
 

 

 
Voor bewoners van Havankpark en omgeving 
 

 
 

Op vrijdagavond 1 november is het weer 

zover.  De Spokentocht 2019 zal de 

geschiedenis ingaan als de engste ooit! 

Spoken, zombies en andere griezels bevolken 

het Leeuwarder bos. Minimumleeftijd voor 

dit griezelige gebeuren is 9 jaar, graag de jongsten onder begeleiding. We verzamelen om 18.45uur in de 

speeltuin. Doe laarzen of stevige schoenen aan. Kom dan als je durft! 

Na afloop van de Spokentocht, rond 19.30 uur, kunnen alle wijkbewoners de spoken bewonderen in de 

speeltuin. Wil je meedoen als spook? Meld je op 1 november om 17.00 uur aan de Joram Jorkinsstraat 46. 

 

Rommel en andere ongeregeldheden… 
Gedumpt afval is helaas een regelmatig voorkomend verschijnsel in onze omgeving. Hiervoor en voor 

soortgelijke klachten kunt u een melding doen bij de gemeente. De gemeente is graag op de hoogte van dit 

soort problemen en vraagt mensen melding te doen zodat er ingegrepen kan worden. Melden kan op 

verschillende manieren: 

Telefoon: 14 058 

WhatsApp: 06 4336 5223 (dan kunt u ook een foto meesturen en is de situatie meteen duidelijk).  

Via de App: “Mijngemeente”: gratis te downloaden in de App-store. Meldingen die via deze routes 

binnenkomen worden direct doorgegeven aan de verantwoordelijke afdelingen. Zo komt de melding het 

snelste op de plek waar hij ook afgehandeld kan worden. Sommige meldingen kunnen dezelfde dag nog 

worden opgepakt. Andere meldingen duren iets langer. Voor elke categorie is er een normtijd voor 

afhandeling afgesproken. 

 

Welkom in het bestuur 
Het klinkt zo formeel, het bestuur van de wijkvereniging.  Persoonlijk zit ik in het bestuur om contact te 

hebben met wijkgenoten en om  in een leuke sfeer activiteiten te bedenken en te organiseren die mensen in 

de wijk verbindt.  Daarnaast gaat het  over onze leefomgeving, wat kunnen wij betekenen voor de wijk als 

het gaat om contacten met de gemeente en het informeren van bewoners? 

Binnen het bestuur heeft ieder zo z’n capaciteiten en daar maken we graag gebruik van. Een aantal 

bestuursleden gaat dit jaar stoppen, vooral omdat het tijd is voor andere dingen.  Daardoor komt er ruimte 

voor mensen met nieuwe frisse ideeën. We mochten Harm Jan al verwelkomen deze zomer. Hij stelt zich 

voor elders in deze nieuwsbrief. Ben je geïnteresseerd  of zou je op een andere manier iets willen betekenen 

voor de wijk? We horen het heel graag! Janna Struiksma, Joram Jorkinsstraat 44. 

 

E-mailadressen leden wijkvereniging  
Het bestuur wil graag de e-mailadressen van de leden verzamelen. De wijkverenging heeft een website en 

een Facebookpagina om te communiceren met u en uiteraard de nieuwsbrief De Schaduw. Maar om u snel 

ergens van op de hoogte te brengen, blijken deze media minder goed te werken. Hiervoor willen we graag 

via e-mail met onze leden kunnen communiceren. Nieuwsbrief De Schaduw blijft op papier bestaan, maar 

bijvoorbeeld agendastukken voor de Algemene Ledenvergadering worden per e-mail verstuurd. Ook een 

mededeling van de gemeente kan snel via e-mail worden gedeeld. Daarom vragen wij u om een e-mail met 

uw naam, adres en e-mailadres te sturen naar: wijkvereniginghethavankpark@gmail.com Uiteraard worden 

de e-mailadressen niet verstrekt aan derden. Het bestuur legt in de volgende ledenvergadering het 

privacybeleid aan de leden voor ter goedkeuring. 

 

Asbest in de wijk  
Veel bewoners van het Havankpark hebben gemerkt dat de bouw van het nieuwe huis aan de 

Dokummertrekweg, naast de pingpongtafel, lange tijd heeft stilgelegen en dat onlangs het fietspad daar 

enige tijd was afgesloten. De oorzaak hiervan was de vondst van asbest in de grond. De direct 

omwonenden zijn door de gemeente op de hoogte gebracht, maar de wijk is hier verder niet over 
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geïnformeerd. Daarom heeft het bestuur van de wijkvereniging contact gezocht met de gemeente om meer 

helderheid te krijgen. De gemeente gaf toen aan dat de verontreiniging lokaal was, waardoor de rest van het 

Havankpark zich hierover geen zorgen hoefde te maken. Wel gaf de gemeente aan dat het wel zo netjes 

was geweest om de wijk hierover en over de tijdelijke afsluiting van het fietspad, te informeren. Dat 

hebben ze uiteindelijk een dag voor de afsluiting van het fietspad gedaan. Deze informatie is toen op onze 

website geplaatst. 

