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Nieuwsbrief1
Wijken en dorpen

Presentatie dorps- en wijkprogramma’s 2018
Sinds een aantal jaar is de Blokhuispoort een bruisend centrum waar van alles 

gebeurt. Ondernemers zijn hier aan het werk, het hoofdkwartier van LF2018 is er 

gevestigd, het is een brûsplak voor studenten, er is een hotel, en ga zo maar door. 

Vanaf 25 januari zit ook de bibliotheek in de Blokhuispoort en dat was voor ons de 

aanleiding om hier onze jaarlijkse presentatie wijk- en dorpsprogramma’s te doen. 

De avond werd afgetrapt door de 

overdracht van het beleidsterrein ‘Wijken 

en Dorpen’ van Friso Douwstra aan Herwil 

van Gelder. Vanaf 1 januari hebben we 

35 dorpen en 23 wijken in de gemeente 

en wellicht kunnen we daarom nu beter 

spreken van “Dorpen en Wijken”. Herwil 

was  verheugd om op deze avond zoveel 

actieve mensen uit de dorpen en wijken 

te ontmoeten. Friso Douwstra zet zijn 

contacten in de wijken en dorpen waar hij 

wijk- of dorpenwethouder voor is, gewoon 

voort en dat kunt u ook verwachten van 

de andere wethouders: Hilde Tjeerdema, 

Henk Deinum en Sjoerd Feitsma en Herwil 

van Gelder. Op de laatste pagina van deze 

nieuwsbrief, vindt u de nieuwe verdeling 

van dorpen en wijken over de wethouders.

Vervolgens vertelden Bente van Berkum en 

Hans van der Veen over de ontwikkeling 

die de bibliotheek doormaakt: van 

uitleen-plek naar studie-informatie-leer-

ontmoetingsplek. Een belangrijk punt 

voor de gemeente was dat we minder 

geld wilden investeren in ‘stenen’ maar 

in plaats daarvan inzetten op lezen, leren, 

ontmoeting, debat en veel laagdrempelige 

activiteiten.  De nieuwe “dbieb” is hier 

volledig op ingericht en dbieb zorgt er ook 

voor dat ze toegankelijk en bereikbaar 

is voor vragen uit de wijken en dorpen. 

Hiervoor zijn en worden samen met de 

al aanwezige partijen en instellingen 

connectiepunten ingericht. De invulling 

daarvan wordt afgestemd op de behoefte 

van de wijken en dorpen. Afhaalpunten 

voor bestelde boeken in wijkgebouwen, 

lytse byb in een dorpshuis of digitaalhuis 

in een wijk-internet-ruimte zijn hier 

voorbeelden van. 

Na deze presentaties gingen de 

aanwezigen in kleine groepen op 

rondleiding door dbieb. Een beleving op 

zich, met uiteraard de vertrouwde boeken, 

maar ook veel studieruimte en kamers 

(voormalige cellen) voor spreekuren van 

bijvoorbeeld Humanitas of de Kredietbank. 

Terwijl de ene groep zich vergaapte aan 

de nieuwe dbieb, ontving de andere groep 

hun wijk- of dorpsprogramma uit handen 

van hun wethouder. 

Alle wijk- en dorpsprogramma’s staan op 

de website van de gemeente  

www.leeuwarden.nl/nl/wijken-en-

dorpen-1. Daar vindt u ook een link naar 

een kaart met alle activiteiten uit de wijk- 

en dorpsprogramma’s. De programma’s 

worden ook huis-aan-huis verspreid.
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Goutum ‘crowdfund’ eerste 
project bijeen

Op 13  december jl. ontvingen we 

de besturen van dorpsbelangen en 

dorpshuizen uit Leeuwarderadeel 

en Littenseradiel in het Stadhuis van 

Leeuwarden. We begonnen met een 

introductie op het ‘Gebiedsgericht 

werken’ van de gemeente Leeuwarden. 

Kijk hiervoor ook in het “Handboek 

Gebiedsgericht Werken” 

(www.leeuwarden.nl/nl/file/2553/

download). 

Vervolgens kregen de aanwezigen 

een rondleiding door het stadhuis. De 

verschillende kamers van burgemeester 

en wethouders ademen elk een eigen 

sfeer. Tijdens de afsluitende borrel in 

de Auckemakelder was er nog genoeg 

ruimte en animo voor een nadere 

onderlinge kennismaking. 

