Nieuwsbrief 12, Februari 2017
Uitnodiging “discussieavond” EN vele activiteiten!!
Henk Brouwer, Dorien Hamstra, Hennie
Holwerda, Wiebe de Haan en Jacqueline
Holwerda.
De wijkraad bestaat uit vrijwilligers die de
belangen van alle inwoner van de
Jantjeszeepolder willen behartigen. In onze
nieuwsbrieven, tijdens de discussieavond/
ledenvergadering, op de website
www.jantjeszeepolder.nl en via Facebook
houden wij jullie steeds op de hoogte van
alle ontwikkelingen in de wijk
Voor de komende periode staan de volgende activiteiten op de agenda:

1)

2)

3)

Discussieavond/Ledenvergadering: Dinsdag 28 februari 20.00 uur (Agenda op de
achterkant). WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN NIEUW BESTUURSLID EN IEMAND DIE ONZE
WEBSITE WIL GAAN BEHEREN! INTERESSE? WIJ HOREN HET GRAAG!
Himmeldei/Landelijke opschoondag: Zaterdag 25 maart 9.30 uur. Locatie: Beukenlaan 24.
Dit jaar zullen we voor de 3e keer als wijkraad de “himmeldei” organiseren. Het is goed
om te zien dat er langzamerhand steeds meer wijkbewoners aansluiten. Met elkaar aan
de slag zijn creëert saamhorigheid. Bovendien is het een hele zinvolle activiteit want we
verzamelen met elkaar containers vol afval! Er zijn grote en kleine grijpers, dus jong en
oud kan meedoen. Komt u ons dit jaar ook helpen!?
Buitenspeeldag: Woensdagmiddag 14 juni 14.00-16.00 uur (park/speelplek aan de
Wilgenlaan). Het is ondertussen al bijna een waar fenomeen! Voor kinderen van 4-12 jaar
worden allerlei spelletjes geregeld, van springkussen tot waterrace en van straatkrijt tot
blikje gooien. Ook het schminken is altijd een feest. Voor de kinderen is er onbeperkt
limonade en iets lekkers. Om onze kas gevuld te houden zullen we dit jaar voor het eerst
een kleine vergoeding vragen voor koffie en thee. Houdt u er alvast rekening mee dat
tijdens deze twee uurtjes de Wilgenlaan gedeeltelijk is afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer?
Burendag: Zaterdag 23 september. Locatie: Beukenlaan 24. Afgelopen jaar hebben een
groot aantal wijkbewoners kennis met elkaar gemaakt. Bovendien is het een geschikt
moment om eens van gedachten te wisselen over onze wijk. Wat gaat er goed, wat zou er
beter kunnen? Wij zorgen voor de versnaperingen.

Visie-ontwikkeling:
Nieuwe tijden, nieuwe ontwikkelingen. De (fusie)gemeente wil sterker insteken op “actief
burgerschap” en vraagt aan o.a. de wijkraden om aan te geven waar op langere termijn (de
komende 10 jaar) behoefte aan is. Nu al spelen er een aantal zaken rondom bijv. de nieuwe
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sporthal en sportvelden in het Tolhuispark, een proefproject wat betreft hondenpoep etc. Wat
willen we als wijk graag gerealiseerd zien en waar liggen onze zorgen? Hierbij valt te denken
aan zaken op het gebied van bijv.: voorzieningen, verkeersveiligheid, onderhoud wegen, groen.
Uw ideeën en suggesties zijn van harte welkom! Laat het ons weten!
Tijdens de ledenvergadering zullen we hier uiteraard meer aandacht aan besteden. Ook zullen
we dan stilstaan bij de vraag: is dit een taak voor de wijkraad? Zonder uw actieve medewerking
kunnen wij sowieso niets doen.
Iepen Mienskipsfûns
Een manier om uw ideeën te financieren is dmv een aanvraag bij het “Iepen Mienskipsfûns”. Op
de website staat o.a. te lezen dat: “De provincie Fryslân stelt geld beschikbaar voor projecten
die ervoor zorgen dat je prettig kunt wonen in jouw wijk. Ideeën die je leefomgeving laten
bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Denk aan projecten op het gebied van
leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar ook gericht op cultuur,
cultuurhistorie en landschap. Subsidie aanvragen kan in 2017 op de volgende momenten:
 Van 1 mei tot en met 24 mei
 Van 18 september tot en met 13 oktober
Een belangrijke voorwaarde is dat u uw idee niet alleen, maar samen met anderen uitvoert.
Heeft uw idee draagvlak in uw omgeving? Het projectbureau bij u in de buurt helpt u graag bij
het opstellen van het projectplan en het aanvragen van subsidie. Dien uw idee tijdig in, zodat er
voldoende tijd is om uw idee te bespreken voordat u een subsidieaanvraag indient. Kijk voor
meer informatie op http://www.fryslan.frl/beleidsthemas/iepen-mienskipfuns”

*******************************************************************
Ledenvergadering Wijkraad Jantjeszeepolder
Koffiezaal in evangelisch centrum “De Ark”, Op de Keppels 1.
Dinsdag 28 februari. Aanvang 20.00 uur.
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststelling:
a. Notulen Ledenvergadering 15 maart 2016 (zie website en ter inzage)
b. Jaarverslag over 2016 (zie website)
4. Financiën:
a. Financieel Jaarverslag over 2016 (in te zien op de Jaarvergadering)
b. Bevindingen kascommissie & benoemen nieuw lid kascommissie
5. Gast: Dhr. Jan Lautenbach. Hij is beleidsmedewerker groenbeheer en komt één en ander
vertellen over de bomenkap in het Tolhuispark.
6. Wijkzaken: heeft de wijkraad nog toekomst? (discussiepunt)
7. Bestuurswissel: wie stelt zich beschikbaar?
8. Rondvraag en sluiting

Help ons jullie te bereiken! Word vriend van onze Facebookpagina en/of geef je email-adres
door voor nieuws via email.
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