 

Info uit wijkpanel  
Wijkvereniging Havankpark is ook vertegenwoordigd in het Wijkpanel Bilgaard. In het Wijkpanel worden 

verschillende zaken over de leefbaarheid in Bilgaard besproken.  

 

Kruising Brandemeer/Luchtenrek 

Onlangs is de verkeerssituatie bij het kruispunt Brandemeer/Luchtenrek door de verkeerscommissie 

onderzocht en in overleg met de gemeente is gezocht naar een oplossing om de kruising overzichtelijker te 

maken en de toegangsweg naar de wijk beter bij de 30 kilometerzone van de wijk te laten passen. Dat heeft 

geresulteerd in het plan dat te zien was in de laatste Bilgaardnieuws.  

 

Afsluiting fietsstrook Dokkumer Ee 

Daarnaast is ook de fietsstrook langs de Dokkumer Ee besproken. De gemeente heeft besloten om deze 

fietsstraat af te sluiten voor autoverkeer, vanaf de Adventkerk tot aan de aansluiting met de Dammelaan. 

Hierdoor vervalt de uitvalsroute voor het Havankpark (en de rest van Bilgaard-oost) via deze weg. De 

gemeente heeft dit verkeersbesluit nog niet gepubliceerd, waardoor de huidige bebording (fietspad) niet 

juridisch klopt. Zodra de gemeente het verkeersbesluit publiceert, kan daar tegen bezwaar gemaakt worden. 

 

Nieuwbouw UPC-terrein 

Een ander punt vanuit het Wijkpanel is de voorgenomen nieuwbouw op het voormalige UPC-terrein. Er 

zijn vragen over de toenemende verkeersdrukte in dit gedeelte van de wijk en of de toegangswegen van de 

wijk deze toenemende verkeersstroom wel aankan. Hetzelfde geldt voor de eventuele nieuwbouw op het 

grasveld naast de roeivereniging. Maar hierover is nog steeds geen nieuws te melden. 

 

Een (v)luchtig schot voor de boeg... 
Mijn naam is Harm-Jan de Hoo, partner van Marlien 

Seinstra, vader van Wisse en stiefvader van Finn en 

Mirthe en woonachtig in een van de gele huizen. 

Eind 2017 zijn wij in deze prachtige wijk komen 

wonen. Als samengesteld gezin konden wij tussen al 

dit groen nog net onze kerstboom een prachtig plekje 

geven. Ondertussen wonen wij hier dus bijna twee 

jaar. Met heel veel plezier.  

Na mijn studie Rechten en diverse functies in het 

openbaar bestuur had ik bij mijn verhuizing naar hier 

de functie als Teammanager Vergunningen. Daarna 

werkte ik gedetacheerd bij het ministerie van 

Infrastructuur en milieu, regisseur voor vergunningen 

en handhaving voor de activiteiten op de Afsluitdijk. 

Dat doe ik nu ook deeltijd als omgevingsmanager IJsselmeer voor de gemeente Sudwest Fryslan. Mijn 

partner is dansdocent/choreograaf en maakt zeer indrukwekkende voorstellingen. De meest recente is 

RAUW. Deze was in september te bewonderen op de grafheuvel in het Leeuwarder Bos.  

Als buurman van Albert mocht ik al vrij snel van de aanvullende activiteiten van de wijk meemaken. 

Vanuit die inspanningen ben ik gevraagd om deel te nemen aan het bestuur. Na ampel beraad heb ik 

aangegeven graag mee te willen denken, in welke vorm dan ook. Dus...als het jullie goedkeuring kan 

wegdragen zal ik plaats gaan nemen in het bestuur. Met of zonder stemming/verkiezing of wat dan ook. 

Dat laat ik aan jullie.  

Hobby? Jazeker. Motorrijden, Canyoning en vele watersporten (met en zonder motorische aandrijving). De 

lokale restaurants kunnen ook vaak op een bezoekje rekenen van ons gezin. Wellicht treffen we elkaar 

binnenkort. Tot dan? 