Inmiddels weten we wie de 

dorpenwethouders en de 

dorpenmanagers zijn (zie laatste 

bladzijde) en zetten we de 

samenwerking in. 

Welkom aan de 
nieuwe dorpen

Na een korte periode van voorbereidingen is het Dorpsbelang Goutum als eerste gelukt 

om middels het campagneplatform “VoorLeeuwarden.nl “ (bijna) € 10.000 in te zamelen! 

Het geld is bestemd voor de uitvoering van twee ‘waterprojecten’ in het dorp. In mei 2018, 

tijdens de Week van ons Water, zal een (openbaar) watertappunt worden geplaatst op het 

dorpsplein en krijgen de groepen 7 en 8 van IKC Wiarda drie dagen les in watertechnologie. 

Het benodigde bedrag is in één maand (januari 2018) bijeen gebracht door de inzet 

van vele inwoners, verenigingen en bedrijven in het dorp. Ook is een mooie bijdrage 

ontvangen uit het Mienskipfonds. Dorpsbelang Goutum is enthousiast over deze wijze 

van projectfinanciering, maar het betekent niet dat het gemakkelijk is. Je moet er veel 

aandacht aan geven. Door te crowdfunden is het project gaan leven in het dorp, wat sterk 

heeft bijgedragen aan het succes tot nu toe. Dit is de reden dat we gaan kijken hoe we 

ook de groepen 5 en 6 kunnen betrekken en hoe we het lesprogramma jaarlijks kunnen 

aanbieden. 

Campagneplatform VoorLeeuwarden.nl
Op 7 november jl. was de aftrap van het campagneplatform VoorLeeuwarden.nl. Via 

VoorLeeuwarden zamel je geld, hulp en/of materiaal in en geef je samen met anderen 

kleur aan je omgeving. Dit inzamelen doe je niet alleen. Het team van VoorLeeuwarden 

helpt mee door het geven van tips en advies bij het opzetten en uitvoeren van je 

campagne. Doordat verschillende partnerorganisaties in VoorLeeuwarden samenwerken 

maak je bovendien kans op donaties en ondersteuning van een groeiend aantal lokale en 

landelijke organisaties! 

Overweeg je een campagne te starten, kijk dan op www.VoorLeeuwarden.nl.  

22

Van: Hans de Vries, bestuurslid en projectcoördinator Dorpsbelang Goutum

Sinds vorig jaar is de gemeente Leeuwarden actief met de energiecoach voor minima. 
Huishoudens met een laag inkomen kunnen gratis gebruik maken van de coach om hun 
energielasten blijvend te verlagen. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken zoeken we 
aansluiting in de wijken en dorpen. Meld het in uw wijkkrant!

Kijk op www.slimwoneninleeuwarden.nl/energiecoach of vraag de gratis 
aanmeldkaartjes aan bij slimwonen@leeuwarden.nl. 

DE ENERGIECOACH VOOR MINIMA
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Operatie Steenbreek 
‘De Groene stad en dorpen.’

In 2014 vond in Leeuwarden de landelijke aftrap plaats van Operatie Steenbreek. De 

gemeenten Leeuwarden, Groningen, Amersfoort, Den Haag en Eindhoven gelden als 

icoonsteden.

Het breken van stenen en het plaats maken 

voor groen is dringend nodig om wijken en 

dorpen gezond en levend te houden. De 

tuinen maken voor ca. 50% deel uit van 

het groen in stad en dorp, maar helaas is 

30% van de tuinen inmiddels voor ruim 

de helft met stenen betegeld. Dit gaat ten 

koste van de waterafvoer, de biodiversiteit 

en een gezond microklimaat. Verstening 

is de dood in de pot. Want vogels, bijen 

en vlinders kunnen niet leven in een 

versteende tuin.

In Leeuwarden zijn al verschillende 

initiatiefnemers bezig met vergroening 

van tuinen, zoals de Groene Apotheek 

en de Coörporatie De Hoftuinen. In Tjerk 

Hiddes zijn al ruim tien tuinen vergroend. 

De Raad heeft nu in het kader van het 

project ‘De Groene stad en dorpen’ geld 

uitgetrokken om vergroening van tuinen 

te stimuleren. Na de startconferentie op 

8 februari zullen jaarlijks in vijf wijken 

bijeenkomsten worden gehouden en 

ludieke acties worden georganiseerd. 

