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Voorwoord
Dit is de wijkvisie van Buurtvereniging Plan Noord II te Bolsward. Noord II is de eerste
buurtvereniging in de gemeente SWF waar de bewoners sámen, met Doarpswurk,
Woningcorporatie Elkien, Timpaan Welzijn, Zorggroep Tellens en de gemeente SWF een
wijkvisie heeft ontwikkeld en opgesteld. In de wijkvisie staat wat er de komende vijf jaren
moet veranderen of verbeteren in de buurt Noord II.
Niet alleen bij de ontwikkeling, maar ook bij de uitvoering in de komende jaren van deze
visie is samenwerking van groot belang. De bewoners van Noord II willen samen met de
buurtverenigingen en met steun van de gemeente SWF, Elkien, Timpaan, Tellens en
Doarpswurk zich de komende jaren inzetten om de doelstellingen te halen.
In deze uitgebreide versie wordt gedetailleerd ingegaan op de voorgeschiedenis van de
wijkvisie, o.a. de buurtmeter in 2011, de werkwijze en de deelnemers.
De wijkvisie van Buurt- en Speeltuinvereniging Plan Noord II is tot stand gekomen met dank aan en
in samenwerking met:
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈

Janny Kole
Sijke Canrinus
Rita Hogendoorn
Selena Ypma
Nynke Talstra
Gerda Spoelstra
Sipke Falkena
Vera Mulder
Sylvan Canrinus
Buurtbewoners

: voorzitter en secretaris Plan Noord II
: penningmeester Plan Noord II (vanaf 2015)
: penningmeester Plan Noord II (t/m 2014)
: dorpen- en wijkencoördinator gemeente SWF (t/m 2014)
: adviseur Doarpswurk
: opbouwwerker Timpaan Welzijn
: teamleider zorggroep Tellens
: redactrice
: voorblad

0.1 Aanleiding
Buurtvereniging Plan Noord II werd in 2011 benaderd door de gemeente Súdwest-Fryslân om deel te
nemen aan het project: ‘De buurtmeter voor de stad’. Dit project is de basis geweest en heeft geleid
tot deze wijkvisie. De visie is gebaseerd op uitspraken van bewoners uit de buurt Plan Noord II.

0.2 Bedoeling
Mevrouw Ypma vatte bij aanvang van het proces de noodzaak van het opstellen van een wijkvisie
samen door te zeggen: ‘dat de gemeente Súdwest-Fryslân het belangrijk vindt om inzicht te krijgen in
wat haar bewoners belangrijk vinden in hun dorp of wijk’. Immers, de bewoners van een gebied
weten zelf het beste wat ze nodig hebben om aangenaam en tevreden te wonen. Selena Ypma was
als dorpen- en wijkencoördinator betrokken bij buurtvereniging Plan Noord II tot 19 maart 2015. Zij is
opgevolgd door Maaike van de Logt-Althuis. Nynke Talstra heeft het proces als adviseur Doarpswurk
begeleid, zij heeft veel ervaring met het opstellen van dorpsvisies. Gerda Spoelstra is opbouwwerker
bij Timpaan Welzijn en heeft de buurtvereniging voorzien van advies bij het opstellen en uitwerken
van de wijkvisie.
Hoe denken de bewoners over de leefbaarheid en sociale samenhang in hun buurt? Wat is goed, wat
kan beter en waar willen we over vijf jaar staan? Deze wensen worden omgezet in doelstellingen die
in samenwerking met zowel de buurtbewoners zelf als het bestuur gerealiseerd kunnen worden. De
taak die de bewoners van de buurt hierin zelf kunnen vervullen staat centraal.
De taak die bewoners van de wijk hierin zelf konden en kunnen vervullen staat centraal;
vanzelfsprekend met aanvulling van de gemeente Súdwest-Fryslân, Doarpswurk, Woningcorporatie
Elkien, Timpaan Welzijn, Zorggroep Tellens, Doarpswurk en de wijkagent. Verderop in deze uitgave
wordt aandacht besteed aan de al gehaalde doelstellingen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de
wijkvisie door inwoners van de buurtvereniging zelf wordt gedragen en uiteen wordt gezet.

De gesprekken met buurtbewoners hebben in 2013 en 2014 plaatsgevonden.

0.3 Ontstaansgeschiedenis
Op 22 november 2011 besloot het bestuur van Plan Noord II mee te werken aan de testfase van ‘De
Buurtmeter voor de stad’ om zo de verlangens en interesses van haar buurtbewoners te
onderzoeken. De buurtmeter was voor de gemeente Súdwest Fryslân en de corporaties Elkien en
Accolade ontwikkeld door Doarpswurk en Partoer omdat deze partijen graag wilden weten hoe
bewoners de leefbaarheid ervaren in de eigen wijk. Door middel van een checklist wilden ze
inzichtelijk maken welke effecten de investeringen in leefbaarheid zouden hebben op het verbeteren
van de leefbaarheid van een dorp en of een wijk in de stad. Voor Plan Noord II een uitgelezen kans
om als wijk in de stad Bolsward deel te nemen. De resultaten van het onderzoek vindt u in het
subkopje onderaan deze alinea. Uit de resultaten werden conclusies getrokken waarmee op zoek
werd gegaan naar oplossingen en manieren om nog beter in beeld te krijgen wat de buurtbewoners
wilden in de eigen wijk. De buurtmeter vormde de basis voor deelname aan het project ‘De
Wijkvisie’.
In 2013 zijn we daarom van start gegaan met het project ‘De Wijkvisie’. Gedurende het gehele traject
kregen we begeleiding van Nynke Talstra, adviseur van Doarpswurk. Zij heeft veel ervaring met het
opstellen van dorpsvisies. Ook kwam er ondersteuning van Selena Ypma onze dorpen- en
wijkencoördinator van de gemeente Súdwest-Fryslân en van Gerda Spoelstra, opbouwwerker
Timpaan Welzijn. Zij zal de buurtvereniging op de achtergrond adviseren en begeleiden bij het
uitwerken van de wijkvisie. Daarnaast hebben Sipke Falkena en Tineke Hijma van ZorggroepTellens,
als belangrijke samenwerkingspartner, ook meegedacht tijdens het gehele traject.
Dit traject bestond uit een aantal bijeenkomsten waarin met de deelnemers (bestuur van Buurt- en
speeltuinvereniging Plan Noord II en bewoners uit de wijk) is achterhaald hoe onze bewoners
denken over de leefbaarheid van hun wijk en te ontdekken waar de inwoners behoefte aan hebben.
Wat is goed, wat kan beter en waar willen we over vijf jaar staan. Dit gebeurde aan de hand van een
aantal thema’s, te weten: ‘wegen’, ‘groen en groenonderhoud’, ‘voorzieningen en verenigingen’ en
‘wonen en woonkwaliteit’. De wensen zijn omgezet in doelstellingen die in samenwerking met zowel
de buurtbewoners zelf als het bestuur gerealiseerd kunnen worden. De taak die bewoners van de
wijk hierin zelf kunnen vervullen staat centraal. Natuurlijk ook in samenwerking met instanties zoals
de gemeente Súdwest-Fryslân, woningcorporatie Elkien, Zorggroep Tellens en de wijkagent.
De wijkvisie is op 13 november 2015 officieel aangeboden aan de heer M. Offinga; hij is de
contactwethouder van Noord II bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Daarnaast zal een verkorte versie
huis-aan-huis worden verspreid in de wijk Plan Noord II. De uitgebreide versie leest u op dit moment.
We wensen u veel leesplezier en hopen dat u zich in de resultaten zult herkennen.
Waarom hebben we als Plan Noord II besloten om na de deelname aan de buurtmeter verder te gaan
met het ontwikkelen van een wijkvisie? De gemeente
Súdwest-Fryslân vindt het belangrijk om inzicht te
krijgen in wat haar bewoners belangrijk vinden in hun
dorp of wijk. Immers, de bewoners van een gebied
weten zelf het beste wat ze nodig hebben om
aangenaam en tevreden te wonen. Het bestuur sluit
zich hierbij aan en gaat enthousiast aan de slag met
de ‘wijkvisie voor Noord II’.
resentatie Noord II tijdens informatiemiddag i.s.m. Tellens

