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Vergadering: 

Datum: 

Notulist: 

Algemene ledenvergadering 

24 april 2018  

Fransien Jellema 

Kenmerk: 

Locatie: 

ALV03-20180424 

Eeltje’s Hiem 

 

Aanwezig: Margaret Beckers (voorzitter), Durk Visser (secretaris), Annemarie Ruesen (vice voorzitter) 

Niet aanwezig: Eduard Noorlander (penningmeester a.i.), Hans van Linschoten 

 

Gasten: Herwil van Gelder en Rikkie Hagen van gemeente Leeuwarden, Afwezig: Lyda Veldstra (FNP) 

Bewoners: ca. 55  personen, waarvan 48 stemgerechtigd 

 

   

1 Opening   

 De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige wijkbewoners van harte 

welkom bij deze eerste algemene ledenvergadering van dit jaar. Vanuit de gemeente 

Leeuwarden zijn Herwil van Gelder (wethouder) en Rikkie Hagen aanwezig. De heer 

Van Gelder stelt zich kort voor. De voorzitter meldt dat Peter van der Leij en Eduard 

Noorlander niet aanwezig zijn. De laatste heeft zich teruggetrokken uit het bestuur.  

Aan de oproep voor aanmelding als nieuw bestuurslid is door niemand gehoor 

gegeven. 

 

   

2 Mededelingen  

a. Opheffing wijkpanel  

 In de ALV van november 2017 is het samengaan van wijkpanel en wijkvereniging in 

Wijkbelang Westeinde goedgekeurd. Dit is inmiddels ook juridisch en financieel 

vastgelegd. 

 

b. Beheerstichting  

 De voorzitter geeft aan dat de laatste maanden de situatie rond het wijkgebouw 

hectisch was en de vergadering bedankt Elly, Henk de Wit, Johan Visser, Grietsje, 

Samia, Thea, Bakkie in de buurt met applaus voor hun inzet om het wijkgebouw te 

kunnen blijven runnen. 

Aan de hand van sheets licht de voorzitter de situatie rond het wijkgebouw toe. 

Belangrijk hierin is dat het gebouw niet van de wijk/wijkbelang is maar wijkbelang 

neemt voor 50% deel aan de Beheerstichting It Hiem samen met Palet dat voor de 

andere helft verantwoordelijk is. Statutair zijn er vier bestuursleden aangesteld in de 

Beheerstichting, maar momenteel functioneert men met drie leden (twee 

wijkbelang/een Palet). Palet heeft zich teruggetrokken uit het wijkgebouw per 2017. 

N.a.v. heeft wijkbelang onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het gebouw zelf 

te exploiteren. Hieruit is gebleken dat dit niet mogelijk is. Wijkbelang is in feite alleen 

huurder van het gebouw. Palet, ook huurder, heeft zich bijna volledig teruggetrokken. 

Momenteel is Eduard Noorlander een van de leden van de beheerstichting namens de 

wijk. Hij is geen officieel lid van het bestuur en het is daarom zaak dat z.s.m. nieuwe 

bestuursleden zich aanmelden om hem te kunnen opvolgen. 

 

   

c. Leefomgeving:  

- De beweegtuin is in ontwikkeling. De bomen zijn geplant en de toestellen 

komen op korte termijn. 

- Heeft zitting in de werkgroepen die inspraak hebben in de plannen  rond het 

nieuwe Cambuurstadion. 

- Herinrichting wandel- en fietspad is in ontwikkeling. 

- Hangende bloemen aan lantaarnpalen en bloemen in verkeersremmers zijn 

een succes. 
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3 Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 7 november 2017  

 Blz 3, punt 7 wordt een wijziging in de tekst aangebracht m.b.t. de verdeling van de 

kosten van onderhoud. 

Hiermee wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld. 

