Verslag Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Havankpark d.d. 20 maart 2002
Aanwezig: T. Verlaan, D. Feenstra, C. Langendijk, A. Rienks en 18 andere leden
1. Opening(srede)
De voorzitter, Theo Verlaan, opent de vergadering om 20:05 uur en heet iedereen van harte welkom op de 2e
Algemene Ledenvergadering (ALV) van de wijkvereniging Het Havankpark alias De Schaduw.
De vereniging heeft vanavond haar 111e lid verwelkomd; de heer Monzon is aan de deur lid geworden.
Theo vraagt of iemand nog iets aan de agenda wil toevoegen en of er inzake agendapunt 9 nog kandidaten voor
het voorzitterschap zijn. Er zijn geen aanvullingen op de agenda en geen kandidaten voor het voorzitterschap.
Er wordt een dankwoord uitgesproken aan wijkvereniging Bilgaard voor het kosteloos beschikbaar stellen van de
ruimte. Inmiddels is er regelmatig contact tussen de besturen van de wijkverenigingen. In het begin, met het
vorige bestuur van Bilgaard liep het wat stroef. Er werd gesproken over koppengeld (een bijdrage van de
gemeente die iedere wijk ontvangt per bewoner van de wijk) en de mogelijke bedreiging die onze wijkvereniging
vormde voor Bilgaard om het koppengeld voor de Havankparkers mis te lopen. Inmiddels is het bestuur van
Bilgaard gewisseld, het punt opgehelderd en is op 19 oktober 2001 afgesproken om een halfjaarlijks overleg te
hebben om te kijken naar gebieden waarop we kunnen samenwerken.
Theo grijpt nog even terug op het ontstaan. Officieel zijn we een wijkvereniging, maar we groeien langzaam naar
een parkvereniging. Dat past beter bij onze omgeving en waar we voor staan.
De drie belangrijkste punten voor de wijkvereniging zijn:
1. Kwaliteitsplan: Wonen in het Bos
2. Bestemmingsplan Havankpark en Leeuwarder Bos
3. Groen Beheerplan, een plan opgesteld door Elerwoude in opdracht van de gemeente Leeuwarden, waarin het
beheer van de kwaliteit van de groenvoorziening in het park is uitgewerkt.
Ten aanzien van punt 2 de Bestemmingsplannen van Havankpark en het Leeuwarder Bos, was er vorig jaar de
dreiging van de Ee-eilanden. Die plannen zijn, mede dankzij het actiecomité Plantertje groot, boompje dood door
de gemeente op de lange baan geschoven. Op dit gebied is er veel overleg geweest met de gemeente en zal het
bestuur, naast de acties door het actiecomité, contact houden met name met de projectleider Stedelijke
Vernieuwing.
Ten aanzien van de punten 1 en 3:
We moeten proberen om de wijk zijn eigen identiteit en karakter (kleinschalig, fraaie nieuwbouw, een wijk in het
bos) te laten behouden en te stimuleren. Dit zullen we voornamelijk binnen de wijk moeten doen, door
gezamenlijke activiteiten te organiseren of soms elkaar aan te spreken op gedrag dat niet past binnen het
karakter. Hierbij zullen ook kwesties zijn met enig “bromsnor gehalte”.
Binnen de wijkvereniging zijn in dit kader ook aangeschakeld Immy Boersma die deelneemt in het Fysiek
Beheer Overleg Bilgaard en Wieb Top, die voorzitter is van het wijkpanel Bilgaard.
Het contact dat hierover met de gemeente is, loopt over het algemeen goed. Dat het ook wel eens mis gaat toont
de nationale boomplantdag, die vandaag zonder overleg en duidelijke aankondiging binnen het park heeft plaats
gevonden.
Het oprichten van een beheeroverleg ten behoeve van het Groen Beheerplan is opgeschoven, omdat de
oplevering van het Havankpark als project naar de beheerorganisatie van de gemeente (BOR= Beheer Openbare
Ruimte) is verschoven naar later in 2002.
2. Verslag 15 maart 2001
Het verslag van de 1e Algemene Ledenvergadering wordt doorgenomen.
Tekstueel: Geen opmerkingen.
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N.a.v.: Complimenten voor het complete verslag.
3. Mededelingen en Ingekomen en uitgaande stukken
Chris Langendijk somt de relevante ingekomen en uitgaande stukken op.
Ingekomen stukken:
- Aansprakelijkheidsverzekering dd 10 juli 2001
Voor diverse nota’s wordt verwezen naar de penningmeester en de bevindingen van de kascommissie.