0.3.1 Uitkomsten buurtmeter 2011
In 2011 is Buurt- en Speeltuinvereniging Plan Noord II door de gemeente benaderd door de
gemeente Súdwest-Fryslân om deel te nemen aan het project: ‘De buurtmeter voor de stad’. De
buurtmeter is een checklist die door bewoners wordt ingevuld om inzichtelijk te krijgen hoe de
leefbaarheid wordt ervaren in de eigen buurt. De uitkomsten van deze buurtmeter zijn de basis
geweest voor de wijkvisie die voor u ligt. Het traject om te komen tot de uiteindelijke wijkvisie was
niet altijd even gemakkelijk, maar we hebben met z’n allen de schouders eronder gezet en het is ons
gelukt. We zijn trots op het resultaat. Plan Noord II is in Bolsward de eerste wijk met een wijkvisie!
Sociale samenhang en verenigingsleven. Hoewel de bezoekers van de thema-avond waarin de
buurtmeter werd ingevuld zeer positief waren over het aantal verengingen in Plan Noord II, is men
minder te spreken over de organisatie hiervan. Zo blijkt dat er onvoldoende vrijwilligers beschikbaar
zijn, nieuwkomers niet actief zijn in het buurtleven en inwoners van de wijk niet samenwerken om
een gemeenschappelijke agenda of visie op te stellen. Daarnaast werken inwoners niet samen om
onderling zorg te verdelen en is de informele zorg niet structureel geregeld. Ook de samenwerking
tussen buurtbewoners bij het organiseren van activiteiten laat te wensen over. De hierboven
geformuleerde problematiek zou te maken kunnen hebben met het feit dat men aangeeft dat de wijk
weinig hecht is; de inwoners kennen elkaar niet of niet goed. Men reageert neutraal op de vraag of
er veel contact is tussen bewoners en of men elkaar kan aanspreken op ongewenst gedrag. Een
positieve reactie volgt op de vraag of er weinig conflicten zijn tussen buren. Ook denkt men dat er
weinig inwoners in isolement leven.
Leefbaarheid en veiligheid. In Plan Noord II is er volgens de respondenten geen sprake van
verkrotting en voelt men zich veilig. Vandalisme en asociale bewoning van de huizen in de wijk wordt
herkend. Op de vraag of men last heeft van overlast wordt neutraal gereageerd.

Wonen en woonomgeving.
Naar dit thema wordt overwegend
positief gekeken. Zo blijkt dat er
voldoende woningen voor gezinnen
en senioren zijn. Ook de hoeveelheid
groen in de wijk voldoet aan de
wensen. Het aantal huizen voor
jongeren en starters zou mogen
toenemen, evenals het aantal
forenzen. De verhouding tussen koopen huurwoningen wordt als negatief
ervaren.

2012 'Energieavond' i.s.m. Elkien in It Heechhout in It Grand Café

Infrastructuur en bereikbaarheid. De bereikbaarheid van Plan Noord II is volgens de
respondenten goed. De voorzieningen binnen de directe woonomgeving zouden iets beter
bereikbaar mogen zijn, maar daarentegen zijn de voorzieningen buiten de directe woonomgeving
goed bereikbaar voor zowel jongeren als de overige bewoners. De toegankelijkheid van de wijk
wordt minder positief beoordeeld. Zo blijkt dat de respondenten de voorzieningen en openbare
ruimte binnen en vooral buiten de wijk niet goed toegankelijk vinden voor bijvoorbeeld
mindervaliden en kinderwagens.
Duurzaamheid. Dit thema wordt ronduit slecht beoordeeld. Zowel op het gebied van
energiebesparing, energieopwekking, fysieke duurzaamheid en sociale duurzaamheid beoordelen de
respondenten de samenwerking tussen de inwoners van de buurt zeer negatief.

