Gaswinning
Wat betreft de gaswinning onder de wijk
Skoatterwald is er dit jaar weinig aanvullend
nieuws te melden. We blijven deel nemen in
het MONK overleg. Ook de dorpen Mildam,
Oranjewoud, Nieuwehorne en Katlijk maken
onderdeel uit van dit overleg. Is er nieuws dan
hoort u dat van ons.

Jaarverslag 2018 Stichting Wijkraad
Skoatterwald
Een jaar waarin we met een mooi team hebben
samengewerkt en de basis van de wijkraad
verder hebben versterkt. In dit verslag nemen
we jullie mee met datgene ons het afgelopen
jaar heeft bezig gehouden. Bijna alle zaken die
het afgelopen jaar hebben gespeeld, hebben
op onze website gestaan of zijn gedeeld via
Facebook. Hieronder een samenvatting van de
belangrijkste onderwerpen.
Trimloop
Op 15 september vond de 8e editie van de
Univé Run Skoatterwald plaats. Het weer was
prima. Heero van SC Heerenveen verzorgde de
warming-up voorafgaand aan de start van de
kidsrun van 700 meter. Aan de Run deden 95
kinderen mee. Aansluitend was de start van de
5 respectievelijk 10 kilometer, met een mooi
startveld van 106 deelnemers.
Op het plein bij De Spil was van alles te doen.
Er stonden een springkussen en een pannakooi.
Clown Auke was aanwezig met puzzels uit zijn
puzzelmuseum in Joure en hij maakte voor veel
kinderen een mooie ballon. Kinderen konden
zich ook laten schminken bij Esmé Top. Er
heerste een gezellige sfeer en de bezoekers
genoten van de najaarszon.
Het was dit jaar lastig voldoende vrijwilligers te
vinden. We hopen dat dit voor de 9e editie
gemakkelijker gaat. Egbert en Reinier hebben
ook dit jaar weer gezorgd voor de uitstekende
organisatie.

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
aangaande
de
groenvoorzieningen.
Een
schitterende
wandeling die je met andere ogen naar de
natuur in je eigen wijk laat kijken.
Er komen altijd zeer positieve reacties op deze
wandeling van de deelnemers.
Wijkruimte
Door de uitbreiding van de scholen hebben wij
onze wijkruimte in 2017/2018 beschikbaar
gesteld voor De Burcht. Door het structurele
tekort aan leslokalen voor de beide scholen is
in overleg met de participantenvereniging en
Woonfriesland een andere ruimte gevonden
voor de wijkraad. De wijkraad heeft inmiddels
intrek genomen in de ruimte die voorheen als
Jeugdhonk in gebruik was.
We willen de ruimte nog officieel gaan openen.
Nader informatie volgt. Houd de website in de
gaten.
Vaste week en maandactiviteiten
Door Greet Pels en Jeantsje Boels worden het
hele jaar door activiteiten georganiseerd in de
wijkruimte. Erg mooi dat zij dit al vele jaren
willen organiseren!
Informatie over deze activiteiten is te vinden op
onze website.

Wijkagent
Gedurende het jaar hebben we regelmatig
contact met onze wijkagent, Peter van Harten.
Bouwontwikkelingen wijk
Dat onze wijk een mooie leefbare wijk wordt en
blijft, vinden wij belangrijk. We denken mee in
overleggen en houden korte lijnen met de
gemeente over zaken die wij vanuit de praktijk
belangrijk vinden of die wij meekrijgen van u als
bewoners.
Om dit moment nemen we deel in de
planontwikkeling van het gebied De Eilanden.
Ook een aantal omwonenden rondom dit te
ontwikkelen gebied denken mee. Voor dit
project is inmiddels een selectieleidraad
opgesteld door de gemeente.
Bomen in de wijk
Naar aanleiding van het onderzoek dat vorig
jaar door Antea is uitgevoerd in opdracht van
de gemeente, ligt er inmiddels een uitgewerkt
plan aangaande de bomen in de wijk. U heeft
eind december een nieuwsbrief van de
gemeente op de deurmat ontvangen. In 2019
zal de gemeente de bomen gaan kappen en op
een aantal plaatsen gaan vervangen voor
andere bomen.
Geld Skoatterakker
We hebben lang nagedacht over een nuttige
besteding voor de nog beschikbare gelden van
de Skoatterakker. We hebben hier in 2018 een
mooi doel voor gevonden. In 2019 willen we op
op nog nader te bepalen locatie fruitbomen
planten.
Wijk in zijn algemeenheid
In juni hebben we voor de gemeente een
fietstocht door de wijk georganiseerd. Onze
nieuwe wijkwethouder Jaap van Veen,
medewerkers van de gemeente en de
wijkraadsleden waren hierbij aanwezig. We
hebben met z’n allen gekeken hoe mooi onze
wijk is, maar ook welke punten aandacht
verdienen of moeten worden verbeterd.
De gemeente heeft aangegeven een aantal
zaken aan te pakken en op te lossen. We gaan
ervan uit dat zij dat nog dit jaar doen. Wij
houden de ontwikkelingen in de gaten.