Uitgaande stukken:
- Brief naar gemeente Leeuwarden, projectleider Havankpark W. van der Schaaf met verzoek realisatie
speelplek dd 23 november 2001
- Brief naar de gemeente Leeuwarden, projectleider Havankpark W. van der Schaaf met extra toelichting
verzoek realisatie speelplek dd 6 januari 2002
Kees Mourits vraagt hoe het staat met de speelplek.
Het bestuur heeft naar aanleiding van de laatste enquête de gemeente aangegeven dat er behoefte is aan een
speelplek en waar de favoriete plaatsen zijn binnen het park. Het is nu aan de gemeente om er invulling aan te
geven. De gemeente geeft het op dit moment geen prioriteit. Het bestuur “houdt het warm”.
Johan de Jong vraagt hoe het staat met de bestrating, de beplanting en de onthulling van het kunstwerk.
Het bestuur heeft regelmatig overleg met de gemeente, zoals reeds is aangegeven. Nieuws dat uit dat overleg
komt wordt via de nieuwsbrief het Havankpark ingebracht.
Zo is er op dit moment een initiatief van de gemeente om nieuwe bomen te planten voor de bomen die na de
laatste aanplant zijn gestorven.
De onthulling van het kunstwerk zal mogelijk op het Havankfeest plaatsvinden. We hebben ook daarover contact
met de gemeente.
Joop van der Kamp maakt een compliment voor de nieuwsbrief. Leuk, verzorgd en informatief.
Kees Mourits stelt voor om ook een email nieuwsbrief uit te doen. Ook hij vindt de papieren nieuwsbrief prima,
maar een digitale nieuwsbrief kan gebruikt worden om sneller (digitaal) response te krijgen op urgentere zaken.
Via een oproep in de (papieren) nieuwsbrief kunnen bewoners zich aanmelden met hun email voor de digitale
versie..
Chris Langendijk meldt dat het optuigen van de Havanksite, die ook is bedoeld om discussies op te voeren,
helaas op zich laat wachten.
Johan de Jong geeft het advies om een nieuwsbeheerder voor de site te zoeken.
4.

Jaarverslag 2001

Chris Langendijk somt de algemene zaken op:
Er hebben zich geen kandidaten aangemeld voor de vacature van Algemeen lid.
In 2001 heeft het bestuur 11 maal vergaderd en zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
- Organiseren bosbeelddag op 20 maart met inbreng van de gemeente, camping Taniaburg, tuinbedrijf
Bootsma en rondleidingen door het bos.
- Uitnodiging (2x) naar toekomstige bewoners Manon de Bercy om contact te zoeken zodat ze via de
nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden en om aanmeldingsformulier voor lidmaatschap toe te zenden.
- Leveren diverse artikelen voor de nieuwsbrief o.a. oproep lidmaatschap, uitnodiging algemene
ledenvergadering, nieuws van de gemeente, inventarisatie speelplek.
- Immy Boersma, lid van fysiek beheer overleg Bilgaard, ondergebracht bij wijkvereniging.
- Ondersteunen van de activiteitencommissie bij het organiseren of regelen van zaken.
- Overleg met vertegenwoordigers van de gemeente. Projectleider Havankpark, W. van der Schaaf,
gesprekken op 17 januari en 21 juni over voortgang project en diverse e-mails over lopende zaken en
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voortgang. Hoofd Dienst Welzijn, G. Mommers, gesprek op 4 januari over mogelijke subsidies vereniging.
Projectleider Stedelijke Vernieuwing, P. Eikelenboom, gesprekken op 13 juni en 11 november over
voortgang stedelijke vernieuwing.
Overleg met bestuur Wijkvereniging Bilgaard op 21 februari en 19 oktober over kennismaken en
samenwerken. Wordt gecontinueerd in vast halfjaarlijks overleg.
Inventarisatie speelplek en rapporteren bevindingen aan de gemeente.
Bijwonen wijkconferentie Bilgaard op 26 november.
Organiseren kerstboom in het Havankpark.

Alie Rienks somt de activiteiten georganiseerd door de activiteitencommissie in 2001 op:
- Wedstrijd paaseieren zoeken op paasmaandag. Goede opkomst. In half uur 250 eitjes gevonden. Succes en
wordt geprolongeerd.
- Havankfeest op 12 mei. Alie somt de verschillende onderdelen op en besluit met de conclusie dat het een
zeer geslaagd feest was.
- Nationale Straatspeeldag op 20 juni in de Carlierstraat om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid in de
wijk. Leuk met een echte sloopauto (plus anekdote).