1.1 Wegen
Tijdens de jaarvergadering van 5 maart 2013 zijn door buurtbewoners veel ideeën geopperd en
opmerkingen gemaakt over het thema
‘wegen’. Hierbij kan gedacht worden aan
niet goed onderhouden straten en stoepen.
Die vormen soms een struikelblok. Verder
stellen buurtbewoners het op prijs wanneer
zij meer invloed kunnen hebben op de
samenstelling van de wijk (bijvoorbeeld bij
de toewijzing van woningen). Opvallend is
het dat tijdens de thema-avond ‘Wegen’ de
huidige situatie over het algemeen als ‘goed’
bestempeld wordt. De volgende knelpunten
zijn aan de orde gekomen.
1. Slecht onderhouden straten
Er zijn problemen met het onderhoud van het wegdek en de trottoirs. Met name uitstekende
stoeptegels spelen hierin een grote rol. Deze ontstaan, doordat er verzakkingen optreden,
veroorzaakt door weersinvloeden. Voor de vele ouderen in de wijk kunnen de uitstekende
stoeptegels een belemmering vormen. Bewoners met een rollator en/of met een beperking kunnen
hierover struikelen. De bewoners van de wijk kunnen hierin eigen verantwoordelijkheid nemen door
bij de gemeente een MOR (melding openbare ruimte) melding te maken. Tevens kan het probleem
door het bestuur aangekaart worden tijdens de jaarlijkse wijkschouw of woningcorporatie Elkien kan
om hulp gevraagd worden. De buurtvereniging geeft duidelijk aan dat zij geen doorgeefluik van
klachten is, maar de zelfredzaamheid van alle buurtbewoners wil stimuleren.
2. Wegen slecht toegankelijk voor scootmobielen
Vanwege de grote hoeveelheid verkeersdrempels, paaltjes, richels tussen betontegels en op- en
afritten van de trottoirs is het vervoer per scootmobiel in Plan Noord II lastig. De staat van de
infrastructuur wordt als gevaarlijk bestempeld en leidt zelfs tot schade aan fietsen en scootmobielen.

Plan Noord II wil dit probleem aankaarten op de dag
van de toegankelijkheid waarop testen met rollators,
scootmobielen en rolstoelen kunnen worden gedaan
(door deskundigen in de week van de
toegankelijkheid). De ‘Cliëntenparticipatie Integraal
Gehandicaptenbeleid (CIG)’ kan op deze dag worden
uitgenodigd, zodat ook zij op de hoogte zijn van het
probleem. Ook tijdens de wijkschouw moet het punt
onder de aandacht worden gebracht. Activiteiten
zoals ‘NL Doet’ of ‘Burendag’ van het ‘Oranjefonds’
kunnen een mooie gelegenheid zijn om met het probleem aan de slag te gaan. Bewoners kunnen
daarnaast zelf bij de gemeente een MOR melding doorgeven.
3. Slechte staat pleinen bij garages
Wat direct opvalt aan de diverse pleinen in de wijk is dat de bestrating slecht onderhouden wordt.
Buurtbewoners vinden dit gevaarlijk. Er is al een keer een buurtbewoner gevallen en zij heeft er een
gebroken pols aan over gehouden. Echter, de gemeente of Elkien kunnen hiervoor niet
verantwoordelijk worden gesteld. De garages zijn deels in bezit van bedrijven en deels in particulier
bezit, de pleinen hebben verschillende eigenaren. De buurtvereniging heeft het probleem al eerder
aangekaart maar loopt tegen een gebrek aan medewerking van de eigenaren aan. Het probleem zit
de bewoners van Plan Noord II echter zo dwars dat ze het zo snel mogelijk aangepakt willen hebben.
Ook wijzen ze erop dat het probleem blijvende aandacht nodig heeft. Het probleem is reeds
aangekaart bij de gemeente Súdwest-Fryslân er wordt gekeken naar de juridisch mogelijkheden.
Ook wil de gemeente hulp bieden bij een klachtenbrief. Daarnaast is overleg en onderhandeling met
de eigenaren in samenwerking met de gemeente nodig.
4 Insteekstroken voor auto’s op plekken met veel groen
Alleen bij de Lonjé en Klaverflat zou het plan tot uitvoer kunnen
worden gebracht. Tijdens het afgelopen wijkbezoek(2014) is ons
kenbaar gemaakt dat de plannen voorlopig in de ijskast staan. De
gemeente SWF stelt hiervoor op dit moment geen budget
beschikbaar. Het argument hiervoor is dat er gelet op ‘nut en
noodzaak’ elders in de wijk voldoende parkeergelegenheid
voorradig is. Het is ook beslist niet nodig auto’s te parkeren in de
groenstroken. Er is aan de kant van de Wiersmavijver voldoende
parkeerruimte over die niet wordt benut. Het gaat hier vooral om een gedragsverandering bij de
bewoners zelf.
4. ’s Winters te weinig schoongeveegde straten
In de winter ontstaat er in Plan Noord II een probleem met betrekking de gladheid veroorzaakt door
vrieskou. Op de ‘hoofdwegen’ in de wijk worden redelijk tot goed gestrooid en schoongemaakt, maar
met name in de niet-doorgaande wegen wordt amper, tot niet, gestrooid. Dit tot grote ergernis van
veel bewoners en leidt –vooral voor de vele ouderen in de wijk- tot gevaarlijke situaties. Eigen
initiatief wordt door de bewoners aangemoedigd; zelf de eigen stoep vegen en die van de buren als
die het niet (meer) kunnen. Verder is strooien pas effectief als er veel gebruik gemaakt wordt van

een straat. In Plan Noord II blijft dit onderwerp onder de aandacht. De eigen verantwoordelijk van de
bewoners blijft essentieel. De buurtvereniging heeft hierin een signaalfunctie.

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten houden ook van een schone buurt

Witmarsumervaart Mej. Gr. Veenstraat – in
de winter toen er nog
geen fietsloopbrug was.

1.2 Groen en groenonderhoud
De input van de bezoekers van de jaarvergadering ten aanzien van dit thema was erg groot. Zowel
ten aanzien van het openbaar groen als het particuliere groen zijn er punten aangegeven die te
wensen over laten. Zo willen bewoners een beter onderhoud van de slootwallen en bosjes tussen de
bomen. Tevens zou men graag zien dat er in de zomermaanden meer aan onkruidbestrijding wordt
gedaan en in de herfst vaker bladeren worden geveegd. Ze
blijven anders te lang op straat liggen. Daarnaast zijn deze
natte bladeren glad en gevaarlijk voor de (oudere) bewoners
die slecht ter been zijn. Slordige tuinen van bewoners,door
matig onderhoud, vormen ook een grote irritatiebron.
Op de thema-avond werd de algemene stand van zaken
gekarakteriseerd door tevredenheid. Met name het
grasonderhoud wordt gewaardeerd. Het onkruid in de goten
en tussen de tegels wordt matig onderhouden. De volgende
knelpunten zijn verder uitgewerkt.
E. Mobachstraat tijdens werkzaamheden Project 'Wijk in het Groen'

