze variant zijn 2X 2 rijstroken op de EEbrug gepland en is er een volledige ontsluiting 
met de Jan Evenhuisstraat. 

*  Nieuwbouw hoek Brandemeer / De Kei
Bij de plannen voor nieuwbouw op de hoek van De Kei / Brandemeer gaat het om 30 
koopwoningen en 42 appartementen verdeeld over 2 gebouwen. Daarnaast is voorzien in 
een aantal parkeerplaatsen. Op 9 april 2019 is er een eerste presentatie  geweest voor de 
bewoners van Bilgaard. Hierbij zijn ook vertegenwoordigers van het Wijkpanel aanwezig 
geweest. Na deze presentatie zijn nog enkele aanpassingen gedaan aan het voorlopige 
ontwerp. Bij het plan zoals dat er nu ligt heeft het Wijkpanel de gemeente Leeuwarden laten
weten dat zij zorgen heeft over het toenemen van de verkeers- en parkeerdruk. Wij willen 
graag samen met de gemeente bekijken wat de mogelijkheden zijn om deze te verwachten 
verkeers- en parkeerdruk tot een minimum te beperken. 

* Ondersteuning van bewonerscommissies 
– Er zijn een aantal bijeenkomsten geweest met bewonerscommissies van de 

flatgebouwen waar verbeterings-projecten zijn uitgevoerd.
Het ging daarbij aanvankelijk om één bewonerscommissie. Zij zochten ondersteuning 
bij het oplossen van de problemen die werden ondervonden na de uitvoering van 
deze verbeteringen aan hun appartementen. 
De opzet was om de bewonerscommissies van alle andere flatgebouwen die met 
deze problemen werden geconfronteerd met elkaar in contact te brengen om 
zodoende de krachten te bundelen. 
Het Wijkpanel was geen directe partij in deze maar fungeerde uitsluitend als 
ondersteuner van de bewoners.

 



* Ondersteuning bewoners bij verplaatsen honden – losloopterrein
Op verzoek van enkele bewoners van De Gealanden heeft het Wijkpanel deze 
bewoners geholpen bij hun wens om het  honden – losloopterrein aan 
De Gealanden te verplaatsen.  Het Wijkpanel heeft er met name voor gezorgd dat 
de bewoners samen met de Gemeente de juiste procedures hebben gevolgd.
Het  honden – losloopterrein is uiteindelijk verplaatst naar het Leeuwarder Bos. 
Het Wijkpanel was geen directe partij in deze maar fungeerde uitsluitend als 
ondersteuner van de bewoners.

2. Ondersteuning 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 Consultancy

* Wijkwethouder
Wijkwethouder voor Bilgaard was in 2019  mevrouw Hilde Tjeerdema. Bij belangrijke  
gebeurtenissen is de wijkwethouder vaak aanwezig. Een voorbeeld is  Bruisend Bilgaard, 
waar de wethouder  op 21 september 2019, zoals gebruikelijk, samen met de voorzitter van 
het Wijkpanel  dhr. Jan Hilverda, de openingsceremonie verrichte.  Mevrouw  Hilde 
Tjeerdema was tevens aanwezig op de Wijkconferentie die op 11 april 2019 plaatsvond.

*  Wijkmanager
Wijkmanager voor Bilgaard is mevrouw Evelyn Polhuijs.  

 De wijkmanager bezoekt de bestuursvergaderingen van het Wijkpanel minimaal 2 x per jaar 
en is bij de gemeente het aanspreekpunt voor het Wijkpanel.  Er zijn voor ons “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 ook in 2019 een belangrijke bron van 
communicatie en werden intensief geraadpleegd. 
Vooral de  Facebookpagina geeft na het  plaatsen van een bericht onmiddellijk aan dat mensen dit 
ook werkelijk bekijken en de berichtgeving vaak delen.  
– Het positieve  gevolg van het gebruik maken van website en Facebook is dat individuele 

bewoners, maar ook organisaties ons beter weten te vinden. Bovendien kunnen zij ons, 
indien gewenst,  ook benaderen via het contactformulier van de website. Hier werd in 2019 
regelmatig gebruik van gemaakt. 
Het ging dan meestal om vragen en/of problemen die men ervaart.  In alle gevallen werd hier
aandacht aan besteed en vragen werden doorgaans schriftelijk beantwoord. In voorkomende
gevallen werd contact gezocht en gezamenlijk bekeken of er actie moest worden 
ondernomen.

* Bilgaardnieuws
Bilgaardnieuws komt 4 keer per jaar uit en wordt in Bilgaard 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 2019 is daar gebruik van gemaakt.



* Wijkconferentie

Op  11 april 2019 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 2019 is het jaarverslag 2018 gepresenteerd en een overzicht van de bestedingen
van het wijkpanelbudget van 2018.  Naast het huishoudelijk gedeelte werd na de pauze het plan voor
de reconstructie van De Luchtenrek en de kruising Brandemeer gepresenteerd. Het plan werd met 
grote interesse ontvangen en er werden veel vragen gesteld en beantwoord. 
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 2019  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 2019 nauw 
samengewerkt.  Het gaat hierbij meestal om concrete projecten zoals o.a
*  Het evenement “Bruisend Bilgaard”
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 2019 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 en om het wijkcentrum 
 * Wijkpanel en Wijkvereniging participeren in elkaars besturen.



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 te financieren die het Wijkpanel moet maken om als organisatie te kunnen 
functioneren. Anderzijds is het overgrote deel bedoeld  om plannen van bewoners en organisaties in 
Bilgaard te financieren en  plannen die het wijkpanel zelf aandraagt. Deze plannen moeten altijd de 
wijk ten goede komen en er moet draagvlak voor zijn. Plannen kunnen worden ingediend vergezeld 
van een motivatie, begroting en dekkingsplan.

 Voorbeelden van (mede) gefinancierde projecten in 2019 zijn o.a.  
* Aanschaf diverse speeltoestellen 
* Kerstmaaltijd voor ouderen van woongroep Bharti Bhawan 
* Wijkvereniging, Sint Maarten en Sinterklaasfeest 
* Wijkvereniging,  Bilgaardnieuws
* Bruisend Bilgaard

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.
* secretariaatskosten
* kosten Betaalverkeer
* kosten voor begeleiding van het Wijkpanel

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, 10-10-2020 

Annuschka van Kesteren, secretarieel ondersteuner






