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Voor bewoners van het Havankpark en omgeving
De Paashaas nodigt je uit: paaseitjes zoeken en eieren
gooien
Alle kinderen tot 6 jaar zijn ook dit jaar weer van harte
welkom om paaseitjes te zoeken. Doe je mee? Kom dan op
maandag 17 april, tweede paasdag, om 11:00 uur naar de
speeltuin. De paashaas heeft al laten weten dat hij dit jaar nog
meer eitjes op moeilijke plekken wil verstoppen. Wij denken
niet dat het hem lukt, omdat jullie heel goed kunnen zoeken.
Neem voor de zekerheid je ouder(s) mee voor het geval de
eitjes te hoog liggen.
Als alle eitjes gevonden zijn, is iedereen welkom voor het
traditionele eieren gooien op het fietspad. Vanaf 11:30 uur
kunnen jullie je daar aanmelden. Diegene die niet willen
gooien zijn uiteraard van harte welkom om de deelnemers toe
te juichen en chocolade eitjes te eten. Welk team uit de wijk
gooit het verst met een ei, zonder dat het breekt?
Dit jaar worden minder activiteiten georganiseerd dan voorgaande jaren. De activiteitencommissie
ziet het aantal deelnemers ieder jaar dalen en heeft daarom besloten minder aan te gaan bieden.
Wanneer je zelf een leuk idee hebt en je wilt iets organiseren, dan helpt de activiteitencommissie
je graag. Neem contact op met activiteiten@havankpark.nl.

Onraad? Gelukkig komt er een
WhatsApp Buurtpreventiegroep.
Een stel kerels met een ladder bij het huis
van de buren die op vakantie zijn? In het
beste geval zijn dat glazenwassers. Maar
als je het niet vertrouwt, dan kun je dat
binnenkort melden in onze WhatsApp
Buurtpreventiegroep. Buurtpreventie is
er in vele vormen. Tegenwoordig wordt
veel gebruik gemaakt van een speciale
WhatsAppgroep waar je verdachte
situaties kunt melden. Het is wel de
bedoeling dat je eerst de politie alarmeert voordat je de preventiegroep informeert. Nog voor de
zomer worden borden bij de toegangswegen rondom onze wijk geplaatst, waarop gemeld wordt
dat in deze omgeving een WhatsAppgroep actief is.
Help je mee onze wijk veiliger te maken? Mail dan de volgende gegevens naar
buurtpreventie@havankpark.nl: naam, adres, leeftijd en het telefoonnummer van je mobiele
telefoon. Na opgave ontvang je de huisregels en aanvullende informatie voor de Buurtpreventie
groep.

Wie behartigt de belangen van het Havankpark?
De meeste wijkgenoten kennen onze wijkvereniging Havankpark. Onze activiteitencommissie
organiseert regelmatig activiteiten voor jong en oud, zoals de Paasactiviteiten en uiteraard ons
jaarlijkse Havankfeest in de zomer. En ook van deze nieuwsbrief De Schaduw, die
tweemaandelijks op de deurmat valt. Daarnaast wisselen wijkgenoten bijna dagelijks nieuwtjes uit
in onze besloten Facebookgroep Havankpark Lwd.
De wijkvereniging Havankpark heeft bijna 100 leden, wat veel is, op een totaal van bijna
150 huizen. Voor onze wijk behartigt Wijkvereniging Havankpark de belangen van de bewoners
van het Havankpark en nabije omgeving. De wijkvereniging Havankpark is een rechtspersoon. De
wijkvereniging Havankpark zorgt voor het behoud van de uitgangspunten van de wijk: Wonen in
het bos.
De laatste tijd hebben de activiteiten van de wijkvereniging Havankpark te lijden onder een
teruglopend aantal deelnemers. Ook is het steeds moeilijker wijkbewoners te vinden die actief
willen deelnemen in één van de vele overlegorganen rond de wijk Bilgaard, waaronder het
Havankpark valt. Dat is jammer, want dan krijgt de wijk een minder luide stem.
Overlegstructuren in Bilgaard
Het Havankpark valt voor de gemeente onder de wijk Bilgaard en is daarmee geen aparte
wijk. De gemeente Leeuwarden is verdeeld in wijkpanels, waarvan Bilgaard er één is. De
wijkpanels zijn voor de gemeente belangrijke partners in het samen werken aan een schone, hele
en veilige leefomgeving in de wijken en dorpen van Leeuwarden. Een panel bestaat uit een aantal
betrokken bewoners, organisaties en/of ondernemers van een wijk of dorp. Iedereen die
belangstelling heeft, kan zich als lid aanmelden bij het panel.
Het wijkpanel Bilgaard is een zelfstandig orgaan binnen de wijk dat aanspreekpunt is voor
de gemeente. De wijkpanels hebben een budget, voor Bilgaard is dat zo’n €30.000 per jaar. De
wijk Bilgaard kent ook de wijkvereniging Bilgaard, de wijkvereniging Om de Klokslag
(Vierhuisterweg, Troelstraweg) en onze wijkvereniging Havankpark. Deze wijkverenigingen zijn
zelfstandig.
De wijkmanager is de schakel tussen de gemeente Leeuwarden en het wijkpanel, in
Bilgaard is dat Martine Diephuis. Namens onze wijkvereniging Havankpark maakt voorzitter
Ruud Miedema deel uit van het wijkpanel, om onze belangen te behartigen. Onze wijkgenote Jos
van Dongen is de nieuwe tijdelijke voorzitter van de wijkvereniging Bilgaard. Zij is dat op
persoonlijke titel.
Eén keer per jaar legt het wijkpanel verantwoording af aan de bewoners van Bilgaard. Met
dat doel worden de bewoners uitgenodigd voor de jaarlijkse wijkconferentie. Hier komt het
jaarverslag aan de orde en een overzicht van de besteding van het wijkbudget. De financiële
verantwoording voor de bestedingen uit het wijkbudget legt het wijkpanel af aan de gemeente. De
wijkconferentie voor 2017 vindt plaats op woensdag 26 april 2017 in wijkcentrum Bilgaard.
Het wijkpanel heeft diverse commissies, zoals de verkeerscommissie, de werkgroep
Leeuwarder Bos, ouderen, multiculti, spelen en de werkgroep Leeuwarden 2018.
Welke bijdragen heeft het Havankpark gekregen?
Het Havankpark heeft in het verleden geld gekregen van het wijkpanel. Naast de
financiering van de tafeltennistafel aan de Dokkumer Ee en de nieuwe schommel in onze speeltuin
krijgt de wijk ook geld voor het Havankfeest. De speeltuin is voor een deel gerealiseerd met geld
van het wijkpanel. Ons oud-papier wordt maandelijks opgehaald door OPA, de oud-papier actie.
Het geld dat dit oplevert komt (voor een deel) ook weer ten goede aan de wijk. Hiervoor is het
zaak dat de wijk aangeeft wat geplande activiteiten en andere wensen zijn, zodat hiervoor budget
gereserveerd kan worden.