1. Onderhoud sloten moet en kan beter
Het probleem richt zich vooral op de waterkant van de Faderhofstee. Aan de kant van de weg van de
Gysbert Japixclaan wordt wel onderhoud gepleegd, maar aan de Twibaksdyk niet. Tevens wordt het
riet bij de Lonjéflat in de Wiersmavijver niet regelmatig gemaaid en verwijderd. Voorheen was dit
anders; toen gebeurde het eens per
Vissen in de Witmarsumervaart
jaar. De wens vanuit de bewoners is
om de schuine slootkant van de’
Faderhofsteesloot’ ook mee te
nemen als er wordt gemaaid,
evenals de wallen bij de flats. Op dit
moment doet het maaibeleid
namelijk af aan het aangezicht van
de buurt en de entree van de stad.
Het idee om meer en/of vaker te
maaien zal worden voorgelegd aan
de afdeling groenvoorziening van de
gemeente Súdwest Fryslân

2. Vaker bladeren vegen in de herfst
Wanneer de bladeren in de herfst van de bomen vallen, valt het de buurtbewoners op dat deze (te)
lang blijven liggen. Dit leidt tot gladheid en zorgt voor onveilige situaties. Met name voor de ouderen
van de wijk kunnen gladde wegen gevaarlijk zijn en/of worden. Ook zien de resten van bladeren er

smerig uit. In de gehele wijk zal daarom actie moeten worden
ondernomen. De bewoners van de wijk willen niet alleen dat de bladeren
worden opgeveegd, maar ook dat ze worden weggehaald. Een idee dat
wordt geopperd om bakken van gaas te plaatsen op verschillende plekken in de wijk, zodat de
buurtbewoners zelf kunnen helpen dit probleem op te lossen. Instanties die hierbij zouden kunnen
helpen zijn de buurtvereniging, gemeente Súdwest-Fryslân en Empatec. Tevens wordt hulp door het
Marne College (de plaatselijke middelbare school) voorgesteld in het kader van de Maatschappelijke
Stage; leerlingen zouden met het opruimen van bladeren hun maatschappelijke stage-uren kunnen
vullen. Het probleem moet zo snel mogelijk worden aangepakt.
3. Onderhoud bosjes tussen bomen kan beter
In de groenstrook van de Eelke Mobachstraat en tussen de
bomen van de Grietje Veenstraat en Sint Jozefstraat worden de
bosjes slecht onderhouden. Dit heeft tot gevolg dat de paden
moeilijk toegankelijk zijn, honden die niet aangelijnd zijn
moeilijk zichtbaar zijn en de doorkijk naar de Witmarsumervaart
met boten verdwijnt. Het probleem kan verholpen worden door
hierover contact op te nemen met de gemeente. In het
voorjaar van 2014 is er rigoureus gesnoeid, maar het begint al
weer aardig dicht te groeien.
Stormschade 2013

Zware schade aan de bomen tijdens een najaarsstorm in 2013

4. Onderhoud privétuinen kan beter
Veel bewoners van Plan Noord II ergeren zich aan bewoners die hun tuinen slecht onderhouden. Het
aanzicht van de wijk gaat hierdoor achteruit en men vindt dat de buurtbewoners vaker en strenger
moeten worden aangesproken door eigen buurtgenoten of Woningcorportie Elkien. Tevens ziet men
het als onwenselijk dat groen in privétuinen vervangen wordt door steen of grind (onderhoudsvrij).
In het kader van de waterafvoer en het milieu is dit geen goede ontwikkeling. De oorzaak van het
probleem ziet men in het feit dat er teveel huurwoningen zijn. Kopers zorgen, naar de mening van
veel bewoners, in vele gevallen beter voor hun eigen
huis en omgeving, dus ook voor hun tuin. Laten we
hierbij niet vergeten dat er ook veel huurders wel goed
voor hun huis en omgeving zorgen. De oplossing van
het probleem wordt gezocht in de zelfredzaamheid van
de bewoners en elkaar helpen bij het tuinonderhoud wanneer dit niet(meer) lukt. Tevens wordt het
idee geopperd om door Elkien tuinmannen te laten sturen en de bewoners te verwijzen naar het
huurreglement dat zij hebben ondertekend . De komende tijd zal moeten worden aangegrepen om
ideeën te realiseren. De eerste stap hierin is het aanspreken van je buurtgenoten en hen wijzen op
de eigen verantwoordelijkheid. Een tweede mogelijkheid is informatie te geven over een slechte
waterafvoer voor de tuin en straat. Een derde mogelijkheid is dat de buurt zelf een ‘tuinendag’
organiseert en gezamenlijk bloemen, planten etc. inkoopt. De vraag: ‘Wat is goed tuinonderhoud’
blijft een moeilijk en gevoelig onderwerp. Een nadrukkelijke opmerking is dat de buurtbewoners
absoluut tegen het spuiten met gif zijn.

2013

nieuwe bomen geplant in de E. Mobachstraat

Gras graag opruimen na
het maaien! Is de wens
van veel bewoners.

Voetbalveld voor Keppensflat

Bankje inmiddels verplaatst naar de Mej. Gr. Veenstraat
wegens overlast voor bewoners Faderhofstee

