
CONCEPT VERSLAG Algemene Ledenvergadering Wijkbelang Westeinde 

Op 24 april werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Er waren ca. 60 wijkbewoners 

aanwezig, voor het grootste gedeelte waren het leden. Ook wethouder Herwil van Gelder en een 

aantal gemeenteraadsleden woonden de avond bij. 

De voorzitter deelde mee dat wijkpanel en wijkvereniging inmiddels ook juridisch en financieel één 

geheel vormen: Wijkbelang Westeinde. 

Wijkgebouw 

Vanaf 1 januari is de situatie m.b.t. het wijkgebouw hectisch. De vergadering bedankte met een 

applaus de vrijwilligers die hun schouders er onder hebben gezet zodat de clubs hun activiteiten 

konden blijven houden. Vervolgens werd m.b.v. sheets toegelicht dat Wijkbelang één van de 

gebruikers van het gebouw is maar dat Beheerstichting It Hiem, waarin Wijkbelang samen met Palet 

zitting heeft, het gebouw moet beheren. Omdat Palet zich per 1 januari 2017 heeft teruggetrokken 

uit het wijkgebouw is de exploitatie van het wijkgebouw eigenlijk onmogelijk geworden.   

Goed nieuws 

De beweegtuin is in ontwikkeling. De bomen zijn geplant en de toestellen komen op korte termijn.  

Wijkbelang heeft ook zitting in de werkgroepen die inspraak hebben in de plannen  rond het nieuwe 

Cambuurstadion, e.e.a. conform een eerder besluit van de leden.  En ook dit jaar komen er weer 

prachtige bloemen aan lantaarnpalen, bloemen in de verkeersremmers en zijn hoeken in de wijken 

ingezaaid.  

Financiën 

Keimp Pijpstra lichtte de jaarrekening toe en hij bedankte Klazina Jaarsveld, Erik de Jong en Leen 

Bouwens voor hun goede bijdrage aan de financiële stukken. Hoewel ook dit jaar een negatief 

resultaat werd geboekt is de financiële situatie van Wijkbelang nog steeds gezond. De kascommissie 

heeft de boeken gecontroleerd en verleende haar goedkeuring. 

Bestuur 

In april 2017 is het bestuur aangetreden met daarbij de toezegging dat zij allen hun zetel na een jaar 

ter beschikking stellen. Het bestuur bestaat nu uit 4 personen en dat is te weinig. Helaas waren er 

geen kandidaten.  Daarop stelde het bestuur voor om een nieuwe ALV uit te schrijven, een 

noodoproep te doen in BuitenWesten en dan op de volgende ALV hopelijk voldoende bestuursleden 

te kunnen benoemen. 

Een aantal personen gaf aan het hier niet mee eens te zijn. Zij dachten dat er wellicht kandidaten zijn 

die niet in de huidige setting van het bestuur willen meedraaien. De voorzitter antwoordde daarop  

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.  

Na een korte, ingelaste pauze, werd gestemd over het voorstel om de verkiezing van het bestuur te 

verdagen naar een ALV in juni. Hiermee werd tijd gecreëerd om de huidige situatie te overzien en 

nieuwe bestuursleden de kans te geven om zich aan te melden. Zelfs kan een compleet bestuur zich 

aanmelden. Dit voorstel werd met 27 stemmen voor en 14 tegen, aangenomen. 

Activiteiten 

Een greep uit oude en nieuwe activiteiten: 

 * De wijkfeestcommissie heeft het initiatief tot een Buurtcafé genomen. Op zaterdagavond was de 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten.  Wellicht wordt dit na de vakantie weer opgepakt. 

* Dit jaar bezocht de Paashaas / paashazen ons wijkgebouw. 105 kinderen hebben hiervan genoten.  



 * Twee keer is er voorafgaande aan de filmavond met elkaar gegeten. Dit was een succes.  

 * Wijkbelang denkt mee in de plannen voor de ontwikkeling van het WTC. Daar heeft de wijk om 

gevraagd. We letten op de parkeeroplossingen op de afwikkeling van verkeersstromen, m.n. het 

kruispunt Harlingerstraatweg. 

* De nieuwe straatverlichting is geëvalueerd. Op enkele plaatsen worden lampen bijgeplaatst.  

* Het onderhoud van de trottoirs is ook een punt van aandacht. 

* De groenvoorziening is belangrijk in onze wijk. De ingezaaide proefvakken pakken niet helemaal 

goed uit. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en beplanting maar Wijkbelang praat 

mee. Vanuit de zaal wordt er voor gepleit dat het snoeien van slootkanten minder rigoureus moet 

gebeuren of tenminste in gedeelten zodat broedende watervogels een veilige plek kunnen houden. 

