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Nieuwsbrief2
Wijken en dorpen

Wat vinden uw bewoners belangrijk 
voor wijk of dorp? 

In de eerste vier maanden van dit jaar waren er vooral in de dorpen al vele algemene ledenvergaderingen. De dorpen 
hadden hun jaarverslag af en in overleg met bewoners werden agendapunten voor het komende jaar opgehaald: Wat 
speelt in het dorp; waar moeten we ons mee bezig houden? We zagen uiteenlopende thema’s langs komen: verkeers-
veiligheid, bomen, eenzaamheid,  enzovoort. Genoeg om je voor in te zetten. Dank aan alle inzet van de mensen in de 
dorpsbelangen en wijkpanels hiervoor!

De subsidieregeling voor panels vereist verantwoording aan 
uw achterban over de inzet van uw budget. De gemeente 
vindt betrokkenheid van uw eigen bewoners van groot 
belang. Vooral zíj kunnen nagaan of het gemeenschapsgeld 
goed besteed is. Dus: Zoek goede communicatiekanalen 
voor uw contact met uw bewoners. 

Denk aan: 
-  Organiseer een wijkconferentie of jaarvergadering.
-  Communiceer via facebook, 
-  En druk uw jaarverslag af in de wijk- dorpskrant.

(de foto is genomen tijdens ALV Wytgaard)
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MijnGemeente App

Kunstroute 
Heechterp-Schieringen 

Sneller meldingen doen via de MijnGemeente app
Gemeente Leeuwarden heeft  de app MijnGemeente waarmee iedereen snel en 

eenvoudig meldingen over de openbare ruimte kan doen. Denk aan een 

losliggende stoeptegel, kapotte verlichting, zwerfafval, hondenpoep, vernieling van speel-

toestel of verkeerspaaltjes. De app is beschikbaar voor smartphones die werken op basis 

van iOS of Android. De iOS versie is te downloaden in de Appstore, de Android versie via de 

Google Playstore.

Gratis App
Wie de gratis app downloadt, meldt zich 

één keer aan als inwoner van Leeuwarden. 

Daarna kunnen heel eenvoudig allerlei mel-

dingen over de openbare ruimte worden 

doorgegeven. De smartphone voegt de 

locatie toe en ook een foto van het manke-

ment is zo bijgevoegd. 

De app zorgt ervoor dat meldingen makke-

lijker, sneller en beter worden doorgegeven. 

De melding komt direct bij de gemeente 

terecht en kan vervolgens snel worden 

opgelost.

Meldingen kunnen natuurlijk ook doorgege-

ven worden via telefoonnummer:  

14058, via de website op: 

www.leeuwarden.nl/contact, 

via Twitter: @Gemeente_Lwd of via 

WhatsApp: 06 - 4336 5223.

Samen houden we het  
schoon, heel en veilig
Inwoners en gemeente zorgen er  

samen voor dat de openbare ruimte van 

de gemeente Leeuwarden schoon, heel en 

veilig blijft.

22

Mienskipsfonds

Heeft u een initiatief voor uw buurt of 

wijk? Ook in 2018 kunt u een bijdrage 

aanvragen bij het Mienskipsfonds. 

Het Mienskipsfonds is voor initiatieven van, 

voor en door bewoners uit de gemeente 

Leeuwarden. Aanvragen worden besproken 

in De Tafel van 8. Zij komen elke 2e dinsdag 

van de maand bij elkaar. Alle aanvragen 

die 10 dagen van tevoren binnen zijn (en 

volledig zijn) worden besproken. Heeft u 

een idee voor uw wijk of buurt mail dan 

naar mienskipsfonds@leeuwarden.nl. 

Het aanvraagformulier is te vinden op 

www.leeuwarden.nl/nl/mienskipsfonds. 

Zo draagt het Mienskipsfonds dit jaar 

bij aan een watertappunt in Goutum 

(opening is op 31 mei).  En  ook aan het 

Slauerhoff project in de dorpskerk van 

Huizum. Er zijn diverse activiteiten, zoals  

theatervoorstellingen en exposities in 

en rondom het oudste monument van 

Leeuwarden.  