 

   

4 Jaarverslag en jaarrekening 2017  

a. Jaarverslag: Vanuit de zaal wordt erop gewezen dat er enkele namen ontbreken 

Afvalscheiding: Christiane Mombek 

Leefomgeving: Yt Kruizinga, Femke van der Veer en Peter van der Leij. 

Deze namen worden toegevoegd. De voorzitter bedankt de samenstellers. 

 

b. Jaarrekening: Keimp Pijpstra licht de jaarrekening van de wijkvereniging toe als 

gevolmachtigd penningmeester. Hij bedankt Klasina Jaarsveld, Erik de Jong en Leen 

Bouwens voor hun goede bijdrage. Conclusie is dat de financiële situatie van 

wijkbelang gezond is.  

 

c. Verslag kascommissie  

 Ellie Petersen en Elise van der Meer als kascommissie verklaren alle stukken en 

bescheiden van de exploitatie en de balans van de wijkvereniging en wijkpanel van 

het jaar 2017 te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. De gevolmachtigde 

penningmeester wordt decharge verleend. 

Lieuwe Tamminga geeft aan dat hij als algemeen bestuurslid tegen de goedkeuring 

van de balans is. 

 

 Verkiezing kascommissie: Ellie Petersen treedt af als lid van de kascommissie. Elise 

van der Meer blijft aan. Sjonnie de Haan treedt aan als nieuw lid voor 2018.  

 

   

5 Bestuursverkiezing  

 April 2017 is besloten dat de wijkvereniging en wijkpanel samen zouden gaan. Er is 

toen een tijdelijk bestuur aangesteld. Het gehele bestuur is nu herkiesbaar. Het 

bestuur bestaat momenteel uit vier personen. Het is noodzakelijk dat er meer 

bestuursleden komen, waaronder een penningmeester, omdat er nog veel werk te 

doen is. De voorzitter vraagt aanwezigen of men zich op dit moment nog kandidaat 

wil stellen. Het bestuur geeft aan dat wanneer er geen nieuwe kandidaten zijn, zij de 

verkiezing van vanavond wil opschorten en in juni van dit jaar een extra ALV wil 

uitschrijven om een bestuur te kiezen. Een aantal leden geeft aan het hier niet mee 

eens te zijn. Deze leden geven aan dat er wellicht nieuwe bestuursleden aanwezig 

zijn in de wijk die niet in de huidige setting van het bestuur willen meedraaien. De 

voorzitter geeft aan dat deze leden dit open en eerlijk zouden moeten en kunnen 

aangeven zodat er een verkiezing mogelijk is. Als zich een nieuw bestuur aanmeldt, is 

het huidige bestuur bereid het stokje over te dragen. Dit is echter niet mogelijk 

wanneer er geen nieuwe kandidaten zijn. Vanuit de zaal wordt voorgesteld dat de 

leden die zich kandidaat willen stellen als bestuurslid, zich nu kunnen melden zodat er 

tot stemming kan worden overgegaan. Hierop wordt niet gereageerd. Er wordt een 

pauze ingelast zodat een ieder zich kan beraden. 

 

   

 Pauze  

   

 In stemming wordt gebracht het voorstel van het bestuur om de verkiezing van het 

bestuur te verdagen naar een ALV in juni. Hiermee wordt tijd gecreëerd om de 

huidige situatie te overzien en nieuwe bestuursleden de kans te geven om zich aan te 

melden, eventueel een schaduwbestuur samen te stellen. Er zijn 48 

stemgerechtigden: 27 leden stemmen voor en 14 leden stemmen tegen het voorstel. 

Het voorstel wordt hiermee aangenomen.  
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6 Invulling activiteiten wijkbelang  

 Nieuwe activiteiten ontplooid: 

- De wijkfeestcommissie heeft het initiatief tot een Buurtcafé genomen. Dit is 

nog niet helemaal goed van de grond gekomen, maar wellicht kan het na de 

vakantie weer worden opgepakt. 

- Bij het paaseieren zoeken was een paashaas aanwezig.105 kinderen hebben 

hiervan genoten.  

