
Algemene ledenvergadering 

d.d. 20-02-2020 

bestuur: Matthijs van Waveren (penningmeester en interim voorzitter) , Allard Steenstra, Albert van 

Dijk, Carola van Nuil, Margriet Dankert en Rixt van der Meulen (secretaris) beide met kennisgeving 

afwezig  , Janna Struiksma (notulist)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Opening 

Matthijs opent de vergadering en heet ieder van harte welkom. 

 

2. Mededelingen 

Communicatie: Wij zouden graag communiceren via de email. Verzoek tot het verstrekken van 

emailadressen. Daarnaast blijft de nieuwsbrief een belangrijk communicatiemiddel.  

Op Facebook worden weliswaar activiteiten aangekondigd maar is niet het kanaal waarin het 

bestuur alles wil communiceren. Niet iedereen maakt hier namelijk gebruik van.  

Beheerders zijn Klaas Jan Huizing en Albert van Dijk. Een aantal instellingen zijn aangepast zodat 

niet iedereen leden kan toevoegen. 

3. Verslag ALC 25 maart 2019 

Het verslag is vastgesteld. 

4. Verslag bestuur wijkvereniging Het Havankpark 

Na de discussies van vorig jaar mbt het buitencentrum is de rust wedergekeerd. Peter 

Schuurman houdt ons op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.  

Nieuwjaarsduik; met 30 enthousiaste “duikers” een groot succes. Ook dit jaar was het een 

succesvolle start van het jaar. 

Hoe verduurzaam ik mijn woning:  Sipke Woudstra is initiatiefnemer en voorzitter van deze 

commissie. Hij vertelt iets over de acties die ondernomen waaronder het scannen van een aantal 

woningen.  Het jaaroverzicht staat op de website. Verzoek om de opbrengst van de 

zonnepanelen te delen via de website.   

Het is niet de bedoeling dat de hele wijk hieraan verplicht mee gaat doen met aanpassingen aan 

de woningen.  

Andere activiteiten: Walking dinner, pasen, spokentocht en het zomerfeest. 2019 was een 

lustrumjaar  en waren er gedurende een weekend activiteiten zoals een dropping, yoga, lunch, 

praamvaren en volleybal. De feesttent was weer een groot succes.   

Wijkpanel: Matthijs heeft hierin zitting en doet verslag.   

• Het kruispunt luchtenrek- Brandenmeer wordt aangepast.  

• Nieuwbouw Brandemeer- De Kei; De Kinderopvang en UPC worden afgebroken. Er komen 

hoogbouw en woningen voor in de plaats. Voor het aantal woningen worden er niet 



voldoende parkeerplekken gerealiseerd. Het wijkpanel heeft dit met de gemeente 

besproken. Volgens de gemeente zijn er aan de Eelanden nog voldoende parkeerplekken. 

• Er is zorg over de verkeersstroom. Hierover is het wijkpanel met de gemeente in gesprek. 

• Herinrichting Gerbrandyweg: plannen voor 4 banen tot aan de Groningerstraatweg. Hierdoor 

is er minder ruimte voor fietspad. De brug wordt niet verbreed. De rotonde gaat eruit. Dit 

plan is inmiddels goedgekeurd. Kees benoemt zijn zorg over dit plan: ”De rondweg wordt een 

snelweg en lost het fileprobleem niet op. “ 

• Er is geen contact geweest met school ‘De Aquamarijn’.  

• Bouwplannen aan de EE:  Er zijn nog steeds geen concrete plannen. Qua verkeer lijkt het ons 

te vol voor meer bewoning.   

 

5. Benoeming bestuursleden 

Aftredende bestuursleden: Allard, Albert, Carola, Rixt en Janna. 

Toetredende bestuursleden: Harm Jan De Hoo (VZ) en Martin vd Meulen.  

Het bestuur is op zoek naar mensen die activiteiten  willen organiseren. 

6. Jaarrekening en begroting 

Kascommissie: Sipke Woudstra en Erik van Veen. Vanwege het vervroegen van de vergadering 

waren de stukken nog niet compleet en kon er nog geen decharge worden verleend. Komende 

weken zal de kascommissie zich hierover buigen.  

De begroting is vastgesteld. 

Kascommissie 2021: Sipke en Erik 

7. Activiteiten 2020 

Walking dinner 14 maart 

Pasen 13 april 

Wijkfeest 29 augustus 

8.  Verkeersbesluit aanwijzing fietspad Dokkumertrekweg tussen de Fennen en Dammelaan 

In de vergadering zal een besluit worden genomen of we als wijkvereniging hiertegen bezwaar 

willen maken.  

Het is onduidelijk of het uitmaakt of je persoonlijk of als wijk bezwaar maakt. Voorafgaand aan 

de stemming volgt een discussie. Meningen lopen uitéén. Zaken die genoemd zijn:   

• Er is met het voorstel geen rekening gehouden met de verbreding rondweg en 

versmalling luchtenrek.  

•  ER is in het verleden toegezegd dat de weg open zou blijven.   

• Het gaat hier om een hoofdfietsroute voor zowel dagelijks fietsverkeer als recreanten 

Het blijft open voor hulpdiensten.  

• Wat is het alternatief ? We blijven last houden van de school. De Mondriaanwijk is nu het 

alternatief maar niet ideaal voor de wijk.   

• Er zou een betere visie moeten komen op  het gehele plan rondom verkeer en de situatie 

rondom de school.  



• Er zouden meerdere mogelijkheden moeten zijn om de wijk uit te komen. Vooral ook bij 

calamiteiten 

Er wordt gestemd (1 stem per adres): 

Voor het indienen van een bezwaar tegen het verkeersbesluit: 13 

Tegen het indienen van een bezwaar tegen het verkeersbesluit: 9 

Besloten wordt dat er bezwaar zal worden ingediend. 

Iedereen is het eens dat de school een groot probleem is voor het verkeer. We willen graag 

meepraten over alternatieve verkeersstromen. 

9. WVTTK en rondvraag 

Procedure: wijkvereniging is nu partij en zal ieder op de hoogte houden.  Meind……Ruud 

Miedema en Kees Mourits denken mee over een beter verkeersplan.  

 


