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Jaarverslag 2017 

Het is een dynamisch jaar geweest. Met een redelijk nieuw team zijn we aan het begin van het jaar aan 

de slag gegaan. Een van de doelen van de wijkraad was afgelopen jaar te komen tot een stabielere 

wijkraad met een bestendige groep wijkraadsleden. In de toekomst willen we wisselingen beter 

kunnen opvangen. Alle zaken waarmee we dit jaar druk zijn geweest, hebben op onze website gestaan 

en op de Facebookpagina van de wijkraad. Hieronder geven wij u een (ver)korte opsomming.

 
Trimloop 
Ondanks het natte weer is de organisatie 
tevreden over het verloop van de 7e editie van 
de Univé run Skoatterwâld. Bij het opbouwen 
van het start- en finishgebied en het uitzetten 
van de route, viel de regen nog met bakken uit 
de lucht. Gelukkig was het vanaf half 11 droog. 
Na een warming-up door Heero gingen de 
kinderen van start voor hun ronde van 700 
meter. Er deden in totaal 79 kinderen mee aan 
de kidsrun 
 
Bij de run over 5 en 10 kilometer gingen in totaal 
75 deelnemers van start onder de Univé boog. 
Het parkoers was door de regen zwaar. Het leek 
op sommige stukken wel op een cross. Ondanks 
de zware omstandigheden kijkt de organisatie 
terug op een geslaagde trimloop. Met dank aan 
vele vrijwilligers 
 
Gaswinning 
Het dossier betreffende de gaswinning heeft dit 
jaar behoorlijk wat tijd gekost. Hierbij valt te 
denken aan het verzamelen van informatie en 
het delen van deze informatie met de inwoners.  
 
In de loop van 2017 hebben we ons aangesloten 
bij een overkoepelend overleg genaamd MONK. 
Ook de dorpen Mildam, Oranjewoud, 
Nieuwehorne en Katlijk maken onderdeel uit 
van dit overleg.  
 
Website 
In de loop van 2017 heeft Sophia Grondman te 
kennen gegeven het beheer van de website 
graag over te willen dragen.  
 
 

 
 
We hebben Sophia Grondman bedankt voor al 
haar inzet en het beheer van de website. In 
Allard Nijdam hebben we een goede vervanger 
gevonden voor deze klus. 
 
Speeltuin Wetterwille 
Marike Hettinga is met een groep 
buurtbewoners een projectgroep gestart voor 
het ontwerpen van een speeltuin. Marjan 
Deenen heeft dit project mede omarmd en 
heeft de basisschoolleerlingen van groep 7 
hierbij betrokken. De leerlingen is gevraagd 
mee te denken. Dit heeft geleid tot de realisatie 
van een prachtige en natuurlijke speeltuin.  
 
Wandelingen door de wijk 
Dit jaar hebben we samen met Anne Pool 
tweemaal een prachtige wandeling 
georganiseerd. De wandeling bedroeg ongeveer 
5 kilometer. Anne Pool is medeverantwoordelijk 
voor het groenbeheer in de wijk en heeft de 
aanwezigen meegenomen in de visie en keuzes 
die de gemeente maakt. Een prachtige 
wandeling die je met andere ogen naar de 
natuur in je eigen wijk laat kijken. 
 
Van der Valk 
De eventuele komst van een Van der Valk hotel 
heeft ons dit jaar ook beziggehouden. We 
hebben de gemeente op zeker moment 
schriftelijk te kennen gegeven dat het voor de 
bewoners belangrijk is dat er objectieve 
informatie komt. Op basis van de op dat 
moment beschikbare informatie was het voor 
bewoners bijna niet mogelijk een goede 
afweging te maken aangaande de wenselijkheid 
van de komst van een Van der Valk hotel. Als 
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wijkraad vinden wij het vooral belangrijk dat de 
bewoners tijdig de juiste informatie ontvangen. 
  
Openbaar vervoer GVVP 
Cihan Cevince heeft zich hard gemaakt voor de 
komst van openbaar vervoer in de wijk. Dit 
heeft ertoe geleid dat de gemeente eerder dan 
gepland weer gaat kijken naar het openbaar 
vervoer in de wijk.  
 
