
Gemeente Leeuwarden / nieuwsbrief 1: Wijken en dorpen / februari 20201

Nummer 1 / februari 2020

Nieuwsbrief1
Wijken en dorpen

Wijk- en dorpsprogramma’s 2020

De wijk- en dorpsprogramma’s worden 
in de periode van eind januari tot 
halverwege februari huis-aan-huis  
bezorgd. 
Alle wijk- en dorpsprogramma’s staan 
ook op de website van de gemeente 
https://www.leeuwarden.nl/nl/wijken-
en-dorpen-1. 
Als u vragen heeft over gemeentelijke 
activiteiten neemt u dan contact op, via 
telefoonnummer 14058. 

Op 28 januari reikten we de wijk- 
en dorpsprogramma’s uit aan 
de wijkpanels, dorpsbelangen, 
wijkverenigingen en dorpshuisbesturen 
in het Beursgebouw: het nieuwe 
thuis van Campus Fryslân van de Rijks 
Universiteit Groningen (de RUG). 

We werden getrakteerd op een mooi 
verhaal van Professor Caspar van 
den Berg,  hoogleraar “Global and 
Local Governance”. Hij schetste de 4 
gezichten of rollen die de overheid 
vertoont. Op sommige dossiers is de 
overheid vooral scherp op rechtmatig 
handelen en handhaving van regels. In 
andere gevallen kan de overheid ook 
presterend, als projectleider  optreden. 
Denk  aan projecten, zoals de 
gemeente bijvoorbeeld de Zuidlanden 
of Middelsee ontwikkelt. De overheid 
werkt ook samen, met partners in de 
gemeente als woningbouwcorporaties 
en ook met bewoners. En tenslotte 
kan de overheid ook faciliterend zijn, 

zoals gemeente Leeuwarden graag 
initiatieven mogelijk maakt. Deze 
ontwikkeling loopt gelijk op met 
ontwikkelingen in de samenleving. Hier 
zien we een steeds grotere mate van 
eigen initiatief voor de leefomgeving 
en ook groeiende betrokkenheid bij 
projecten in de eigen omgeving. 

Gemeente Leeuwarden vindt de 
eigenheid van elke wijk en dorp heel 
belangrijk.  Elke wijk en dorp bepaalt 
zelf waar ze op in zet. Met behulp van 
“de Mentimeter” gaven de aanwezigen 
aan dat dat volgens u van belang is 
vanwege het effect op betrokkenheid, 
saamhorigheid, invloed, draagvlak 
enzovoort.

De rondleiding door de nieuwe 
Campus liet ons zien wat een mooie, 
lichte, ruime plek dit is om hier te 
studeren. Bij de borrel was ruimte 
voor gesprek met elkaar en met de 
wethouders en raadsleden. 

Bij deze nieuwsbrief vindt u de 
powerpoint-presentatie van Professor 
van den Berg. 
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Buurt- en dorpskamers

Op 2 december 2019 zijn drie 
opbouwwerkers gestart bij gemeente 
Leeuwarden om het proces naar de 
buurt- en dorpskamers te begeleiden. U 
las hier al over in de vorige nieuwsbrief. 

Een buurt- of dorpskamer is dichtbij 
de inwoners te vinden. Het is een plek 
met verschillende functies: je kunt er 
binnenlopen voor een kop koffie of 
thee, je kunt er vrijwilligerswerk of 
dagbesteding doen of verschillende 
vragen stellen. Er zijn vrijwilligers en 
beroepskrachten beschikbaar die 
bewoners kunnen helpen met het 
beantwoorden van hun vragen. Dit doen 
zij in goede onderlinge afstemming.  

