
 

 

Verslag bijeenkomst bezoekersraad 22 april 2015 

Afwezig: Herman Maring en Geart de Vries. Aanwezig: Ad (vz.), Klaas (not.), Peter, Rients, 

Sicco en Tom. 

1. Opening:  

2. Verslag vorige bijeenkomst: 

a. Men wil het verslag en de andere vergaderstukken toch ook graag op papier 

toegestuurd krijgen. 

b. Peter vraagt naar de criteria bij opname van documenten en voorwerpen in de 

schatkamer.  Klaas vertelt dat het bijzondere stukken en objecten betreft, waar 

een mooi verhaal bij valt te vertellen (m.n. voor kinderen). Verder geldt 

chronologische spreiding en is toch vooral uit de eigen collectie geput. Doel is 

de bewerkstelliging van ‘historische sensatie’. De upgrading van de 

schatkamer is nagenoeg voltooid. Er wordt nog getest op onderwijsgroepen. 

c. Peter vraagt naar de procedure voor nieuwe infoborden aan (monumentale) 

gevels in de binnenstad (bijv. voor Richard Hageman aan de gevel van de 

griffie). Het wijkpanel, Aed Leverd en monumentenzorg zouden een 

belangrijke rol moeten spelen (en geld regelen). Het HCL kan er mogelijk 

zijdelings ook bij worden betrokken.  

3. Mededelingen HCL / 4. Nieuwe activiteiten, tentoonstellingen en 

samenwerkingsverbanden: 

a. De afgelopen maanden (een selectie): Liwwadderdag, opening 

Oldehove/toeristisch seizoen, tentoonstelling Knoop, tentoonstelling WO 2, 

onderwijsproject WO 2, vernieuwde Leovardia, ‘Leeuwarders in gesprek’. 

b. De komende maanden (een selectie): Activiteiten in het kader van het Maria 

Louise-jaar (m.n. lezingen rond Knoop), Jaar v.d. Smaak, UIT-festival, Open 

Monumentendag, 300 jaar stadhuis. 

c. Nog suggesties? Contouren Marïenburg terugbrengen (door wijkpanel?)? 

Nieuwjaarsreceptie een volgende keer in Koepel- of Dominicuskerk? 

5. Verbetering/aanpassing dienstverlening: 

a. Gedurende de eerste maanden van 2015 was het ca. 80% drukker in het 

HCL in vergelijking tot vorig jaar. 

b. De nieuwe website werkt inmiddels goed. Er komen nog enkele kleine 

verbeteringen. Misschien laten we een usability-onderzoek doen door 

(studenten).  

c. De verlichting bij de receptie is onlangs verbeterd. 



 

 

d. Deze zomer willen we weer een proef doen met beperkte dienstverlening in 

het i.c. Hoogst waarschijnlijk worden er in juli en augustus alleen 

originelen op aanvraag (twee of meer dagen tevoren) beschikbaar gesteld. 

e. Het HCL gaat meer open (historische) stadswandelingen aanbieden. 

Voortaan is er elke zondag om 13.15 uur een wandeling vanuit het HCL. 

Eind dit jaar wordt er geëvalueerd. 

6. Rondvraag (en mededelingen): 

a. Wat zijn de kerntaken van het HCL eigenlijk? Eigenlijk doet het HCL wat 

Eekhoff destijds ook al deed. 

b. Nadenken over een opvolger voor Sicco? Ook over opvolging Rients? 

c. Allee van Allure? Er lopen weer gesprekken over ev. gezamenlijke 

activiteiten van instellingen rond de Groeneweg. 

d. Binnenkort komt er een tentoonstelling in dorpskerk Huizum over de 

(kwekerijen bij de) Potmarge. 

7. Volgende bijeenkomst:  

Woensdag 11 november, 16.00 uur.  

8. Sluiting (met aansluitend korte rondleiding langs de Knoop-expo). De repro van de 

stadsplattegrond van Knoop wordt uitgedeeld.  