1.3 Voorzieningen & verenigingen
Toen op de jaarvergadering van 2013 aandacht werd besteed aan dit thema bleek dat de
buurtbewoners weinig wisten van de samenwerking tussen Tellens en de buurtvereniging. Men
vroeg zich bijvoorbeeld af of ‘het Grand Café’ (de zaal in ‘It Heechhout’) gebruikt kon worden om een
verjaardag /feest te vieren of om er gezamenlijk te biljarten. Het is dan ook van groot belang om
elkaar beter te leren kennen en elkaar te versterken. Naast deze punten werd het idee van een
straatcompetitie geopperd. Qua voorzieningen
blijkt er een grote vraag naar meer afvalbakken
en blikvangers te zijn voor het zwerfafval van
met name de jeugd van het Marnecollege.
Discussies over het thema heeft geresulteerd in
de volgende punten.
1. Meer samenwerking tussen Plan Noord II
en Tellens
De bewoners van Plan Noord II stellen het op
prijs wanneer de buurtvereniging en Tellens
meer samen gaan werken bij het organiseren
van activiteiten. Zowel voor de bewoners van It
Heechhout als de bewoners van Plan Noord II.
Met name voor de vele ouderen in de wijk lijkt deze samenwerking een positieve ontwikkeling. De
locatiemanager van Tellens, de heer A. de Jong, heeft de wens uitgesproken dat hij meer senioren uit
de wijk bij de activiteiten in It Heechhout zou willen begroeten. Het versterkt zowel de buurt als
Tellens en ook met het oog op de transitie in de zorg is dit een goede ontwikkeling.
Op dit moment organiseert Tellens twee keer per week een Hap-Inn en gedurende de week diverse
andere activiteiten voor haar bewoners. Bewoners van Plan Noord II konden hier eerst helaas geen
gebruik van maken. Het beleid hiervoor is in 2013 drastisch gewijzigd, mede op aandringen van de
buurtvereniging, staat de voordeur nu tussen 9.00 uur en 16.00 uur open. Toegang voor ouderen tot
de activiteiten die Tellens organiseert stonden op het wensenlijstje van een aantal buurtbewoners en
na de aanstelling van activiteitenbegeleidster; Aagje Steenbrink is er in het najaar van 2013 veel ten
goede veranderd op dat gebied. De samenwerking met Tellens zijn we verder aan het uitbouwen, de
positieve ontwikkeling moeten we zien vast te houden.
2. Verjaardagsviering It Heechhout
De bewoners van Plan Noord II erkennen dat It Heechhout een prachtige zaal heeft waar
meer mee gedaan zou kunnen worden. Ze opperen, dat vooral de oudere inwoners in
de wijk graag hun verjaardag in de zaal zouden willen vieren. Het Grand Café is immers
dichtbij huis en men kan meer gasten een plek bieden dan in de eigen woonkamer. De
mogelijkheid om de zaal te huren is er. Het probleem dat wordt gesignaleerd is dat het bestuur van
de buurtvereniging hiervan wel op de hoogte was, maar de bewoners van Plan Noord II niet. Vanuit
Tellens is hierover niet naar buiten toe gecommuniceerd. De buurtvereniging heeft dit inmiddels op
de circulaire gezet en bewoners kunnen voor informatie terecht bij It Menniste Skil(tel: 572456).

3. Biljarten in It Heechhout
Bewoners uit de wijk willen graag biljarten in het Grand Café van It
Heechhout. Uit eerdere gesprekken met Tellens blijkt dat dit plan op
korte termijn niet haalbaar is. Om een biljart in It Heechhout te kunnen
huisvesten, moet namelijk een muur worden uitgebroken. Wel is er op
dit moment de gelegenheid om gebruik te maken van een tafelbiljart. Hier wordt weinig gebruik van
gemaakt. Als alternatief gaat een aantal mannen nu op donderdagavond naar Huylckenstein. Dit is
echter een drempel voor bewoners die dit niet meer kunnen, of het vervelend vinden, om ’s avonds
nog naar buiten te moeten. De wens blijft dan ook aanwezig voor een eigen biljart in It Heechhout.
4. Behoefte aan straatcompetitie
In de geschiedenis van buurtvereniging Plan Noord II zijn er diverse keren straatcompetities en
wijkactiviteiten georganiseerd. Hierbij valt te denken aan het gezamenlijk spelen van volleybal of
voetbal in één van de straten van de wijk of het organiseren van een optocht voor de kinderen op
11 november met Sint Maarten. Sociale activiteiten zoals deze zijn goed voor de leefbaarheid en
sociale betrokkenheid van de wijk. De buurtvereniging geeft aan dat zij hebben gemerkt dat er op dit
moment onvoldoende draagvlak is voor dit soort activiteiten. De opkomst is te laag. De reden
hiervoor wordt gezocht in de hoeveelheid van activiteiten die er al georganiseerd worden vanuit de
scholen, sportverenigingen en tijdens o.a. de Heamieldagen. Echter de buurtvereniging staat open
voor initiatieven uit de buurt en wil bij voldoende draagvlak blijven faciliteren.
5. Meer afvalbakken en blikvangers op straat
Voorzieningen die op dit moment(2014) te weinig aanwezig zijn in het straatbeeld
van Plan Noord II zijn afvalbakken en blikvangers. De bewoners van de wijk willen
graag meer afvalbakken in de straten zien en ook blikvangers staan op de wensenlijst.
Vele scholieren van het Marne College komen dagelijks door onze wijk en ruimen niet
altijd netjes hun afval op. Op dit moment ligt er regelmatig afval in de Gysbert
Japixclaan. Deze straat ligt precies tussen het Marne College en de Supermarkt
Poiesz in waar leerlingen tijdens hun pauzes vaak naar toe lopen om snoep, koek,
frisdrank, etc. te kopen. De lege snoep-, koek-, ijs-, brood-, en frisdrankverpakkingen
laten ze vaak op straat en in de tuinen van bewoners slingeren. Sinds april 2015 is de nieuwe
fietsloopbrug geopend en gaat de route (naar het nieuwe busstation)door de A.H. van de Venstraat.
De verwachting dat ook daar afval achtergelaten wordt is groot. Een nieuwe blikvanger is inmiddels
geplaatst ter hoogt van de Lonjéflat. We zijn blij dat
er goed gebruik van wordt gemaakt. We willen de
problematiek rondom afval van de scholieren en het
afval bij de flats onder de aandacht houden van de
diverse betrokkenen. Wijkbewoners kunnen
vervuilers aanspreken op hun gedrag of een MOR
melding maken bij de gemeente.

Sinds april 2015 gaat de fiets/looproute van de scholieren van het
Marnecollege over de fietsloopbrug over de Witmarsummervaart
ook door de A.H. van de Venstraat naar het toekomstige busstation.

6. Sociaal plan klussendienst vrijwilligers
Op de jaarvergadering van Plan Noord II in 2013 brachten bewoners het idee voor het opzetten van
een hulpdienst voor kleine klussen naar voren, bestemd voor en door inwoners van de wijk. De
klussendienst zou kunnen zorgen voor het vegen van stoepjes wanneer het sneeuwt, het doen van
boodschappen en het fatsoeneren van tuinen. Uit onderzoek is gebleken dat er in het verleden al
initiatieven zijn geweest t.a.v. een boodschappenbus van de ANBO maar dat deze is gestopt wegens
gebrek aan belangstelling en financieel niet haalbaar was. Een nieuwe oplossing om de doelstelling
van een sociale klussendienst te verwezenlijken zou burenhulp kunnen zijn.

