Jaarverslag Stichting Wijkpanel Bilgaard 2020.

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2020 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 bestuur heeft in verband met de corona-maatregelen in 2020 beperkt vergadert. Van de
geplande 10 vergaderingen hebben er 5 geen doorgang kunnen vinden. Tijdens deze periodes zijn
lopende zaken telefonisch en/of per mail afgehandeld.

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. Bestuurssamenstelling
2 Activiteiten van het bestuur
3. Ondersteuning van het Wijkpanel
4. Wijkwethouder en wijkmanager
5. Communicatie
6. Contacten met andere organisaties
7. Financiën

1. Bestuurssamenstelling
Op 1 Januari 2020 bestond het bestuur van Wijkpanel Bilgaard uit 8 personen te weten:
* Jan Hilverda, voorzitter
* Alexander Coombs, penningmeester
* 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, namens het leger des Heils
– Jaap Dijkema heeft in April 2020 zijn bestuurslidmaatschap beëindigd.
– Henriette Huizen heeft in september 2020 haar bestuurslidmaatschap beëindigd.

2. Activiteiten van het bestuur
2. A 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 ging hierbij in 2020 om:
* Belangengroep Leeuwarder Bos – met gemeente Leeuwarden
* Belanghebbenden bus vervoer – met Arriva en gemeente Leeuwarden * Parkeerproblematiek De Fennen, met Gemeente Leeuwarden en NHL/Stenden
NB: een aantal van deze overleggen hebben digitaal plaatsgevonden of zijn verschoven naar een later
tijdstip.
Daarnaast hebben er in 2020 nog incidentele en/of ad-hoc vertegenwoordigingen plaatsgevonden
*
28 januari
presentatie wijk en dorpsprogramma’s door de gemeente Leeuwarden
*
3 maart
overleg met gemeente herbestemming school Brandemeer
*
11 augustus
informatieve bijeenkomst inzake herinrichting/renovatie pleintjes De Jokse
(deze plannen zijn daarvoor op 24 juni door de gemeente bij het wijkpanel
toegelicht)
*
15 september informatieve bijeenkomst inzake ontwerp Volkshuisvestingsvisie
gemeente Leeuwarden
2. B 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
*
In de maand augustus hebben inspectierondes plaatsgevonden door medewerkers van de
gemeente en een afvaardiging van het wijkpanel.
De voornaamste conclusies van deze inspecties waren:

De Fennen 71:

Hier zullen in het kader van de operatie “Steenbreek” een aantal tegels
worden weggehaald en zal beplanting worden aangelegd.
De Fennen 354:
Het speeltoestel zal worden opgeknapt en opnieuw geverfd.
Fennenplein 2:
Het pad naar het voetbalveld zal regelmatiger worden gemaaid evenals het
voetbalveld zelf.
De Dulf 71:
Hier zullen in het kader van de operatie “Steenbreek” een aantal tegels
weggehaald worden en zal beplanting worden aangelegd.
De Dulf 31:
Het toestel zal opnieuw worden geschilderd. Ook zal worden bekeken of het
plein nog kan worden uitgebreid met zgn. Pleinplakkers.
De pleintjes van
Er zal worden onderzocht of de bestaande- en de te vervangen
De Anjen:
speeltoestellen wat evenwichtiger over de diverse pleintjes kunnen worden
verdeeld.
Met de uitvoering van deze plannen is in 2020 een aanvang gemaakt en deze zullen in 2021 verder
worden uitgevoerd.

Pleinplakkers hinkelspel en alfabetspel
* werkgroep Multiculturele samenwerking
–
Houdt zich bezig met het organiseren van Multiculturele activiteiten.
*
De werkgroep heeft in 2020 geen activiteiten georganiseerd
* werkgroep ouderen Bilgaard samen met Palet, Wjkvereniging en Wijkteam Noord
*

De werkgroep heeft op 29 februari een interculturele middag voor ouderen

georganiseerd. Aan deze succesvol verlopen middag namen 63 ouderen deel vanuit
dertien verschillende culturen.

*

Daarnaast heeft de werkgroep een inventarisatie gemaakt van de bewoners- en

activiteitencommissies in Bilgaard. Er zijn tot nu toe 24 actieve commissies in kaart
gebracht. Met deze commissies zijn contacten gelegd en er zal worden bekeken in
hoeverre de werkgroep ouderen Bilgaard deze commissies kan ondersteunen.
Door de Corona perikelen is het in 2020 niet tot meer concrete activiteiten gekomen.
* werkgroep Bruisend Bilgaard

–

NB:

Organiseert ieder jaar 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”.
Deze feestelijke dag was gepland op 19 september 2020. Ondanks dat de voorbereidingen al
in volle gang waren is uiteindelijk toch besloten om deze activiteit niet door te laten gaan.

2. C Overige
* Overleg bewoners De Anjen

–

Op verzoek van enkele bewoners van De Anjen heeft het Wijkpanel op 19 februari
met een delegatie van bewoners overleg gevoerd. De aanleiding was de overlast die
de bewoners al geruime tijd ervaren van studenten die de huizen (voormalige sociale
huurwoningen) bewonen die door investeerders zijn opgekocht.
vervolgacties
*Het Wijkpanel heeft een brief naar de Gemeente Leeuwarden gestuurd waarin deze
problematiek aan de orde is gesteld.
*Met de bewoners is afgesproken dat zij tijdens de Wijkconferentie van 16 april in de
gelegenheid zouden worden gesteld om “hun verhaal” naar voren te brengen.
Helaas moest de Wijkconferentie worden geannuleerd.