- Twee keer een filmavond gehouden met daaraan voorafgaand een diner. Dit 

was een succes.  

- Pubquiz: aanmelden voor de quiz op 18 mei a.s. is nog mogelijk, individueel 

of per groep van max 4 personen. 

 

   

7 Commissie Leefomgeving  

 Lieuwe Tamminga maakt van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat hij het 

jammer vindt dat de jaarrekening 2017 van de commissie Leefomgeving vanavond 
niet is gepresenteerd. De voorzitter geeft aan dat het bestuur deze cijfers niet heeft 
ontvangen en ze daarmee niet heeft kunnen presenteren. De kascommissie geeft aan 
dat zij de cijfers heeft gezien en goedgekeurd. 

 

 Vanuit de zaal wordt er op gewezen dat het samengaan van wijkbelang en de 
wijkvereniging zonder al te veel ruchtbaarheid goed is verlopen. Hiervoor een 
compliment aan het huidige bestuur. 

 

 Hierna gaat Lieuwe over tot het toelichten van de activiteiten van de commissie 
Leefomgeving.  

 

a. Cambuurstadion: Durk Visser en Henk Halma hebben zitting in de diverse overleggen 
m.b.t. de ontwikkeling rond het nieuwe Cambuurstadion. Durk geeft aan dat één van 
de onderwerpen is dat Westeinde geen overlast wil hebben door parkeerproblemen en 
dat het kruispunt (Harlingerstraatweg) goed moet functioneren. Hierover is nog geen 
duidelijkheid en op dit moment liggen de gesprekken rond het stadion stil.  

 

b. Straatverlichting: Durk geeft aan dat over straatverlichting goede gesprekken zijn 
gevoerd met de gemeente. Op de Jan Jelles Hofleane en Douwe Kalmaleane worden 

lampen bijgeplaatst. Het onderhoud van de trottoirs is ook onder de aandacht. 

 

c. Groenvoorziening: de commissie is niet tevreden met hoe de proefvakken erbij 
liggen. Zij wil het eerst nog even aanzien het komend jaar. Hierover is nauw overleg 
met de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en 

beplanting. 

 

d. Onderhoud en doorspoelen vijvers: Hierover is goed contact met de gemeente en het 
waterschap. De duiker onder de Poptawei wordt dit jaar aangebracht zodat er een 
goede doorstroming zal komen. Men pleit ervoor dat het snoeien van slootkanten 
minder rigoureus moet gebeuren. 

 

e. Nieuwe bomen bij de beweegtuin zijn geplant. Eind mei worden de toestellen 
geplaatst. De beweegtuin wordt tijdens het wijkfeest in juni feestelijk geopend. 

 

f. Spelvoorziening staat even stil, maar meldingen voor nieuwe speeltoestellen zijn 
welkom.  

 

g. Voet- en fietspad: Deze herfst worden de bomen (linden) langs het fietspad 
geplaatst. Voorafgaand hieraan wordt het fietspad gerenoveerd. De overlast voor de 
flatbewoners wordt zo veel mogelijk beperkt.  

 

h. Op het wensenlijstje staan:  

- nieuw fietspad naar het Leeuwarder bos langs de oude spoorlijn. Financieel is 

dit op dit moment nog niet te realiseren.  

 

 - Aanleg vissteiger bij de grote vijver met eventueel een strandje:   

i. Graffitikasten, contact met de vliegbasis en reparatie foto tegeltableau winkelcentrum 
zijn lopende zaken. 

 

j. Ideeën en voorstellen zijn welkom bij de commissie.   

   

   

8 Activiteiten in Westeinde  
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 De voorzitter vraagt of er ideeën zijn vanuit de leden m.b.t. het organiseren van 

activiteiten in de wijk.  
Tjeerd reageert hierop met het voorstel om in de ALV van november 2018 voorstellen 
en plannen te bespreken vanuit elke commissie. Vice voorzitter geeft aan dat het 
bestuur in de ALV van november in alle openheid en transparantie samen met de 
leden de plannen en voorstellen van de commissies voor 2019 wil bespreken. 