Voor het behartigen van onze wijkbelangen zijn er meer mensen nodig. Op dit moment
zijn de bestuursleden actief hierbij betrokken. Dat zijn voorzitter Ruud Miedema; de beoogde
penningmeester Matthijs van Waveren, secretaris Ingrid Spijkers en algemeen lid Janna
Struiksma. Afgezien van de penningmeester lopen deze bestuursleden al lange tijd mee. De
wijkvereniging kent een activiteitencommissie, die wordt gevormd door Albert van Dijk, Allard,
Carola van Nuil, Margriet Donkers en Rixt van der Meulen.
Ontwikkelingen in en rond de wijk
Al jaren is er sprake van nieuwbouw op het veldje aan de Eeskwerd. Laatste stand van
zaken is dat er nog steeds gebouwd gaat worden, maar dat de plannen nog niet zo concreet zijn dat
er nu iets over te melden valt. De wijkvereniging Havankpark houdt de vinger aan de pols.
Onze wijkgenoot Peter Schuurman heeft plannen om natuurgerelateerde buitenactiviteiten
en educatie in het Leeuwarder Bos te faciliteren. Het plan bestaat uit het organiseren en
ontwikkelen van buitenactiviteiten, het verbeteren van de infrastructuur in het bos en het oprichten
van een buitencentrum. De wijkvereniging volgt de plannen met belangstelling en heeft contact
met Peter hierover.
Er is een voedselbos in Leeuwarden; de initiatiefnemer is Anastasia Limareva. De
gemeente Leeuwarden heeft besloten tot realisatie ervan op de plek waar de essenbomen zijn
aangetast door de essentakziekte. Het voedselbos heeft een oppervlakte van bijna 2 ha. De locatie
van het toekomstige voedselbos is direct ten noorden van de volkstuinen aan de Vierhuisterweg.
Ook hier heeft de wijkvereniging contact met de initiatiefnemer.
Hoewel onze wijk niet groot is, spelen er wel veel zaken die van belang zijn voor de
bewoners. De wijkvereniging Havankpark zorgde voor de ruilbibliotheek voor boeken, nam het
initiatief voor de AED en zorgde voor de financiering en realisatie van de reanimatiecursus.
Daarnaast neemt de wijkvereniging Havankpark het initiatief om aanspraak te maken op gelden uit
het Mienskipfonds voor een opslag / ontmoetingsplek bij het nog te realiseren trapveldje.
Voor al deze activiteiten zijn méér mensen nodig. We nodigen u daarom van harte uit om
naar de Algemene ledenvergadering te komen op dinsdag 18 april 2017. En uiteraard hopen we
daarbij op uw inzet, voor onze wijk.
Reanimatiecursus
Vorig jaar zijn een aantal wijkgenoten geschoold in het reanimeren, dit in het kader van een
hartveilige buurt. Zie ook www.fryslanhartveilig.nl. Het is belangrijk om deze vaardigheid ook te
onderhouden. Daarom organiseren we in juni/juli weer een reanimatiecursus voor de wijk en
omgeving. Ook mensen die nog nooit zo'n cursus hebben gehad, zijn van harte welkom.
Belangstellenden kunnen zich opgeven door een mailtje te sturen naar activiteiten@havankpark.nl.
Tip: de dichtstbijzijnde AED in onze wijk is in bij Sipke Woudstra en Vanda Borgart,
Carlierstraat 49. Ingeval van nood mogen we de AED te allen tijde ophalen. We hopen dat we het
niet nodig hebben.
Albert van Dijk (0615140911)