3. Ondersteuning van het Wijkpanel
3. A

3. B

Beleidsmatige ondersteuning
Het wijkpanel werd in 2020 ondersteunt door Adiep Autar. Het wijkpanel kocht
hiertoe uren in bij Bureau Koemar Consultancy
Secretariële ondersteuning
Het Wijkpanel werd in 2020 secretarieel ondersteund door Annuschka van Kesteren.
Zij onderhield tevens de website en de Facebookpagina. Zij ontving voor deze
werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding en een bijdrage in de kosten voor telefoon- en
internetdiensten.

4. Wijkwethouder en wijkmanager
* Wijkwethouder
Wijkwethouder voor Bilgaard was in 2020 Mevrouw Hilde Tjeerdema. Bij belangrijke
gebeurtenissen is de wijkwethouder vaak aanwezig. In 2020 hebben er in verband met de
Corona omstandigheden geen bezoeken van de wijkwethouder plaatsgevonden.

* Wijkmanager
Wijkmanager voor Bilgaard was in 2020 Mevrouw Evelyn Polhuijs.
De wijkmanager heeft in 2020 twee maal deelgenomen aan een bestuursvergaderingen van
het wijkpanel. Zij was bij de gemeente het aanspreekpunt voor het wijkpanel. Er waren voor
ons “korte lijnen” met de wijkmanager. Hierdoor werd er in voorkomende gevallen steeds
op een efficiënte wijze op onze vragen ingespeeld

5. Communicatie
5. A Website en Facebook

De Website en de Facebookpagina van het wijkpanel waren ook in 2020 een belangrijke bron van
communicatie en deze werden intensief geraadpleegd. Vooral de Facebookpagina geeft na het
plaatsen van een bericht onmiddellijk aan dat mensen dit ook werkelijk bekijken.
–
Het positieve gevolg van het gebruik maken van website en Facebook is dat individuele
bewoners ons goed weten te vinden. Daarnaast kunnen zij ons benaderen via het
contactformulier van de website. Hier werd in 2020 regelmatig gebruik van gemaakt.
Het ging dan 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 telefonisch contact gezocht en gezamenlijk bekeken of er actie moest worden
ondernomen.

5.B Bilgaardnieuws
Bilgaardnieuws is het nieuwsblad dat door Wijkvereniging Bilgaard wordt uitgegeven.
Het komt doorgaans 4 maal 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.
NB:
Bilgaardnieuws werd in 2020 beperkt uitgebracht. Hiervoor in de plaats zijn een aantal
nieuwsbrieven verschenen. Het Wijkpanel heeft in alle gevallen een bijdrage geleverd.

*
5. C Wijkconferentie
De jaarlijkse Wijkconferentie was in 2020 op 16 april gepland maar heeft geen doorgang kunnen
vinden.
Het jaarverslag is wel op de website geplaatst en
op Facebook is een link weergegeven.

6. Contacten met andere organisaties in de wijk
6. A In Bilgaard zijn veel organisaties actief.
Het Wijkpanel heeft in 2020 incidenteel samengewerkt met een deel van de andere organisaties die
in Bilgaard actief zijn. Het ging dan doorgaans om concrete projecten zoals de voorbereiding van
Bruisend Bilgaard en de multiculturele ontmoetingsdag voor ouderen.
6. B Contact wijkpanel en wijkvereniging
Een bijzonder contact is dat tussen het Wijkpanel en de Wijkvereniging.

Het Wijkpanel heeft in 2020 daar waar dat mogelijk was op een prettige manier samengewerkt met
de Wijkvereniging. Een voorbeeld hiervan was het gezamenlijk aanleveren van kopij voor het
wijkprogramma 2021 dat door de gemeente Leeuwarden huis aan huis wordt verspreid.
Daarnaast participeerden bestuursleden van beide organisaties over en weer in elkaars bestuur.
Dit schiep de mogelijkheid om in een vroeg stadium op elkaars plannen te anticiperen.

Met de coördinator / zakelijk leider van het wijkcentrum waren er korte lijnen die er voor zorgden
dat de contacten, daar waar nodig en/of wenselijk , op een prettige en efficiënte manier konden
plaatsvinden.
Door de lockdown - omstandigheden is de kwantiteit in 2020 achtergebleven bij dat wat wij gewend
waren maar dat geldt zeker niet voor de kwaliteit die ook in 2020 van hoog niveau was.
Daarnaast is het wijkpanel medefinancier geweest van:
* Het wijkblad “Bilgaardnieuws” en de nieuwsbrieven
* Het project Stadskantine Bilgaard
7. 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.
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 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

Leeuwarden, 16-3-2021
Annuschka van Kesteren, secretarieel ondersteuner

BESTEDINGEN 2020

INKOMSTEN

uitgaven
€ 1451,Wijkpanelzaken
Vrijwilligers vergoeding
€ 1500,Internet + telefoon kosten
€ 526,Bankkosten
€ 200,Communicatie bijdrage
€ 1000,Ondersteuning wijkjpanel
€ 3600,Speeltoestellen De Anjen
€ 6327,Bijdrage Stadskantine
€ 390,Afrekening voorgaande jaren 2016/ € 470,Bruisend Bilgaard 2020
Multi-culti 2020
Spelen in de wijk
Corona aanpassingen wijkcentrum
Teambuilding etentje 2020

TOTALEN

Wijkbudget Bilgaard 2021

Inkomsten 2021 € 30.900,Wijkpanelzaken
Promotiedoeleinden
Spelen in de wijk
Communicatie
Muliculturele activiteiten
Activiteiten in de wijk
Totaal € 30.900,-

reserveringen

€ 7636,€ 2000,€ 4000,€ 1000,€ 800,-

€ 15.464,- € 15436,-

€ 30.900,-