Op- en afritten A32 
Er is informatie gepubliceerd op onze website 
over de op- en afritten van de A32. We hebben 
geprobeerd iedereen te laten weten wat er 
speelt en welke bijeenkomsten er gepland 
stonden. 
 
De Spil 
In de loop van 2017 zijn er problemen ontstaan 
met betrekking tot de huisvesting van de 
scholen in De Spil. Er zijn te weinig 
schoollokalen. De wijkraad heeft de haar 
beschikbaar gestelde ruimte voor één 
schooljaar ter beschikking gesteld aan De 
Burcht. Men heeft daar een klaslokaal van 
kunnen maken. 
 
De scholen zijn in overleg met WoonFriesland 
en de gemeente om dit probleem op te lossen. 
Er wordt nu gekeken of de nog beschikbare 
ruimtes tot lokalen kunnen worden verbouwd. 
Als gevolg hiervan komt de ruimte voor een 
kleine supermarkt te vervallen. In deze ruimte 
worden vermoedelijk drie lokalen gevestigd. 
 
Ook de wijkraad zal een andere ruimte krijgen 
in dit plan. Op dit moment zijn wij hierover nog 
in gesprek. Alle participanten van De Spil zijn bij 
de bespreking van de huisvestingsproblematiek 
betrokken. 
 
Vaste week en maandactiviteiten 
Het gehele jaar worden er door Greet Pels en 
Jeantsje Boels activiteiten georganiseerd. Erg 
mooi dat zij dit al vele jaren willen organiseren!  
 
Informatie over deze activiteiten is te vinden op 
onze website.  Afgelopen jaar werden de 
volgende activiteiten georganiseerd: creatief 
voor volwassen, creatief High-tea, een 
koffieochtend voor senioren en schilderen. 
 

Wijkagent 
Dit jaar is er een nieuwe wijkagent aangesteld 
voor onze wijk. Zijn naam is Peter van Harten. 
Hij heeft zichzelf voorgesteld op onze website 
en zal aanwezig zijn tijdens de jaarvergadering.  
 
Bouwontwikkelingen wijk 
Dat onze wijk een mooie leefbare wijk blijft, is 
belangrijk. Op 28 november 2017 is er een 
informatiebijeenkomst georganiseerd door de 
gemeente voor de inwoners van de wijk. Deze 
bijeenkomst is zeer goed bezocht. Tijdens deze 
avond zijn de plannen voor de komende jaren 
besproken. Ook is bewoners gevraagd mee te 
denken en knelpunten te benoemen. 
 
Bomen in de Wijk 
Antea heeft in opdracht van de gemeente een 
onderzoek gedaan naar het onderhoud en 
beheer van de lanen in Skoatterwâld. De 
uitkomsten zijn vastgelegd in een rapport.  
 
Als gevolg van dit rapport zullen op 
verschillende plaatsen in de wijk bomen 
vervangen gaan worden. Het groen is ook aan 
bod gekomen tijdens de bijeenkomst 
georganiseerd door de gemeente.  
 
Opmerkingen vanuit de wijk 
Vanuit de wijk bereiken ons allerlei 
verschillende opmerkingen. Om u hiervan een 
beeld te geven hieronder een opsomming van 
een aantal zaken waaraan aandacht is besteed: 
 
o Bewegwijzering naar Belvedère museum  
o Openbaar vervoer 
o Verlichting stadion 
o Sleutel paaltje Wilgenpoel 
o Rommel rondom containers 
o Supermarkt 
o Parkeerklachten rond voetbalwedstrijden 
o Snelheid verkeer in de wijk 

 
Daar waar mogelijk proberen we invloed uit te 
oefenen om de situatie te verbeteren.  
 
Mocht u ook verbeterpunt hebben of andere 
zaken die volgens u bespreking behoeven, mail 
gerust naar: info@skoatterwald.nl. 
 
 
Wijkraad Skoatterwâld.  
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