Ondertussen zijn de opbouwwerkers 
met veertien wijken en dorpen in 
gesprek over het fenomeen buurt- 
of dorpskamer. In eerste instantie 
inventariseert de opbouwwerker  wat 
er al gaande is in de wijk/dorp. Denk 
aan actieve bewoners(groepen), hoe 
de onderlinge samenwerking is, waar 
de uitdagingen liggen, hoe de sociale 
cohesie is. Wanneer men daadwerkelijk 
aangeeft buurt- of dorpskamer te willen 
zijn, zullen er vervolggesprekken worden 
gevoerd over hoe dit gerealiseerd zou 
kunnen worden. Bij deze gesprekken zal 

ook de basisondersteuning aansluiten.
 
De nieuwe werkwijze van de buurt- en 
dorpskamers gaat  1 januari 2021 van 
start. De opbouwwerkers geven dit 
vorm door goed samen te werken in 
de driehoek: gemeente, sociale basis 
(vrijwilligers) en de basisondersteuning 
(sociale wijk- en dorpenteams). 

Voor vragen kunt u terecht bij de drie 
opbouwwerkers: 

Annie Hoekstra (gebied dorpen Zuid en 
Leeuwarden West) 
annie.hoekstra@leeuwarden.nl 

Kamal Ramkalup (gebied Leeuwarden 
Zuid, Centrum-Oost en Oud-Oost) 
kamal.ramkalup@leeuwarden.nl 

Iris Land (gebied dorpen Noord, 
Leeuwarden Noord en Noord-Oost) 
iris.land@leeuwarden.nl

Voor Friezen die een goed idee 
hebben om de leefbaarheid in 
hun dorp, stad of op hun eiland te 
verbeteren heeft Streekwurk diverse 
subsidieregelingen op maat. Zo is 
het Iepen Mienskipsfûns er voor 
initiatieven uit de gehele Friese 
mienskip. En in de regio’s Noordoost 
en Noordwest is subsidie vanuit 
de Europese regeling LEADER 
beschikbaar. 

Iepen Mienskipsfûns
Inwoners die een goed idee hebben 
om de leefbaarheid in hun dorp, stad 
of regio te verbeteren kunnen subsidie 
aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns 
(IMF). Het IMF is nu ook toegankelijk 
voor aanvragen in het kader van 
ontmoetingsplekken (incl. bouw en 
verbouw). Naast dorpshuizen zorgen 
andere gebouwen in een wijk of dorp 
(zoals een MFC of leegstaande kerk) 
ook voor een plek waar bewoners elkaar 
kunnen ontmoeten. 

Door de uitbreiding van het IMF kunt 
u nu ook aanvragen voor projecten tot 
maximaal 
! 75.000,- indienen. De tweede 
subsidieronde start op 20 april 2020. 
Kijk voor meer informatie op www.
streekwurk.frl/imf. 

LEADER
Ideeën uit de samenleving die zorgen 
voor een mooi en leefbaar platteland 
kunnen een beroep doen op LEADER. 
De subsidierondes starten in mei en 
oktober 2020. Kijk voor meer informatie 
op www.streekwurk.frl/leader.

Fan ûnder op 
Een belangrijk uitgangspunt bij de 
subsidieregelingen is, dat inwoners 
zelf bepalen wat belangrijk is voor de 
leefbaarheid in hun gebied en ook de 
projecten opzetten. 

Streekwurk is een samenwerking tussen 
provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en 
de Friese gemeenten. Meld uw idee 
bij Streekwurk. Samen met u bekijken 
we of het idee in aanmerking komt 
voor subsidie en helpen we bij het 
opstellen van een projectplan en de 
subsidieaanvraag. 

Via Streekwurk (Provincie) is subsidie beschikbaar 
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Stand van zaken beleid voor spelen en bewegen
“Kom mee naar buiten”

Mienskipsfonds 2020
Ook in 2020 kunt u nog steeds 
een bijdrage aanvragen uit het 
Mienskipsfonds. Elke maand bespreekt 
de Tafel van 8 de binnengekomen 
aanvragen en krijgt u snel bericht 
hierover. Op: www.leeuwarden.nl/nl/
mienskipsfonds  vindt u de regeling en 
het aanvraagformulier. 