1.4 Wonen en woonkwaliteit
Tijdens het bespreken van het thema ‘wonen en woonkwaliteit’ was er grote weerstand tegen het
hondenbeleid . Daarnaast kwam
overlast, verpaupering van de wijk en
een betere samenwerking tussen
Elkien, de gemeente Súdwest-Fryslân en
de buurtvereniging naar voren. Ook de
grootte van de lift in de Blauwpoortstate
en de slechte bereikbaarheid van de
gemeente is een knelpunt. De eerste
indruk van de wijk op de thema-avond is
positief. Men is tevreden over de buurt
en de voorzieningen, ook de korte
afstand tot de supermarkt en het
centrum van Bolsward worden als
positief ervaren. Wel wordt genoemd
dat de ene straat beter begaanbaar is
dan de andere.
Heechhout vanaf Heechhoutpad en de Sint Jozefbrug

1. Overlast hondenpoep
De hondenpoep die hondenbezitters op straat laten liggen behoort tot één van de grootste
ergernissen in Plan Noord II. De bezoekers van de thema-avond erkennen dat er genoeg baasjes zijn
die de hondenpoep wel degelijk opruimen, maar er blijven altijd mensen die dat niet doen. Men
vindt hondenontlasting in de wijk ronduit smering en niet hygiënisch, zeker niet voor spelende
kinderen. Daarnaast is het slecht voor het aangezicht van de wijk. Het is niet wenselijk dat het op
straat of in het gras blijft liggen.

In de zoektocht naar een oplossing voor dit probleem wordt het plaatsen van
bordjes met de tekst ‘boete € 200,= voor het niet opruimen van hondenpoep’
genoemd. Ook vindt men het een goede zaak wanneer er op diverse strategische
punten in de wijk hondenpoepcontainers worden geplaatst. Een voorbeeld hiervan
is de plaatsing van een container bij de flats. Bij deze containers kunnen ook zakjes
worden aangeboden die de drempel tot het oprapen van de hondenpoep nog lager
maakt. Hierbij wordt de opmerking gemaakt dat hondenbezitters moet worden
afgeraden de zakjes met hondendrollen in de goot op de slootwal te gooien,
omdat ze dan in het grondwater komen. Toch zien de wijkbewoners in, dat zelfs
met een uitvoering van al deze maatregelen, het probleem nog niet verholpen zal zijn. Daarom
dringen ze aan op meer toezicht door de gemeente, door de gemeentelijke toezichthouders . Die
moet overtreders vaker en sneller een sanctie opleggen wanneer mensen zich niet aan de regels
houden. Deze controle zou vooral ’s morgens vroeg en ’s avonds laat moeten plaatsvinden. In het
voorjaar van 2014 zijn er nieuw hondentoiletten geplaatst. Het effect hiervan is duidelijk merkbaar.
Verder zal er met name een
gedragsverandering plaats moeten
vinden bij de baasjes van de honden.
De toezichthouders moeten de
‘misdaad’ op heterdaad betrappen en
dat is vaak moeilijk. Verder kunnen
we iemand aanspreken op zijn of haar
gedrag. De praktijk wijst uit dat dit te
weinig gebeurd. Angst voor het
verweer van de hondenbezitter is
daarbij een doorslaggevende factor.
Krokussen geplaatst tijdens project 'Wijk in het groen' om de buurt op te fleuren

2. Voorkomen van verpaupering in Plan Noord II
Het probleem dat in deze casus wordt gesignaleerd is het feit dat medebuurtbewoners zich niet
verantwoordelijk voelen voor het onderhoud van hun terrein. Dit punt is ook uitvoerig besproken bij:
‘Onderhoud privétuinen kan beter’. Een aantal (nieuwe) bewoners van de wijk laten zogenaamd
‘geen sociaal gedrag’ zien. We willen hier graag de opmerking bij plaatsen dat er ook
(nieuwe)huurders zijn die wel goed voor hun eigen terrein zorgen. Doet men dit niet dan leidt dat
ertoe dat het aanzicht van de wijk achteruit gaat. Elkien zou huurders kunnen wijzen op het
huurreglement. We halen een citaat aan van een bewoner aan die na jaren weer terug is komen
wonen in onze wijk ze zei: ‘ ik ben erg geschrokken van de slechte uitstraling en het achterstallig
onderhoud van de woningen en straten in Noord II’. Vooral in het geval van koopwoningen is het
aanspreken van de eigenaar één van de weinige manieren om het probleem van de verloedering aan
de kaak te stellen en op te lossen. In het geval van huurwoningen kan er tevens een klacht worden
ingediend bij Elkien, de gemeente(MOL melding) en de politie. Bij ernstige sociale overlast dient er
een dossier gevormd te worden middels de verzamelde klachten van diverse betrokkenen. Deze gang
van zaken is, evenals de weg naar de rechter zeer tijdrovend en voor beide partijen niet wenselijk.