 

 Keimp geeft aan dat voorafgaand hieraan het belangrijk is om te weten wat er met de 
beheerstichting gaat gebeuren. Vice voorzitter geeft aan dat het belangrijk is dat de 

leden hierin beslissen en eventuele ideeën aandragen.  
De voorzitter geeft aan dat het bestuur van mening is dat zij de beheerstichting niet 
in stand kan houden, omdat zij niet capabel is om dit op te pakken, zowel financieel 
als qua inzet en kennis niet. De huidige manier van beheer is niet mogelijk. Opties 
voor het bestuur zijn ‘terug naar vroeger’ door alleen met vrijwilligers te werken of de 
gemeente als eigenaar van het pand waarbij wijkbelang samen met andere 

verenigingen als huurder gebruik maakt van het pand. De heer Van Gelder geeft aan 

dat de gemeente op dit moment geen partij is in deze, omdat Palet ook nog steeds 
huurder is tot 2034. Hiermee is de huur afgedekt. De exploitatiekosten worden 
hiermee echter niet opgelost. Lieuwe Tamminga doet een oproep om met ideeën te 
komen voor een oplossing van de exploitatie. De voorzitter geeft aan dat onderzoek 
heeft uitgewezen dat commerciële uitbating van het gebouw niet rendabel zal zijn. De 
vice voorzitter licht toe hoe Zwettehiem wel activiteiten kan ontplooien doordat zij in 

een andere situatie zitten. 

 

 N.a.v. de discussie geeft de voorzitter aan dat het doel van wijkbelang is om 
activiteiten voor de wijk te organiseren en zij niet verantwoordelijk is voor de 
exploitatie van het wijkgebouw. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de beheerstichting. 

 

 Vanuit de zaal komt de vraag waarom enkele clubs plotseling geen toegang meer 
hadden tot het wijkgebouw met ingang van 2018. De voorzitter geeft aan dat dit te 
maken heeft gehad met de communicatie tussen Palet/beheerstichting en de 

beheerder. Ook hierin moet onderscheid worden gemaakt tussen de activiteiten 
vanuit de wijkvereniging en de beheerstichting. 

 

   

7 Rondvraag  

a Fokke: Uitgang van Jan Jelles Hofleane naar rondweg (Valeriusstraat) is voor auto’s 
tijdens spitstijden gevaarlijk. Lieuwe licht toe dat dit bewust zo is gecreëerd om de 
verkeersstromen via het kruispunt met de Harlingerstraatweg te laten gaan. 

 

b Yt: Is het mogelijk een electrische laadpaal in de wijk te plaatsen. Mevrouw Hagen 
geeft aan dat de gemeente hiervoor beleid heeft en de commissie Leefomgeving kan 

hierover contact opnemen. 

 

c De prijsverhoging drankjes is een kwestie voor de beheerstichting en kan hier niet 
worden besproken. 

 

d Voor de ALV in juni wordt z.s.m. een datumvoorstel worden gedaan in overleg met 
verschillende partijen. De datum wordt z.s.m. in BuitenWesten kenbaar gemaakt. De 
voorzitter doet het verzoek aan het mogelijk nieuwe bestuur om een plan te maken 

en dit kenbaar te maken. Kopijdatum voor BuitenWesten van juni is 9 mei a.s.  

 

e. Wat betreft de ontwikkelingen rond de Beheerstichting zullen de alternatieven moeten 
worden bekeken, samen met een commissie van wijze mannen en vrouwen. Het 
bestuur wat in juni wordt gekozen zal haar gedachten alvast hierover moeten laten 
gaan. 

 

   

8 Sluiting  

 De voorzitter bedankt om 22.10 uur iedereen hartelijk voor hun komst.  
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