- Natuurtrip naar Broeksterwoude werd helaas op het laatste moment afgelast a.g.v. diverse afzeggingen.
- Himmeldei op 25 augustus. Erg warm. Gestart met een kleine groep, geeindigd met een grote groep
volwassen en kinderen en veel rommel (voornamelijk bouwafval). In het voorjaar herhaald.
- Een kerstversieringswedstrijd in de kerstvakantie om de Havankboom mee op te vrolijken leverde een
beperkt aantal inzendingen. Alle deelnemers kregen een attentie.
- Op 22 december deden 17 kinderen mee aan een knutselmiddag in Taniaburg. Er werd een heuse kerststal in
elkaar geknutseld en het kerstverhaal werd verteld en uitgebeeld door de kinderen, met een echt kerstkindje.
- Nieuwjaarsborrel op 6 januari (2002). Het was gezellig druk. Een geslaagde activiteit die ook zal worden
geprolongeerd.
Kees Mourits geeft Alie en de activiteitencommissie een groot compliment voor het aantal en de kwaliteit van de
activiteiten
Chris Langendijk meldt dat het actiecomité “Plantertje groot, boompje dood” na haar succes van het uitstel van
de Ee-eilanden in winterslaap is gegaan en zal worden gewekt zodra er weer van enige dreiging van bouwen in
het bos sprake is. Het Actiecomitee sluimert.
5. Jaarrekening 2001
Na de pauze bespreekt penningmeester Djurjen Feenstra de jaarrekening 2001 die als bijlage bij de stukken is
gevoegd.
Joop van der Kamp vraagt naar de post Reserve onvoorzien ad. fl. 300,-. Dit betreft een voorziening voor het
actiecomité die in 4 jaar zal worden opgebouwd naar fl. 1200,-.
6. Bevindingen kascommissie
Johan de Jong neemt namens de kascommissie het woord. Meestal heeft een vereniging in een eerste jaar nog
niet zo veel financiele activiteiten, maar in dit geval is dat anders. Er zijn flink veel activiteiten georganiseerd en
alle bonnetjes en nota`s van benodigdheden zijn netjes door de peningmeester in overzichten bewaard en door de
kascommissie doorgenomen. Er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd “alles klopt als een bus”.
Een compliment voor de penningmeester Djurjen Feenstra.
De Algemene Ledenvergadering gaat over tot decharge middels applaus. Theo Verlaan dankt de kascommissie
en Djurjen Feenstra.
7. Begroting 2002
Djurjen Feenstra neemt de begroting, die is opgenomen in bijlage 2 en opgesteld in Euro´s, door.
De begroting is gebaseerd op 111, het huidige aantal, leden. De contributie is gesteld op 16,50. Dat is gelijk
aan fl 36,36 en betekent een kleine verhoging van 3,9 %.
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In 2001 is een bedrag van fl. 1571,- ontvangen van de leden als extra gift vor het opstarten van de vereniging,
waarvoor hartelijk dank. In 2001 is expliciet gevraagd om een extra donatie, in 2002 niet. In de begroting van
2002 is daarvoor daarom geen inkomstenbedrag opgenomen.
Djurjen kondigt aan dat voor de contributie van 2002 geen gebruik zal worden gemaakt van automatische
incasso. De bank rekent daar 100,- voor. Dat bedrag kan de vereniging wel gebruiken. Alle leden zullen een
nota ontvangen met het verzoek om te betalen.
Het motto voor de vereniging is ´Binnenhalen en Uitgeven´ (aan activiteiten voor de leden).
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de begroting 2002 en daarmee met de voorgestelde
contributie.
8. Benoeming kascommissie
De kascommissie 2002 wordt samengesteld door één van de twee leden van de kascommissie van vorig jaar en
het reservelid. Een nieuw reserve lid moet worden aangesteld.
Johan de Jong neemt afscheid. Alie van der Meulen en Jeanette Meerenga vormen de kascommissie 2002 en Igor
Monzon stelt zich kandidaat voor reservelid.
Daarmee wordt de kascommissie 2002 benoemd.
9. Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden is Theo Verlaan, in de functie van voorzitter, ´aan de beurt´. Dit is bewust
gedaan om de leden de mogelijkheid te bieden om eventueel een nieuwe voorzitter te kiezen. Theo Verlaan is
niet als voorzitter gekozen, maar door een aantal bewoners bij de oprichting gevraagd.