3. Hangjongeren
Het probleem van de hangjongeren speelde op het moment van de thema-avonden
niet (meer) bij de Sint Jozefstraat. De jongeren hebben een vaste plaats gekregen
aan de B. Praamsmalaan en daar gaat men graag naar toe. Gedurende het schooljaar
zitten leerlingen van het Marne College wel regelmatig bij de vier flats. Er wordt
aangedrongen op het benaderen en aanspreken van de jongeren om toezicht te
houden op de overlast. De rol van de ouders blijft cruciaal als het gaat om de
verantwoordelijkheid. Wanneer er overlast wordt ervaren dient men een MOL melding bij de
gemeente te plaatsten.
4. Samenwerking tussen Elkien, gemeente Súdwest-Fryslân, politie en buurtvereniging
Plan Noord II
Het wijkbezoek of wijkschouw is hiervoor een goed instrument en wordt als positief ervaren door
het bestuur. Het overleg met afgevaardigden van de gemeente
Súdwest-Fryslân , Elkien, de politie en de buurtvereniging zorgt
ervoor dat diverse zaken die in de buurt leven en de eventuele
knelpunten aan de orde komen. Het ‘bestuurlijk overleg’ met de
wethouder en de wijkencoördinator zorgt ervoor dat er op
specifieke situaties of knelpunten uit de wijk ingegaan kan worden,
het contact is goed. Het is dan ook belangrijk voor de wijk om deze
contacten te blijven onderhouden.
5. (Angst voor) overlast in het weekend en ’s avonds
De bewoners van It Heechhout (begane grond), A.H. Van de
Venstraat en de Gysbert Japixclaan geven aan dat zij ’s avonds, en met name in het weekend,
overlast ervaren van jongeren en bezoekers aan de horeca in het centrum van onze stad. Dit uit zich
door geluidoverlast en kleine vernielingen. Men klimt in het geval van It Heechhout bijvoorbeeld
over de balkons aan de zijde van het Heechhoutpad. In de andere gevallen gaat het om hard
schreeuwen of kleine vernielingen. In het geval van overlast wordt bewoners geadviseerd een MOL
melding te maken bij de gemeente.
6. Vuilniscontainers te lang op de stoep
Diverse bewoners van Plan Noord II ‘vergeten’ dinsdag na het legen hun
afvalcontainer op te halen, waardoor deze soms wel een week lang op de
stoep staat. Dit gedrag leidt ertoe dat het aangezicht van de wijk
verslechterd, maar ook dat wegen en trottoirs minder goed toegankelijk
worden gemaakt. Een oplossing waar de bewoners van de wijk zelf mee aan
de slag kunnen is het meenemen van de container van de buurman of vrouw wanneer men toch de eigen container ophaalt. Daarnaast is het een
idee om stickers met de huisnummers op de containers te plakken, zodat
men a) makkelijker de container van een ander meeneemt en b) de mensen
wiens container lang aan de straat staat makkelijk kunnen worden aangesproken. Het idee moet zo
snel mogelijk worden uitgevoerd door het persoonlijk benaderen van buren. Een vriendelijk verzoek
aan alle buurtbewoners is om de containers dinsdagavond weer op te halen en bij de eigen woning
te plaatsen, zodat ze niet langer dan noodzakelijk op de stoep staan.

7. Moeilijke bereikbaarheid gemeente Súdwest-Fryslân
Veel buurtbewoners geven aan irritatie te voelen jegens de gemeente Súdwest-Fryslân.
Zo laat men weten dat zowel de persoonlijke bereikbaarheid als de beschikbaarheid van
de gemeente beperkt is. Ook laat de terugkoppeling bij een gemeld probleem te wensen
over. Wanneer een afspraak wordt gemaakt, is deze altijd in Sneek. De buurtbewoners
van Plan Noord II laten weten dat dit niet altijd de meest centrale plek is en wijzen erop dat het
accent van de gemeente teveel op Sneek ligt. Tevens vinden zij dat de gemeente teveel gericht is op
het interne vlak en te weinig oog heeft voor het leven buiten het gemeentehuis. Dit komt verre van
klantvriendelijk over. Daar komt bij dat een doorverwijzing uiterst moeizaam gaat, omdat niet
duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is en wie wat in de portefeuille heeft. Kortom, voor
wijkbewoners blijven zaken te lang wachten. Een voorgedragen idee om dit probleem op een zo kort
mogelijke termijn op te lossen, is het contacteren van de wijkencoördinator. Dit zal moeten
geschieden door het probleem voor te leggen aan Maaike van de Logt-Althuis. Een andere optie is
het vragen van het telefoonnummer van de betreffende ambtenaar aan de telefoniste of aan de
betreffende ambtenaar zijn doorkiesnummer vragen. Verder zou de gemeente de ambtenaren
opdracht kunnen geven flexibel te zijn en een afspraak in
Bolsward regelen bijvoorbeeld bij het gemeenteloket of bij
iemand thuis. De buurtvereniging heeft deze problematiek
tijdens het wijkbezoek van 2014 besproken. De bewoners
moeten zelf MOL en MOR meldingen bij de gemeente
plaatsen. Er kan geen direct contact gelegd worden door
wijkbewoners met de wijkencoördinator. Dit kan het bestuur
wel.
B. de Vriesstraat - Tijdens het wijkbezoek van 2014 is er gesproken over het nut van bepaalde paaltjes Er zal een inventarisatie plaatsvinden in onze wijk en overtollige paaltjes worden t.z.t. verwijderd.

2015 Is de Marneburg over de Witmarsumervaart officieel geopend en in gebruik genomen.

2.0 Wie doet wat
*) G = geen; L = laag, M = middel, H=hoog, ZH = zeer hoog
Nr.

Thema’s

Toelichting

1.

Wegen

Slecht onderhouden
straten.

Wie doet wat en wanneer

Datum
uitvoering
Bewoners zelf, MOR melding. 2015-2020
Melden tijdens wijkschouw.
2015-2020
Melden bij Elkien.
2015-2020

Prioriteit
*)
H
H
M

Wegen slecht
toegankelijk voor
scootmobielen.

Aankaarten in de week van
de toegankelijkheid.
Eerste volle week in okt.
(2016 - 3 t/m 8 oktober.)
Melding tijdens wijkschouw.

2016-2020

M

2016-2020

H

Slechte staat pleinen
bij garages.

Bewoners zelf, MOR melding. z.s.m.

ZH

Melden bij eigenaren door
gemeente
SWF,eigenaren moeten dit
zelf herstellen.

Insteekstroken voor
auto’s op plekken.
met veel groen.

2.

Gemeld tijdens wijkschouw.
Plan is achterhaald,
gemeente stelt geen budget
beschikbaar.
Gedragsverandering bij
bewoners. Elders voldoende
ruimte.

n.v.t.

G

Bewoners zelf.
Signaalfunctie buurtvereniging.

wintermaanden
wintermaanden

H
L

Empatec in opdracht van de
gemeente.

z.s.m.

ZH

Vaker bladeren vegen Gemeente.
in de herfst.
Bewoners zelf, plaatsen van
bakken van gaas.

najaar
najaar

H
H

Onderhoud bosjes
tussen bomen kan

2015

M

’s Winters te weinig
schoongemaakte
straten.
Groen en
Onderhoud
groenonderhoud Wiersmavijver,
Faderhofsteesloot en
Witmarsumervaart
moet en kan beter.

Empatec in opdracht van de
gemeente.

beter.

3.