Beoogd penningmeester stelt zich voor
Mijn naam is Matthijs van Waveren. Sinds juni 2015 woon ik samen met mijn
gezin aan de Carlierstraat 34. Daarvoor woonden we aan de Leeuwerikstraat,
tegenover de Jumbo. Wij genieten nu dus hier nu al bijna 2 jaar van de rust en
de afwezigheid van vrachtwagens. Verhuizen naar het Havankpark is werkelijk
een van de beste dingen die ons is overkomen. Ik werk als leerjaarcoördinator
en docent wiskunde aan een school in Gorredijk en in de weekenden doe ik aan
zweefvliegen. Net als mijn zoon en mijn dochter trouwens.

Vorig jaar bezocht ik de eerste ledenvergadering van de wijkvereniging, toen er iemand gezocht
werd voor de kascommissie. Als nieuwe bewoner stelde ik me daarvoor uiteraard beschikbaar.
Maar na enkele maanden stond Ruud voor mijn deur met de vraag of wellicht ook beschikbaar zou
zijn als penningmeester. Ik zal deze taak, als de ALV mij hiervoor geschikt acht en kiest als
penningmeester, komende jaren zo goed en nauwkeurig mogelijk proberen uit te voeren.
Matthijs van Waveren
Mienskipsfonds
Heb jij een goed idee voor onze wijk? Loop je al tijden rond met een goed plan, waar alle
bewoners van het Havankpark wat aan hebben? Dan is nu de tijd om actie te ondernemen.
De gemeente Leeuwarden heeft namelijk het Mienskipsfonds ingesteld, bedoeld om de
leefbaarheid en levendigheid te bevorderen. Met het fonds wil de gemeente initiatieven van
bewoners steunen. Voorwaarden zijn:
• de aangevraagde subsidie is voor initiatieven van bewoners(-groepen);
• het gaat om activiteiten en voorzieningen op het terrein van leefbaarheid en participatie;
• een initiatief moet aansluiten bij wat er leeft in de eigen omgeving en moet draagvlak hebben;
• de initiatiefnemers moeten zelf actief bijdragen aan de uitvoering van het initiatief.
Het bestuur van wijkvereniging Havankpark denkt dat een initiatief van onze wijk een kans maakt
op een bijdrage uit het Mienskipsfonds en vraagt bewoners om ideeën. Welke wensen leven er?
We denken bijvoorbeeld aan een opslagplek voor alle materialen die de wijkvereniging heeft
(zoals de tent en tafels en bankjes) en wat nu op allerlei zolders ligt opgeslagen. Of aan een plek
waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en kunnen bijpraten. Meer en andere ideeën zijn
welkom. Het bestuur wil graag samen met andere bewoners in de wijk de aanvraag indienen.
Ideeën kunnen worden gedeeld in de Facebookgroep Havankpark Lwd, of kunnen worden
gemaild naar de voorzitter van de wijkvereniging, Ruud Miedema: ruudmiedema@upcmail.nl
Voor meer informatie over het Mienskipsfonds: www.leeuwarden.nl/mienskipsfonds
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Colofon
Wijkvereniging Havankpark behartigt de belangen van de bewoners van het Havankpark en nabije omgeving. De
wijkvereniging is een rechtspersoon en daarmee een officiële gesprekspartner voor gemeente en andere partijen. De
wijkvereniging draagt zorg voor het behoud van de uitgangspunten van de wijk: Wonen in het bos. De
activiteitencommissie verzorgt meerdere keren per jaar activiteiten, waaronder Paasactiviteiten, het Havankfeest, de
spokentocht en de Kerstkuier. Tevens krijgen wijkbewoners tweemaandelijks de Nieuwsbrief De Schaduw. Met uw
lidmaatschap steunt u de wijkvereniging. Het lidmaatschap kost €20,00 per jaar. U kunt uw lidmaatschap aan- of
afmelden bij de secretaris van de wijkvereniging: secretaris@havankpark.nl.
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