 

 

Naast het hoofdprogramma is er ook 

een Slauerhoff route door de stad. De 

activiteiten vinden in augustus, september 

en oktober 2018 in de dorpskerk in 

Huizum. Meer over dit unieke project:  

www.aldefrysketsjerken.nl

Samen met het wijkpanel en de 

wijkvereniging hebben de studenten 

Tom en Ebe een verhalenroute over 

de openbare kunst in Heechterp 

Schieringen gerealiseerd, in het kader 

van CH2018. De route is vanaf mei 

vindbaar in een app: izi travel. In een 

uurtje brengt de app de bezoekers 

langs de openbare kunstwerken in de 

wijk, waarbij ook enkele kunstenaars 

persoonlijke boodschappen 

ingesproken hebben. Naast de app 

is er ook een papieren versie van de 

route beschikbaar bij de VVV en de 

wijkvereniging. Heechterp Schieringen 

is niet de enige wijk die mooie en 

interessante verhalen heeft. Is er in 

uw wijk ook een verhalenroute over 

de bewoners van de wijk, de kunst in 

de wijk of bijvoorbeeld de natuur? De 

gemeente kan je op weg helpen om 

een app te maken om deze verhalen te 

vertellen aan de bezoekers van LF2018. 

Kijk ook eens op:  

www.friesland.nl/nl/agenda

voor meer LF2018 evenementen.



Gemeente Leeuwarden / nieuwsbrief 2: Wijken en dorpen / april 20183

Bezoek van Deense dorpen aan dorpen 
in Friesland

Vorig jaar in september trok een delegatie van Friese dorpsbelangen naar dorpen in de omgeving van Aarhus 
(Culturele hoofdstad van Europa in 2017). Hier werden we hartelijk ontvangen door de dorpenvertegenwoordigers 
daar. Er zijn projecten gericht op versterking van leefbaarheid in dorpen bezocht, contacten gelegd en de dorpen 
hebben onderling veel van elkaar geleerd. Een eye-opener was bijvoorbeeld het feit dat bibliotheken ook (met de 
zorgpas) bezocht konden worden op momenten dat er geen personeel is. Daar spreekt vertrouwen uit.

Van 28 juni tot en met 1 juli komen 

de Denen naar Friesland voor een 

tegenbezoek. Vanuit gemeente Leeuwarden 

is Wergea betrokken in deze uitwisseling. 

De andere dorpen zijn Gerkesklooster, 

Aldtsjerk, Buitenpost, Berltsum en 

Tzummarum. We weten dat de Denen 

erg geïnteresseerd zijn in het gebruik 

van de voormalige kerk als podium en 

gemeenschapscentrum “De Bidler”. Ook 

de jeugdsoos, gerund en beheerd door de 

jeugd zelf, heeft hun interesse. Op zaterdag 

30 juni bezoeken we verschillende Friese 

dorpen. Er worden verschillende thema’s 

aangesneden in verschillende dorpen. 

Wergea verzorgt een combi-programma 

samen met Aldtsjerk. Speciaal voor mensen 

uit de andere Leeuwarder dorpen hebben 

we twee “wild-cards” geregeld:  twee 

mensen kunnen het programma voor 

de Deense gasten in de beide dorpen 

(met rondleidingen en toelichtingen op 

hoe beide dorpen werken; incl. lunch) 

meemaken. Voor wie interesse heeft: 

graag aanmelden bij 

jurjen.vanderweg@leeuwarden.nl.

Tijden en andere praktische informatie 

krijgt u vervolgens toegestuurd.

Subsidie voor een groenere leefomgeving

In onze vorige nieuwsbrief vertelden we al over “Operatie Steenbreek”. In de wijken Vlietzone, Muziek-,  Transvaal en 
Vogelwijk, Vosseparkwijk en Binnenstad en in Grou gaan we aan de slag met verschillende acties.  

Bewoners kunnen helpen de verstening 

tegen te gaan door hun eigen tuin te 

vergroenen.  Ze kunnen geveltuinen 

aanvragen of boomspiegels adopteren. Er is 

altijd meer mogelijk dan u denkt. Voor meer 

informatie kunt u terecht op de website 

www.leeuwarden.nl/groen  of bij de sector 

Wijkzaken.

Subsidie
Voor de periode 2018 t/m 2020 heeft het 

college van B&W geld beschikbaar 

gesteld om vergroening van tuinen te 

stimuleren. Bewoners kunnen via de 

‘Stimuleringsregeling groene tuinen, groene 

wanden en overige groene daken’ subsidie 

aanvragen.  Bewoners  kunnen zich 

aanmelden via het registratieformulier  op 

de website  www.leeuwarden.nl 

zoekfunctie ‘subsidie groenere 

leefomgeving’. Geef het ook door aan 

uw bewoners. Uw wijk of dorp wordt er 

groener van.


