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Over wijkpanel Tinga 

Waarom is er een wijkpanel Tinga Sneek? 
De gemeente Súdwest-Fryslân ziet graag dat in elke wijk en dorp binnen de gemeente, een wijkpanel 

of vereniging Dorpsbelangen is. Maar, dit is ook om te draaien: de bewoners uit wijken of dorpen 

kunnen (moeten) zich verenigen om bepaalde zaken (sneller) voor elkaar te krijgen. 

In de meeste dorpen binnen de gemeente bestaat al jaren een vereniging Dorpsbelangen. In wijken 

in de (grotere) steden Sneek en Bolsward is dit een vrij nieuw verschijnsel. Er zijn in het verleden wel 

wijken geweest die een commissie Wijkbelangen hadden of nog steeds hebben, maar lang niet elke 

wijk heeft dit. 

 

Wat kan het wijkpanel voor de wijk doen? 
Het wijkpanel probeert zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van alles wat er binnen de wijk leeft. 

Als dat bekend is, kan het wijkpanel hier wat mee doen. Als bijvoorbeeld bekend wordt dat veel 

mensen (over)last ondervinden van hondenpoep, dan kan het wijkpanel in overleg met de gemeente 

kijken of er bijvoorbeeld voldoende hondentoiletten of bebording is, of dat er bepaalde andere acties 

georganiseerd kunnen worden om hier de aandacht op te vestigen. 

Ook kan het wijkpanel de mensen van informatie voorzien die vanuit de gemeente of andere 

instanties komt, door dit bijvoorbeeld te plaatsen op de website of per e-mail rond te sturen naar 

inwoners. 

Het wijkpanel is ook al druk bezig geweest met het opknappen van de wijk: we hebben al 

verschillende dingen opgeknapt, schoongemaakt of gerepareerd in de wijk! 

Wat kan het wijkpanel voor individuele inwoners doen? 
En als u als inwoner een (individueel) probleem heeft met iets wat met de wijk te maken heeft, dan 

horen wij dat graag. We zullen dan kijken of wij u kunnen helpen of kunnen doorverwijzen naar de 

juiste persoon bij de juiste instantie. Wij kennen veel mensen en wegen en kunnen dus het eerste 

aanspreekpunt zijn voor allerlei vragen of problemen. 

Maar als u concreet hulp nodig hebt, dan kan dat ook. Het wijkpanel bestaat uit en kent veel 

vrijwilligers die graag een ander willen helpen. Bent u bijvoorbeeld slecht ter been en kunt u uw 

tuintje niet meer goed onderhouden? Laat het ons weten en we gaan kijken of wij iets voor u kunnen 

betekenen. 

Sinds wanneer bestaat het wijkpanel? 
Stichting Wijkpanel Tinga is opgericht in april 2015. Daarvoor was er een werkgroep met de 

werknaam Wijkpanel Tinga actief. 

  



Doelstelling & werkzaamheden 
In de notariële statuten zijn onder andere het doel en invulling van het vermogen vastgelegd. Hierin 

staat het volgende vermeld: 

De stichting heeft ten doel: 

- het behartigen van de algemene belangen van de bewoners 

van de wijk Tinga in Sneek en het vertegenwoordigen van 

voornoemde bewoners richting de gemeente Súdwest-Fryslân; 

- het bevorderen van cohesie tussen de bewoners van de wijk 

Tinga in Sneek; 

- voorts al hetgeen met voormeld doel rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 

alles in de ruimste zin van het woord. 

 

Concreet betekent dit het volgende: 

De stichting stelt alles in het werk om twee hoofdzaken mogelijk te maken: 

 Het behartigen van belangen van de inwoners van Tinga 

Dit door altijd geïnformeerd te blijven van actuele ontwikkelingen binnen de wijk en de 

belangen van inwoners te vertegenwoordigen bij bijvoorbeeld de gemeente, 

woningbouwverenigingen, andere verenigingen of bedrijven die gevestigd zijn of te maken 

hebben met de wijk 

 Het zorgdragen dat samen de wijk mooi is en blijft 

Door het aantrekken van vrijwilligers (uit de wijk of anders) ervoor zorgen dat er een ‘wij-

gevoel’ ontstaat / blijft in de wijk. Samen met de vrijwilligers organiseren we concrete 

activiteiten om de wijk mooi en leefbaar te houden, zoals het opknappen van speeltuinen, 

schoonmaken van bruggen, onderhouden van perken en tuinen op gemeentegrond of bij 

mensen thuis die daartoe niet in staat zijn. 