Dit jaar zijn daarvoor acties gepland in 

Vlietzone, Muziek-, Transvaal en Vogelwijk, 

Vosseparkwijk en Binnenstad. Ook 

Duurzaam Grou heeft zich inmiddels 

gemeld. 

Wijken en dorpen ontvangen dit jaar 

een artikel voor plaatsing in wijk- en 

dorpskranten en op websites. Voor meer 

nieuws kijkt u op de Facebooksite Operatie 

Steenbreek Leeuwarden of op de website 

Leeuwarden, zoekfunctie ‘groen’ en dan 

Operatie Steenbreek.

Wilt u zich vast aanmelden voor de 

stimuleringsregeling groene tuinen, 

schuttingen en daken? Stuur dan een mail 

naar chantal.melching@leeuwarden.nl of 

gjalt.faber@leeuwarden.nl. 
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Dorp Dorpenwethouder Dorpenmanager

Alde Leie Herwil van Gelder Jitse de Vries

Baard Hilde Tjeerdema Jitse de Vries

Britsum Herwil van Gelder Jitse de Vries

Easterlittens Hilde Tjeerdema Jitse de Vries

Feinsum Herwil van Gelder Jitse de Vries

Friens Sjoerd Feitsma Jitse de Vries

Goutum Friso Douwstra Rikkie Hagen

Grou Sjoerd Feitsma Jitse de Vries

Hempens-Teerns Friso Douwstra Rikkie Hagen

Hijum Herwil van Gelder Jitse de Vries

Hilaard Hilde Tjeerdema Jitse de Vries

Húns-Leons Hilde Tjeerdema Jitse de Vries

Idaerd-Eagum Sjoerd Feitsma Jitse de Vries

Jellum-Bears Friso Douwstra Jitse de Vries

Jelsum-Koarnjum Herwil van Gelder Jitse de Vries

Jirnsum Sjoerd Feitsma Jitse de Vries

Jorwert Friso Douwstra Jitse de Vries

Lekkum/Mie-
dum/Snakker-
buren

Friso Douwstra Rikkie Hagen

Mantgum Friso Douwstra Jitse de Vries

Reduzum Friso Douwstra Jitse de Vries

Stiens Henk Deinum Martine Diephuis

Warstiens Friso Douwstra Jitse de Vries

Warten Friso Douwstra Jitse de Vries

Weidum Friso Douwstra Jitse de Vries

Wergea Friso Douwstra Jitse de Vries

Wirdum/
Swichum

Friso Douwstra Rikkie Hagen

Wytgaard Friso Douwstra Rikkie Hagen

Wijk Wijkwethouder Wijkmanager

Achter de Hoven Hilde Tjeerdema Evelyn Polhuijs

Aldlân Herwil van Gelder Anja Reus

Bilgaard Hilde Tjeerdema Martine Diephuis

Binnenstad Friso Douwstra Bram Louwerse

Blitsaerd Henk Deinum Martine Diephuis

Camminghaburen Hilde Tjeerdema Anja Reus

Heechterp/
Schieringen

Henk Deinum Evelyn Polhuijs

Huizum-Oost Hilde Tjeerdema Evelyn Polhuijs

Huizum-West Herwil van Gelder Anja Reus

Muziek-, Trans-
vaal- en  Vogel-
wijk

Herwil van Gelder Rikkie Hagen

Nijlân Herwil van Gelder Anja Reus

Oldegalileën/
Bloemenbuurt

Henk Deinum Daniël Appelo

Oranjewijk Hilde Tjeerdema Evelyn Polhuijs

Schepenbuurt Henk Deinum Bram Louwerse

Tjerk Hiddes/ 
Cambuursterhoek

Henk Deinum Daniël Appelo

Valeriuskwartier Sjoerd Feitsma Rikkie Hagen

Vlietzone Henk Deinum Daniël Appelo

Vosseparkwijk Sjoerd Feitsma Rikkie Hagen

Vrijheidswijk Henk Deinum Martine Diephuis

Westeinde Sjoerd Feitsma Rikkie Hagen

Wielenpôlle Henk Deinum Bram Louwerse

Zuiderburen Herwil van Gelder Anja Reus

Zuidlanden Herwil van Gelder Anja Reus

Nieuwe gebiedsindeling
wijk-/dorpenwethouders en wijk-/dorpenmanager

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