Verkeersproblematiek en veiligheid rond de
scholen
Het is belangrijk dat onze kinderen veilig op
school kunnen komen en zich veilig voelen op
straat. Op verschillende plaatsen in de wijk kan
de verkeersveiligheid worden verbeterd. Het is
soms lastig om hiervoor oplossingen te vinden.
Wij kaarten dit probleem zeer regelmatig aan
en komen met mogelijke oplossingen die er
voor zorgen dat de snelheid wordt beperkt en
verkeersituaties worden verbeterd. Wij willen u
als bewoner van de wijk ook vragen om
rekening te houden met de kinderen die wonen
en spelen in onze wijk. DENK AAN UW EIGEN
SNELHEID!
Kerstbomen
Al vele jaren zorgt de wijkraad voor aankleding
van de hoofdwegen (Domela Nieuwenhuisweg
en Oranje Nassaulaan) rond de kerst door
middel van kerstbomen met verlichting.
Daarnaast staat er nog een grote kertboom in
het midden bij De Spil.
Gezien de uitbreiding van de wijk is eerder al
een verzoek vanuit de wijk gekomen om ook bij
de nieuwste straten een kerstboom te plaatsen.
Dit jaar zijn wij geconfronteerd met een forse
prijsverhoging van de kerstbomen. Hierdoor
hebben wij er dit jaar voor gekozen het aantal
bomen niet uit te breiden en voor komend jaar
te gaan kijken naar alternatieven. Als
alternatief voor de kerstbomen kijken we naar
lantaarnpaalverlichting. Voordeel hiervan is dat
we dit al eerder in december kunnen plaatsen
en ook langer kunnen laten hangen.
Spelen in de wijk
Er is een speelplekcommissie opgericht. Er
heeft behoorlijk wat overleg plaatsgehad
tussen deze commissie, de directeuren van de
basisscholen, de bewonerscommissie van De
Spil, de ouderraden van de beide bassisscholen
en de gemeente. Gezamenlijk hebben we
aangedrongen op meer speelruimte in het
gebied aan de noordzijde van De Spil. De
gemeente is momenteel drukdoende dit gebied
te ontwikkelen.

De druk op het schoolplein is met name tijdens
schooltijden te groot.
Het college van burgemeester en wethouders
heeft helaas besloten geen extra ruimte voor
spelen aan de noordzijde van De Spil
beschikbaar te maken. Wel wordt er een
speelveld aan de zuidzijde van De Spil gemaakt.
Over de invulling hiervan vindt de komende
periode overleg plaats.
Communicatie
Zoals ook aangegeven aan het begin van deze
nieuwsbrief informeren wij u via onze website
en via onze Facebookpagina. Indien u op de
hoogte wil blijven van het reilen en zeilen in de
wijk adviseren wij u met enige regelmaat deze
website en Facebookpagina te bezoeken.
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:
•
•
•

•
•
•

Openbaar vervoer
Rommel rondom containers
Supermarkt
Parkeerklachten rond
voetbalwedstrijden
Parkeerklachten door te weinig
parkeerplekken in de wijk
Snelheid verkeer in de wijk
Sneller internet, glasvezel

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