Jaarverslag Wijkraad Jantjeszeepolder over 2017
Het schrijven van een jaarverslag is meestal niet zo moeilijk. Vaak verandert er niet veel, dus kan de
tekst van het voorgaande jaar (op onderdelen) geknipt en geplakt worden (ja, zo gaat dat..). Maar
ieder jaar zijn er gelukkig wel een paar wijzigingen ten opzichte van vorig jaar zoals de bezetting van
het bestuur.
Bestuur
Het bestuur bestond sinds de vorige ledenvergadering nog maar uit vier personen: Henk Brouwer
(voorzitter), Wiebe de Haan (penningmeester), Jacqueline Holwerda (algemeen lid) en Dorien
Hamstra (secretaris). Gelukkig zijn er het afgelopen jaar twee nieuwe bestuursleden bijgekomen:
Jacob Haakma en Christina Pafforaad. Welkom!
Activiteiten Bestuur
Met de gemeente, in de persoon van Ina Witteveen (dorpen- en wijkencoördinator) hadden we
regelmatig (vaak via de mail) contact. Ina zal als wijkencoördinator worden opgevolgd door Yteke
Kuipers. Ina heeft ons laten weten (ik citeer nu uit de mail die zij ons gestuurd heeft): “Yteke en ik
hebben gekozen voor een verdeling van Dokkum. Dus bij een bijeenkomst met alle wijkraden, zullen
we elkaar zeker zien. Het was fijn om met jullie te werken. Ik hoop echt dat de fusie meer ruimte
geeft en biedt aan o.a. de samenwerking met alle besturen van de wijkraden en dat er een heldere
visie komt op het doel van deze samenwerking. Als we zouden komen tot o.a. het instellen van
dorps- en wijkbudgetten geeft dit jullie ook meer ruimte om zaken op te pakken. Maar zover is het
nog niet”.
Verder hebben we (meestal in de persoon van Henk en Wiebe) het afgelope n jaar de volgende
bijeenkomsten bijgewoond (in willekeurige volgorde):










Overleg met wijkraad Fonteinslanden
Voorlichting IJsfontein in kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
Overleg/bezoek met buurtverenigingen van Iepenlaan en de Boekel (Beukenlaan 1e rondje)
Overleg met Gemeente afdeling Groenbeheer
Kennismaken met nieuwe Wijkencoördinator
Inzameling kerstbomen
Bezoek informatieavond Woning-isolatie in kader van Duurzaamheid
Nieuwjaarsreceptie gemeente
Aanwezig bij uitreiking prijswinnaars verloting inzameling kerstbomen.

Voor u als bewoners van de wijk hebben we ook een aantal activiteiten georganiseerd (waarbij we
zowel aansluiten bij landelijke initiatieven als eigen ideeën uitvoeren). Zo waren er:


De Himmeldei/landelijke opschoondag op 25 maart. Met een groep enthousiaste kinderen én
volwassenen (totaal ongeveer 30 deelnemers) zijn we de wijk ingetogen op zoek naar troep!
We hebben in één ochtend weer 5 containers vol rommel bij elkaar gezocht. Het valt op dat het
ieder jaar wel minder wordt! Ons harde werken wordt beloond, maar we blijven zeker
volhouden.
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De buitenspeeldag op 14 juni. Prima weer, dus de basis voor een geslaagde middag was gelegd.
We hadden weer een groot aantal spellen van “Peters Sport en Speluitleen”, maar ook
voetballen, stoepkrijt, stiften & papier en een springkussen. Elk jaar komen er meer en meer
kinderen, dit jaar minimaal 50. Ook was er voor iedereen limonade/koffie/thee/koekjes en
spekjes genoeg.
Burendag 24 september. Het afgelopen jaar hebben we ervoor gekozen om de burendag niet
door te laten gaan. Maar dit jaar willen we het zeker wél weer organiseren, maar dan in een
andere opzet. Ideeën zijn welkom!
Ook dit jaar deden we weer mee aan de Kerstbomenactie! Wederom een groot succes!

Bomenkap
Tijdens de vorige ledenvergadering heeft dhr. Lautenbach (beleidsmedewerker groenbeheer) het
één en ander verteld over de snoeiwerkzaamheden in het Tolhuispark. Dit heeft veel duidelijkheid
gegeven. Ook is er een rondleiding voor belangstellenden door het park geweest.
De afgelopen periode is er weer veel gesnoeid. Mensen maken zich weer zorgen over de
hoeveelheid hiervan en de manier waarop de paden en het park zelf worden achtergelaten. In de
gemeenteraad zijn hierover zelfs vragen gesteld. Wethouder de Graaf heeft aangegeven dat dit nog
steeds in het kader van “achterstallig onderhoud” wordt gedaan (proces van zo’n 4 jaar), maar dat
de communicatie hierover beter had gekund.
Nieuwsbrief
De rol van de Nieuwsbrief blijft onveranderd: middels deze brieven willen we iedereen zo veel
mogelijk op de hoogte houden van allerhande lopende zaken en activiteiten. De Nieuwsbrief stellen
we als bestuur gezamenlijk op. Henk en Wiebe zorgen er vervolgens voor dat ze bij ieder adres in de
wijk terecht komen. Dit geldt ook voor eventuele “losse” flyers over bijv. de inning van de
contributie en dit jaar over informatie van Buurkracht.

Website/Facebook



Het aantal mensen dat regelmatig onze website (www.jantjeszeepolder.nl) bezoekt, is niet erg
groot. Dat is jammer want onze site is weer helemaal “up-to-date” gemaakt door wijkbewoner
Rintje Hellingwerf. Vanaf deze plek bedankt hiervoor!
We gebruiken sinds een aantal jaar ook Facebook. Word vriend en blijf op de hoogte van alle
nieuwtjes en activiteiten uit de wijk.

Ook nu wil het bestuur alle bewoners van de Jantjeszeepolder van harte uitnodigen om aan de
komende activiteiten deel te nemen. Samen maken en houden we onze wijk Schoon, Veilig en
Sociaal.

Maart 2018, Dorien Hamstra (secretaris)
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