* De nieuwe bomen bij de beweegtuin zijn geplant. Eind mei worden de toestellen geplaatst. De 

beweegtuin wordt tijdens het wijkfeest in juni feestelijk geopend. De renovatie van het voet- en 

fietspad staat voor de herfst op de planning. Omdat hier meerdere partijen zijn betrokken, is dit een 

lastige klus. 

Tot slot doet de commissie een oproep aan de inwoners om ideeën en voorstellen in te dienen bij 

het bestuur.  

De voorzitter haakt hier op in en vraagt of er ideeën zijn vanuit de leden m.b.t. het organiseren van 

activiteiten in de wijk. Tjeerd Heidstra reageert hierop met het voorstel om in de ALV van november 

2018 aan de hand van de begroting alle ingediende voorstellen en plannen te bespreken. De vice-

voorzitter geeft aan dat dit past binnen de missie van het bestuur voor openheid en transparantie. 

De leden van de vereniging beslissen! 

Wijkgebouw 

Keimp Pijpstra geeft aan dat het belangrijk is om te weten wat er met de beheerstichting gaat 

gebeuren. De voorzitter antwoordt dat het bestuur van mening is dat zij de beheerstichting niet in 

stand kan houden. Door de gewijzigde omstandigheden de laatste twee jaar en het terugtrekken van 

Palet, is het zowel financieel als qua inzet en kennis niet langer mogelijk het gebouw gezond te 

exploiteren.   

Opties voor het bestuur zijn ‘terug naar vroeger’ door alleen met vrijwilligers te werken of de 

gebruiksrechtverlening terug te geven aan de gemeente als medehuurder van het pand waarbij 

wijkbelang samen met andere verenigingen als onderhuurder gebruik blijft maken van het pand.  

Wethouder 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 voorzitter antwoordt dat dit 

correct is. Echter, de exploitatiekosten zijn nog steeds (te) hoog en worden niet gedekt door de 

inkomsten. Lieuwe Tamminga doet een oproep om met ideeën te komen voor een betere exploitatie.  

De voorzitter geeft aan dat het vorig jaar door Koninklijke Horeca Nederland uitgevoerde onderzoek 

heeft uitgewezen dat commerciële uitbating van het gebouw niet rendabel kan zijn. Op een vraag uit 

de zaal waarom de Stichting Swettehiem wel activiteiten kan ontplooien antwoordt de vice-

voorzitter dat deze stichting geen vaste exploitatielasten heeft en vrijelijk kan beschikken over de 

ruimtes in het gebouw. 

De voorzitter benadrukt dat het doel van de vereniging Wijkbelang Westeinde is om activiteiten voor 

de wijk te organiseren en dat zij niet verantwoordelijk is voor de exploitatie van het wijkgebouw. 

Deze verantwoordelijkheid ligt bij de beheerstichting waarin Wijkbelang en Palet samen deelnemen 

maar waaruit beide partijen zich dus willen terugtrekken. 

Vanuit de zaal kwam de vraag waarom enkele clubs in januari voor een dichte deur van het 

wijkgebouw stonden. De voorzitter antwoordt dat er een slechte overdracht is geweest van de vorige 



beheerder naar het bestuur van de beheerstichting. Zo was niet duidelijk welke afspraken er lagen en 

was er lang maar één sleutel. Wijkbelang heeft haar uiterste best gedaan.  

Rondvraag 

Op een vraag van Fokke naar de gevaarlijke ontsluiting van de Jan Jelles Hofleane naar rondweg 

(Valeriusstraat) licht Lieuwe dat dit bewust zo is gecreëerd om de verkeersstromen via het kruispunt 

met de Harlingerstraatweg te laten gaan. 

Yt Kruisinga informeert naar de mogelijkheid tot het plaatsen van een electrische laadpaal in de wijk. 

Mevrouw Hagen geeft aan dat de gemeente hiervoor beleid heeft en dat de commissie 

Leefomgeving contact kan opnemen. 

De datum voor de extra ALV in juni wordt z.s.m. in BuitenWesten en op de website bekend gemaakt. 

De voorzitter doet het verzoek aan het mogelijk nieuwe bestuur om een plan te maken en dit aan te 

leveren voor publicatie. Het zou mooi zijn wanneer er iets te kiezen is.  De copij moet 9 mei worden 

ingeleverd. 

Verder zal het bestuur trachten een commissie van wijze mannen en vrouwen te vinden die wil 

meedenken over de koers van wijkbelang en wijkgebouw. 

Om 22.10 uur bedankte de voorzitter iedereen hartelijk voor hun komst en werd er nog gezellig 

nagepraat aan de bar. 
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