Verslag buurtavond 16 april 2014
Datum:

woensdag 16 april 2014

Buurt:

Voor alle bewoners in de binnenstad van Leeuwarden

Locatie:

Zalen Schaaf

Tijdens de avond is het volgende besproken:
Opening en voorstellen
Aanwezigen worden welkom geheten door Hennie van Amerongen, voorzitter van het
Wijkpanel Binnenstad. Doel van deze avond is om bewoners van de verschillende
binnenstadsbuurten met elkaar in contact te brengen, over het leven en wonen in de
binnenstad te praten, elkaar te inspireren en te zien hoe het wijkpanel daarbij een rol speelt.
Hennie introduceert de leden van het wijkpanel en geeft uitleg over de initiatieven van het
wijkpanel. De website van het wijkpanel wordt onder de aandacht gebracht en genoemd
wordt dat we graag initiatieven horen van bewoners en open staan voor nieuwe ideeën. We
horen graag hoe u de buurt ervaart, wat leeft er?
Projecten en ervaringen van het Wijkpanel Binnenstad
Henrike Gootjes vertelt over het Groene Vingers Netwerk, opgezet om natuur in de
binnenstad toe te juichen, opgezet om actief te worden in het creëren van meer groen/natuur
in de binnenstad en anderen stimuleren dat ook te doen. Reeds uitgevoerd zijn 2x
geveltuinendag, bollenactie, nestkasten, medefinanciering kas Arendsstraatbuurt, groene
stadswandelingen. Er bestaat een facebookpagina waarop je je kunt aanmelden (zie ook
www.wijkpanelbinnenstad.nl). Ook werd er na de brand op de Kelders een wand aangekleed
met plantjes als symbool van meeleven, troost.
Nanno Benninga licht het bestaan van buurtvereniging Eewal e.o. toe. Een vereniging met
zowel ondernemers als bewoners (met zicht op Eewal) als leden. Activiteiten zijn o.a.:
nieuwjaarsreceptie, reisje, “tussen de schuifdeuren”: kijken in de woning van een andere
binnenstadsbewoner.
Presentatie
Hierna volgt een presentatie door 2 medewerkers van organisatie Buurtzorg. Dit betreft een
kleinschalige landelijke organisatie met nu een team in centrum e.o. Leeuwarden., 7e filiaal.
Zelfsturend team, verwijzing kan plaatsvinden via huisarts/transferteam of cliënt zelf.
Vanuit het publiek wordt de vraag gesteld of het wijkpanel ruimte moet geven aan
commerciële organisaties.
Wat speelt er in de binnenstad – Wensen, Tips en Tops
Er wordt er in groepjes gepraat over wensen, ideeën, verbeterpunten met plattegrond van
binnenstad Leeuwarden als leidraad.
Aansluitend worden de volgende ideeën gepresenteerd:
Wens: speeltuin in de binnenstad zodat jonge kinderen met elkaar kunnen spelen,
mogelijkheid contact te leggen met andere jonge ouders.
Tip vanuit publiek: achter Monnikemuurstraat/Nieuweburen Grote Kerk is een (zeer) klein
speeltuintje.
Top:

groen/geveltuintjes fantastisch.

Tip:

adopteren plantenbakken, zorgen voor onderhoud.
picknick Prinsentuin.
praamvaren buurtbewoners.

Kritische noot: parkeren. Betaalde parkeervergunning, evt. in parkeergarage? Idee:
eventueel bezoekerskaart (in Randstad in gebruik).Zou t.o.v. binnenstadsbewoners aardige
geste zijn. Denken in oplossingen.
Top:

diverse buurt, alles binnen loopafstand.

Tip:
leegstand winkels, ombouwen in appartementen in passende bouwstijl? Oldehoofsterkerkhof
groot plein met weinig uitstraling, kaal i.t.t. Wilhelmaplein. Idee om gedicht in vorm kunstwerk
zoals op Wilhelminaplein te plaatsen, bomen, fonteintjes weer in werking te zetten.
Informatiebordjes plaatsen/ teken historische panden., bv. ook in Joodse buurt.
Struikelstenen.
Markt Nieuweburen.
Bewegwijzering binnenstad verbeteren.
Wensen:
Avondmarkt Nieuweburen.
Singelproject: bankjes door kunstenaars.
Herplantplicht bomen aan de Eewal.
Krolpaal Grote Kerkstraat, oplossing sluipverkeer, vooral in de spits. Pasje voor bewoners?
Volkstuin in de binnenstad (advies contact met Henrike op te nemen).
Barbecue binnentuin Pijlsteeg.
Activiteitencentrum in binnenstad om mienskip te bevorderen. Suggestie: Parnas.
Ontwikkelen buurtzorg zodat er contact gelegd kan worden met zieken en ouderen.
Vraag naar wijkcentrum, eventueel locatie Parnas.
Eind Tuinen, suggestie voor vast podium speakerscorner ter afsluiting renovatie Tuinen.
Opfleuren gevelwand Achmea, kantorencomplex, nu naargeestig, industrieel uitzicht vanaf
de gracht.
Opheffen leegstand Bonnematoren. Antikraak?
Olifantspaadjes legaliseren en bestraten door gemeente zodat groenvoorziening beter tot
zijn recht komt.
Lombardsplein troosteloos. Noot: is nog niet af.
Verkeersstudie ingang parkeergarage. Idee auto’s eerder naar beneden laten rijden.
Top: complimenten over verlichting, led-verlichting in de bomen. Wordt vooral gehoord via
niet-Leeuwarders.
Idem betreffende bloembakken aan de bruggen.
Tip: bloembakken door hele binnenstad op verdiepingsniveau. Idee kwam vanuit overleg
winkeliersvereniging kleine Kerkstraat. Idee adoptie bloembakken meenemen. Graag
contact met Henrike hierover.
Kortom: veel tips, tops en wensen.
Dank voor de enthousiaste inbreng. Gevraagd wordt om hulp bij het uitwerken van
bovenstaande ideeën door bewoners.
Mogelijkheid tot achterlaten van mailadres en telefoonnummer via presentielijst.
Henrike Gootjes meldt haar vertrek uit het wijkpanel binnenstad.
Belangstellenden voor eventuele participatie in het wijkpanel kunnen contact met ons
opnemen (info@wijkpanelbinnenstad.nl of via website).
De binnenstadswandeling van 23 april a.s. wordt onder de aandacht gebracht, start 19.30
uur Hofplein bij Us Heit. Graag wel aanmelden via website.

