
Jaarverslag 2017

Hieronder vindt u het jaarverslag van de Wijkraad Professorenwijk vanaf 1 januari t/m 31 december
2017

Gebeurtenissen van het afgelopen jaar :

Het Wijkraadbestuur heeft 4 ochtend bijeenkomsten georganiseerd, waarin de wijkbewoners 
werden geïnformeerd over actuele zaken, de gemiddelde opkomst was 45 personen.

1 avondbijeenkomst georganiseerd waarin de deelnemers een basiscursus hartreanimatie kregen, er 
waren 35 personen aanwezig.
1 avondbijeenkomst georganiseerd waarin de deelnemers informatie kregen over brandpreventie, er 
waren 7 personen aanwezig. Deze bijeenkomst wordt in april 2018 herhaald.
1 kleine bijeenkomst  in samenwerking met Accolade naar aanleiding van klachten over het 
toewijzen van woningen door Accolade, enkele nieuwkomers zorgenden voor overlast. 
2 bloemschik avonden georganiseerd, de gemiddelde opkomst was circa 20 personen.
De wijk heeft meegedaan aan NL-Doet.
De Zwerfvuil groep is 9 maal door de wijk geweest.

Een greep uit de onderwerpen van de vergaderingen:

Vuilcontainers die te lang buiten staan.
Wijkbewoners die overlast veroorzaken.
Nieuwe brug Bloemketerp
NL-Doet

Thema bijeenkomsten bestuur:

Het bestuur is naar verschillende bijeenkomsten van de gemeente geweest, heeft de vergaderingen 
van het overleg van de gezamenlijke wijkraden bezocht.
Het bestuur heeft meegedaan aan de ronde tafelgesprekken van de nieuw te vormen Gemeente 
Waadhoeke.

Financieel:

De Wijkraad heeft geen eigen inkomsten en is afhankelijk van giften en donaties.
De wijkraad ontvangt jaarlijks een subsidie van €250 van de gemeente Franekeradeel.
Door middel van collectes voor Jantje Beton en het Oranjefonds wordt er geld gegenereerd.
De Wijkraad heeft een gift ontvangen van de ING bank

Wisseling bestuur:

De heer K. Huizing is afgetreden als voorzitter van de wijkraad, hij is opgevolgd door 
mevr. Heleen de Vries – de Ruiter



Samenstelling bestuur:

Heleen de Vries – de Ruiter voorzitter en secretaris
Annita Sikma  penningmeester
Jaap Nouta vice voorzitter
Johan Roorda

Werkgroepen

werkgroep jeugdactiviteiten

Johan Roorda en Diana de Graaf

Zwerfvuilgroep

Jaap Nouta en Johan Roorda

Externe contacten

De Wijkraad onderhoudt diverse externe contacten met verschillende organisaties.

De Gemeente Waadhoeke
De Politie
Woningstichting Accolade
Het Gebiedsteam
De Skule
De Federatie van buurt en belangenverenigingen
De huurdersvereniging Franeker
VGB

De visie van het bestuur op de nabije toekomst:
Doorgaan op de ingeslagen weg, samenwerking met de wijkbewoners en verschillende organisaties 
verdiepen.