Verzorging tuinen laat Buurtbewoners moeten
te wensen over.
elkaar aanspreken op dit
gedrag.
Elkien vragen om tuinmannen
in te schakelen bij slecht
onderhoud en de bewoners
te wijzen op het
huurreglement.
Buurtvereniging kan
informatie vermelden over
een slechte waterafvoer van
‘stenen tuinen’ en straten op
de nieuwsbrief.
Buurtvereniging kan
‘tuinendag’ organiseren en
gezamenlijk bloemen,
planten, grond, zand etc.
inkopen.
Voorzieningen en Meer samenwerking Overleg buurtvereniging met
verenigingen
Plan Noord II en
Tellens. Uitwisselen gegevens
It Heechhout.
en elke twee maanden een
gezamenlijke circulaire.

altijd

H

2015-2020

L

2015-2020

L

2015-2020

L

Loopt

M

Loopt

n.v.t.

Feest vieren in It
Heechhout.

Tellens, informatie bij de
receptie van
It Menniste Skil (tel: 572456)

Biljarten in It
Heechhout.

Overleg buurtvereniging met 2015-2020
Tellens. De vraag leeft maar
Tellens heeft laten weten dat
er een tussenmuur gesloopt
moet worden en daar is geen
budget voor.

L

Behoefte aan
straatcompetitie.

Actie voor buurtvereniging.

L

2015

L
Meer afvalbakken en Overleg buurtvereniging met Loopt
blikvangers op straat. de gemeente, 2013
poepcontainers geplaatst.
Blikvanger is in april 2015 bij
de nieuwe fietsbrug over de
Witmarsumervaart geplaatst . 2015-2020
Sociaal plan
klussendienst

De reden voor een ‘sociale
klussendienst te

L

4.

Wonen en
woonkwaliteit

vrijwilligers.
Steviger aanpakken
hondenbezitters die
hondenpoep laten
liggen.

verwezenlijken’ is burenhulp.
Gemeente d.m.v. meer
hondentoiletten plaatsen. (Is
inmiddels gerealiseerd.)
n.v.t.

Patrouilleren gemeentelijke
toezichthouders en
beboeten.
Eigen verantwoording
hondenbezitter.
Aanspreken hondenbezitter
op gedrag.
Actie buurtvereniging –
activiteit organiseren rondom
dit thema b.v. bordjes maken.

2015-2020

H

2015-2020

H

2015-2020

H

2015-2020

L

Verpaupering tuinen buurtbewoners moeten
elkaar hierop aanspreken.
Elkien zou haar huurders
kunnen wijzen op het
huurreglement.
Bij sociale overlast –
buurtbewoners kunnen
elkaar aanspreken op dit
gedrag, een dossier
aanleggen met de
desbetreffende klachten.
Politie bellen. Een MOL
melding doen bij de
gemeente.

2015-2020

L

2015-2020

L

Hangjongeren.

2015-2020
Op dit moment niet aan de
orde. Bij toekomstige overlast
bewoners zelf, MOL melding
maken.

L

Samenwerking Elkien,
gemeente
Súdwest-Fryslân,
wijkagent en
buurtvereniging Plan
Noord II.

Tijdens het wijkbezoek
Loopt
treffen alle partijen elkaar,
zaken die spelen komen aan
de orde en dit werkt positief.
Wijkvereniging wil graag van 2015-2020
de gemeente en andere
organisaties terugkoppeling
bij lopende zaken of afronden
van projecten.

H

(Angst voor) Overlast

Surveillance door

H

Verpaupering van
Plan Noord II moet
worden voorkomen.

2015-2020

H

in het weekend en ’s
avonds.

beveiligingsbedrijf,
stadswacht of politie.

Vuilniscontainers te
lang op de stoep.

Buurtbewoners moeten
elkaar aanspreken op dit
gedrag.
Bewoners kunnen stickers
met huisnummers op hun
container plakken zodat
iemand anders de container
mee kan nemen.
Buurtvereniging kan dit
vermelden op circulaire.

Bereikbaarheid
gemeente SúdwestFryslân.

Speelvoorziening Tussen de flats
en
bevinden zicht de
speelvoorzieningen
voor de jeugd.

Gemeente – flexibel opstellen
naar buurtbewoners – naar
de mensen toegaan –
doorkiesnummers
ambtenaren doorgeven.
De gemeente is sinds april
2014 eigenaar van de
speeltoestellen. De
buurtvereniging zal klachten,
gebreken en wensen melden
aan de gemeente en het
aanspreekpunt zijn voor het
verwijderen of vervangen van
speeltoestellen.

2015-2020

H

2015-2020

2015-2020

M

H

2.1 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer (ambulance, brandweer, politie, meldpunt drugs,
ernstige overlast: gratis)
Alarmnummer teksttelefoon
Alarmnummer politie (algemeen)
Alarmnummer politie teksttelefoon
Toezicht (dagelijks van 08.30 tot 18.00 uur)

Telefoonnummers
112
0800-8112
0900-8844
0900-1844
0515-484541

Meldpunt overlast
Meldpunt ouderenmishandeling

0515-489000
0900-1262626

Apotheek Bolsward
Dokterswacht voor spoedeisende huisartsenzorg in avond, nacht,

0515-572283
0900-1127112

weekend en /of feestdagen.

Antonius Ziekenhuis, Sneek
Ziekenhuis MCL, Leeuwarden

0515-488888
058-2866666

Zorggroep Tellens, It Heechhout
Zorggroep Tellens. It Menniste Skil

0515-437540
0515-572456

Gemeenteloket (waaronder WMO):
maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur; vrijdag van 9.00 tot 12.00
uur; maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur

WMO: Voor een vraag over uw zorg, financiën, werk of opvoeden
(Gebiedsteam WMO)

0515-489000
14 - 0515

INTERESSANTE WEBSITE’S
Buurtver. Plan Noord II Bolsward
Stipepunt
Zorggroep Tellens
Gem.Súdwest Fryslân
Vrijwillige brandweer Bolsward
Woningcorporatie Elkien
De Bewonersraad Friesland
Lokale omroep Studio Súdwest
Stadsbelang Bolsward

www.noord2.nl
www.stipepunt.nl
www.zorggroeptellens.nl
www.gemeentesudwestfryslan.nl
www.brandweerbolsward.nl
www.elkien.nl
www.debewonersraad.nl
studiosudwest.nl
www.stadsbelangbolsward.nl

Secretariaat: Mw. J. Kole, E. Mobachstraat 20, 8701 CV Bolsward
(0515) 575260
Website: www.noord2.nl
secretaris@noord2.nl
plannoord2

Buurt- en Speeltuinvereniging Plan Noord II – foto vanuit It Heechhout