  



 

 

Wijkfeest 2019 
Wat een geweldig wijkfeest hebben we gehad op 5, 6 en 7 juli 2019. In het weiland aan de Dokkumer Ee 

was een grote tent geplaatst, waar alle activiteiten startten.  

Voor alle wijkbewoners bood het programma wel een aantrekkelijk onderdeel: van een dropping tot yoga, 

van de HavankClassic tot knutselen in de tent, samen lunchen, samen pizza eten, praamvaren en een 

pubquiz. En dan hadden we nog het slotfeest met dj en op zondag het beachvolleybal, spontaan gevolgd 

door een voetbalwedstrijd van het Nederlands dameselftal op groot scherm met friet. We zagen veel 

bekende wijkgenoten en ook nieuwe wijkbewonders die meededen met alle activiteiten.  

En achteraf resten de herinneringen en de foto’s. Een dronepiloot maakte bijgaande luchtfoto van het 

feestterrein. Alle vrijwilligers die het wijkfeest 2019 mogelijk hebben gemaakt: bedankt voor jullie inzet. 

Op naar ons volgende lustrum: in 2024, als het Havankpark 25 jaar bestaat. 

 

 
 

 



 

 

Plan beter benutten Leeuwarder Bos 
Zoals je misschien wel hebt gezien, is gestart met 

de bouw van het Rustpunt en Buitencentrum 

Leeuwarder Bos. Drie van de in totaal vier 

containers zijn geplaatst; aan de binnen- en 

buitenkant van deze containers werken 

vrijwilligers tot en met de komende zomer. Dit 

geldt ook voor de groene inrichting van het 

omliggende terrein en natuurmaatregelen / 

kanoroute in het bos. Scholieren en studenten van 

het Nordwin College Leeuwarden en ROC Friese 

Poort Drachten leveren hier tevens een flinke 

bijdrage aan. ROC Friese Poort Leeuwarden 

bewerkt de vierde container (voor het Rustpunt 

met toiletvoorziening). Het is voor de school 

lastig om een exacte planning te geven maar we 

hopen dat het Rustpunt voor de zomervakantie gereed is en gasten hiervan gebruik kunnen maken.    

We gaan de stichting Natuurlijk Leeuwarder Bos oprichten. Deze stichting gaat naast het Rustpunt – 

Buitencentrum en directe omgeving ook het voedselbos in beheer nemen. Een belangrijke voorwaarde voor 

de openstelling van het Rustpunt-Buitencentrum is een normaal toegankelijke en begaanbare parkeerplaats 

in de bocht van de Havanklaan. De huidige slechte toestand van de parkeerplaats bevordert dat een flink 

aantal bezoekers nu hun auto parkeren in de berm nabij het kruispunt van de Havanklaan en de 

Vierhuisterweg en in de Joram Jorkinsstraat (gemakzucht zal hier ook een rol spelen). Een parkeerverbod 

op de genoemde plekken is een oplossing om de huidige parkeeroverlast te laten verdwijnen. Het is in ieder 

geval nodig om de parkeerplaats te verbeteren. De gemeente beraadt zich op een nieuw ontwerp waarbij de 

functies 'parkeren' en ‘gemeentelijke opslagplaats’ worden gescheiden; het gemeentelijke budget voor 

verbetering van de parkeerplaats is echter krap. De gemeente gaat een voorstel doen. 

Bij vragen, suggesties of opmerkingen horen we graag van je. 

Stichting Natuurlijk Leeuwarder Bos (in oprichting)                                                                          

Facebook: Natuurlijk Leeuwarder Bos  

Email: NatuurlijkLB@gmail.com    

Telefoon: 06-21522638 (bij voorkeur buiten kantoortijden) 

 

 

Op de agenda 
Wat Wanneer  Hoe laat Waar 

Spokentocht Vrijdag 1 november 18:45 speeltuin 

Nieuwjaarsduik Nieuwjaarsdag  nnb Dokkumer Ee 

 

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. 

 

Nieuwsbrief De Schaduw 
Redactie: Klaas Jan Huizing    Website  www.havankpark.nl 

nieuwsbrief@havankpark.nl   Twitter  @havankpark 

activiteiten@havankpark.nl   Facebook Havankpark Lwd 

      Instagram Havankpark 

Bestuur:       

Matthijs van Waveren (voorzitter a.i.)  Albert van Dijk (lid) 

Rixt van der Meulen (secretaris)   Carola van Nuil (lid) 

Matthijs van Waveren (penningmeester)  Allard Steenstra (lid)  

Janna Struiksma (lid)    Matthijs van Waveren (wijkpanellid) 

Margriet Dankert (lid)     Jos van Dongen (wintersportclub) 
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