  



Vermogen en fondsenwerving 
In de statuten staat over het vermogen het volgende vermeld: 

VERMOGEN. 

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 

- subsidies en donaties; 

- schenkingen, erfstellingen en legaten; 

- alle andere verkrijgingen en baten. 

Algemene en bijzondere makingen kunnen door de stichting 

slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden 

aanvaard. 

Meer concreet: 

Per jaar krijgt het wijkpanel €1000 (2015) subsidie van de gemeente. Dit is organisatiegeld, waarvan 

alles moet worden betaald om de stichting draaiende te houden, denk hierbij aan de volgende 

kosten: kosten van de bankrekening, kantoorkosten, kosten voor de website, telefoonkosten, 

vergaderkosten en andere voorkomende kosten.  

Voor het uitvoeren van projecten wordt over het algemeen op de volgende manier gewerkt: het 

wijkpanel levert vrijwilligers voor het uitvoeren van de klus en de materialen (bijv. verf en kwasten) 

worden vaak in natura gesponsord door instanties als de gemeente of bedrijven uit de wijk.  

Bij grotere projecten waarvoor wel geld noodzakelijk is, wenden wij ons tot de bekende fondsen, 

zoals het Oranjefonds, het Old Burger Weeshuis, Stichting Sneek 1814, Jantje Beton, de provincie 

Fryslân of andere fonds en organisaties. Ook bestaat de mogelijkheid tot crowdfunding. 

Hieruit blijkt dat de stichting eigenlijk nooit zal beschikken over veel geld. Dat is ook niet het 

hoofddoel van de stichting. Geld wat wij ontvangen voor genoemde concrete projecten, zal direct 

worden besteed aan deze projecten en het overschot wordt (naar rato) terugbetaald aan de 

stichtingen en fondsen die de bijdrage hebben verstrekt, indien zo opgesteld in de voorwaarden van 

de bijdrage. Bij een dergelijk project zal een projectbegroting worden opgesteld om de gelden bij 

elkaar te krijgen. 

Het beheer van de fondsen valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Zoals 

aangegeven zal alleen de €1000 euro organisatiegeld van de gemeente ‘vrij’ besteed worden (aan de 

genoemde onderdelen) en hebben andere gelden altijd direct verband met een concreet project 

waarvoor ze zijn aangevraagd. Bij zo’n project hoort dan ook een projectbegroting. 

Jaarlijks vind een onafhankelijke kascontrole plaats door daartoe bereide inwoners vanuit de wijk, 

zoals vastgelegd in de statuten. 

 

  



Activiteitenkalender 
Het wijkpanel zal in elk geval de volgende activiteiten organiseren: 

 Minimaal eenmaal per jaar (najaar): wijkvergadering voor alle inwoners 

 Jaarlijks: activiteit met NL-Doet 

 Jaarlijks: activiteit met burendag 

 Maandelijks: regulier overleg wijkpanel 

 Tweejaarlijks: overleg met alle instanties die met de wijk te maken hebben 

 Meerdere keren per jaar: opknapdag / doe-dag voor (kleinere) concrete projecten zoals 

reinigen bruggen, schilderen speeltuinen en dergelijke 

Bestuur & contact 
http://www.wijkpaneltinga.nl 

info@wijkpaneltinga.nl , 

Post: Jasker 81, 8608 VX Sneek 

Via Facebook: www.facebook.com/WijkpanelTinga 

Via Twitter: @WijkpanelTinga 

Via de telefoon: (0515) 433850 (‘s avonds) 

Via WhatsApp 06-28371737 (bij spoedeisende zaken kan eventueel overdag hierop gebeld worden. 

Denk eraan dat de vrijwilligers van het wijkpanel overdag ook gewoon aan het werk zijn) 

Stichting Wijkpanel Tinga 

Jasker 81 

8608 VX Sneek 

KvK 63190745 

RSIN 855130283 

Bankrekeningnummer NL48INGB0006671301 

Voorzitter Robert Klees 

Secretaris Rowdy van der Veen 

Penningmeester Saskia Castelein 

Algemeen lid Frans Soepboer 

Stichting Wijkpanel Tinga heeft geen winstoogmerk en de bestuurders ontvangen geen beloning, 

enkel een onkostenvergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten. 
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