In de vorige nieuwsbrief kon u 
lezen dat de gemeente, samen met 
een klankbordgroep bestaande uit 
leden van een aantal wijkpanels en 
dorpsbelangen,  bezig is geweest 
met nieuw beleid voor spelen en 
bewegen. Het college heeft het nieuwe 
beleidsplan “Kom mee naar buiten” 
voorlopig vastgesteld op 21 januari 
2020.

Het beleidsplan ligt sinds 22 januari 
2020 6 weken ter inzage zodat 
bewoners daar op kunnen reageren.
Na deze periode wordt het beleidsplan 
definitief vastgesteld.
Belangrijke punten in het beleidsplan 
zijn:
• De gemeente zorgt voor inspectie, 

beheer en onderhoud van alle 
speeltoestellen. 

 Ook zorgt de gemeente voor de 
vervanging van ‘gemeentelijke’ 
toestellen. Hiervoor vindt altijd 
overleg plaats met het wijkpanel/
dorpsbelang.

Daarnaast is een 2-sporenbeleid 
ontwikkeld, namelijk vervanging of een 

bewonersinitiatief.
• Wanneer een ‘gemeentelijk’ 

speeltoestel wordt afgekeurd wordt 
contact gezocht met het wijkpanel/
dorpsbelang om in overleg te 
bekijken wat ervoor terug moet 
komen. De gemeente regelt dit 
vervolgens verder. Toestellen die 
zijn aangeschaft door derden zoals 
wijkpanels en dorpsbelangen vallen 
niet onder de vervangingsregel. Als 
dit aan de orde is moet de wijk/
het dorp zelf voor financiering voor 
vervanging zorgen.

• Als er -buiten de vervangingen 
om- wensen zijn voor iets nieuws 
dan wordt dit opgepakt als 
bewonersinitiatief. Ook dan moet 
de gemeente betrokken worden, 
kan ze advies geven en waar 
mogelijk faciliteren. De aanvrager 
moet zelf voor financiering zorgen. 
De aanvrager betaalt ook een 
afkoopsom voor het onderhoud. 
Hiermee kan de gemeente de 
inspectie en onderhoud uitvoeren.

De Klankbordgroep wordt 
hartelijk bedankt voor de prettige 

samenwerking en hun inzet en 
bijdragen. Met hun hulp is het een 
toegankelijk en bruikbaar beleidsstuk 
geworden. Maar oordeelt u daarover 
vooral zelf.

Gratis Workshop: HOE 
MEER MENSEN HOE 
MEER PLEZIER

Een ochtend vol informatie over hoe je 
meer bezoekers voor je activiteit kunt 
trekken. Lekker praktisch, dus je hebt er 
meteen wat aan. 
27 februari, van 9:30-12:00 in Campus 
Fryslân, Wirdumerdijk 34
Kijk voor meer informatie en 
aanmelden op: 
https://tinyurl.com/wz8u4a8
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Bezoekadres Gemeentehuis

Oldehoofsterkerkhof 2  Telefoon 14 058

8911 DH Leeuwarden  gemeente@leeuwarden.nl

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur,  donderdag van 08.30 tot 19.30 uur

Bomen en groen in de gemeente Leeuwarden
Vanaf 1 januari gelden voor de hele gemeente Leeuwarden dezelfde regels voor het kappen van bomen. Uitgangspunt van 
de gemeente Leeuwarden is het behoud van bomen en groen, omdat een groene omgeving bijdraagt aan een gezonde 
leefomgeving. Maar soms kan het voorkomen dat u 1 of meerdere bomen wilt kappen. 

Meer informatie
U vindt alle regels en overige informatie voor het kappen van een boom op de website van de gemeente Leeuwarden, op 
de pagina Groen onder wet- en regelgeving en op de pagina Bomen kappen. Op die laatste pagina vindt u ook de lijst van 
monumentale en waardevolle bomen. 