Theo stelt zich verkiesbaar en er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De Algemene Ledenvergadering
gaat met applaus akkoord met een hernieuwd voorzitterschap door Theo Verlaan voor de komende 4 jaar.
10. Wat verder ter tafel komt
Igor Monzon brengt twee punten in
Er bestaat een Vereniging van eigenaren Manon de Bercy in verband met de problemen die zich, nog steeds,
voordoen met de energie neutrale woningen. In een vergadering van die vereniging is afgesproken dat er altijd
iemand van die vereniging de Algemene Ledenvergadering van de wijkvereniging bijwoont.
Theo geeft voor de goede orde aan dat alleen leden van de wijkvereniging aan de Algemene Ledenvergadering
kunnen deelnemen en dat leden bij stemrondes alleen hun eigen stem kunnen laten gelden.
Het tweede punt van Igor Monzon betreft zijn omstreden rijgedrag. Igor is huisarts en moet soms snel bij een
spoedgeval zijn. Hij is al eens aangesproken op zijn agressieve rijstijl en zelfs klem gezet. Hij vraagt enige
clementie. Een herkenbare dienstauto komt over mogelijk 1,5 jaar. Hij wil desnoods in de nieuwsbrief aandacht
vragen voor zijn ´geval.´
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat komend vanaf de Manon de Bercystraat over de Vierhuisterweg de
beste route is om met spoed te rijden. Daarnaast wordt de hoop uitgesproken dat het niet leidt tot een spoedgeval
in het Havankpark.
Er wordt ten aanzien van de verkeersveiligheid nog een opmerking gemaakt. Veelal worden de autobestuurders
als de boosdoeners aangeduid. Ouders moeten er ook voor zorgen dat kinderen, bij een naderende auto aan de
kant gaan. Het moet van beide kanten komen.
Dit wordt onderschreven maar een auto en een kind is een ongelijke strijd en kinderen jonger dan 8 jaar hebben
nog niet het zicht zoals volwassenen dat hebben en kunnen nog niet goed bepalen uit welke richting een
naderende auto komt.
Immy Boersma vraagt of de aansluiting tussen Joram Jorkins en Manon de Bercy afgesloten blijft voor
autoverkeer en of dat niet gevaarlijke verkeerssituaties op de Vierhuisterweg veroorzaakt. De Vierhuisterweg is
erg smal en voetgangers en fietsers kunnen eenvoudig van de weg worden gereden.
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Igor Monzon merkt op dat de verwachting is, gezien de bouwproblemen, dat er ook op langere termijn nog wel
zwaar bouwverkeer in de Manon de Bercy moet komen. Dat zal waarschijnlijk niet over de Vierhuisterweg
kunnen. Hoe moet dat verkeer er dan komen als de aansluiting via Joram Jorkins wordt afgesloten?
Het bestuur zegt toe dit punt op te nemen in het reguliere overleg met de projectleider van de gemeente.
Johan de Jong merkt op dat het electriciteitshuisje tegenover zijn huis is beklad met grafity. Theo Verlaan vraagt
zich hardop af wat het bestuur met dergelijke vragen en opmerkingen moet doen. We kunnen niet als wijkagent
optreden. Daar ligt ook een verantwoordelijkheid voor iedere bewoner. Iemand oppert om het hokje te laten
begroeien, dan is het moeilijk benaderbaar en de grafity niet meer zichtbaar.
Joop van der Kamp vraagt naar de situatie rondom de glas- en kledingbakken. Die staan daar op een zeer
gevaarlijke plaats. In het kwaliteitsplan is sprake van een ondergrondse milieu hoek. Als het er dan toch moet
komen, dan maar op de parkeerplaats bij het bos.
Het bestuur is al bezig met de gemeente om de bakken te laten verwijderen.
Mevr. Dekkinga merkt wel eens auto´s op de fietspaden. Kunnen daar geen maatregelen voor komen zoals
paaltjes en/of verkeersborden (“Fietspad dus niet brommen”).
Het bestuur zegt toe dit punt op te nemen met de projectleider van de gemeente.
11. Datum volgende algemene ledenvergadering
Een definitieve nieuwe datum kan niet worden vastgesteld. Er zal rekening worden gehouden met de
voorjaarsvakantie 2003 die loopt van 22-02-2003 tot 03-03-2003 en met de beschikbaarheid van de gratis
zaalruimte in het wijkgebouw Bilgaard.
De 1e helft van maart 2003 wordt geschikt geacht.
12. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor de belangstelling en de bijdragen, wenst iedereen “wel thuis” en sluit
om 22:15 uur de vergadering.
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