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Nieuwsbrief3
Wijken en dorpen

Uitwisseling met Denemarken

Vorig jaar waren we (oa Wergea)  te gast in de Aarhus-regio in 

Denemarken. Eind juni was het tijd voor een tegenbezoek van 

de Denen. 

Deze uitwisseling is tot stand gekomen vanuit “LEADER”: een 

Europees programma om plattelandsontwikkeling te stimuleren. 

Vanuit dit programma worden contacten onderhouden met andere 

Europese regio’s. Regio’s inspireren elkaar met hun verhalen over 

hun initiatieven om hun omgeving vooruit te helpen. 

De Denen hadden specifieke vragen over het omgaan met 

voorzieningen in de dorpen, leefbaar houden van dorpen; 

betrekken van jongeren. Daarom trokken we met hen langs 

mooie voorbeelden in Wergea, Aldtsjerk, Berltsum, Tzummarum, 

Gerkesklooster en Buitenpost.

Wergea liet zien hoe zij de voormalige kerk “De Bidler” nu 

gebruiken als cultureel centrum. Ook in Denemarken raken de 

kerken leeg en zoeken ze naar nieuwe gebruiksmogelijkheden. 

We bezochten ook de jongeren, die in Wergea de volledige 

verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen soos. In Aldtsjerk 

vertelde de Feinteboun over hun manier van werken:  

Jongemannen tussen 16 en 30 jaar organiseren het dorpsfeest. Dit 

zorgt voor een grote verbondenheid met het dorp en met elkaar. 

Een ander belangrijk onderwerp voor Aldtsjerk is: woningbouw 

voor starters. Hier zetten zij zich al een aantal jaren voor in.   

In september volgt nog een Deens bezoek; gemeente Viborg zal 

o.a. Reduzum bezoeken. 
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Wijk- en dorpsprogramma’s 
2019 

Uw activiteit op de 
sociale media van de 
gemeente

Elk jaar stelt gemeente Leeuwarden 

wijk- en dorpsprogramma’s samen. Hierin 

presenteren we  de werkzaamheden die de 

gemeente in het komende jaar gaat doen 

in uw wijk of dorp. Dat kunnen groenrecon-

structies zijn, of herstraatwerkzaamheden, 

maar ook sociale projecten. 

In de wijk- en dorpsprogramma’s is ook 

altijd ruimte voor  de eigen dorpsbelangen/

wijkpanels en wijkverenigingen/dorpsorganisaties. U kunt bijvoorbeeld uw planning voor 

het komende jaar presenteren, oproepen doen aan uw bewoners om mee te denken, of 

deel te nemen aan specifieke projecten. 

We ontvangen uw input hiervoor graag voor 1 november 2018, op  

wijkmanagement@leeuwarden.nl. Als u mooie foto’s heeft van uw wijk of dorp, dan ont-

vangen we die ook graag en plaatsen die in uw eigen wijk/dorpsprogramma. 

22

Voorzittersoverleg  25 september 2018
Op 25 september aanstaande is er een voorzittersoverleg gepland. Voorzitters van 

dorpshuizen en wijkverenigingen treffen elkaar om zaken te bespreken die zij graag willen 

delen of met anderen willen oppakken. 

Mienskipsfonds

U kunt nog steeds subsidie aanvragen bij ons eigen Mienskipsfonds. Daar kunt u het hele 

jaar door uw aanvraag indienen. Elke 2e dinsdag van de maand worden de ingediende 

aanvragen besproken. Bedoeld voor initiatieven die door veel inwoners worden gesteund, 

die bijdragen aan de leefbaarheid en waarbij inwoners samen aan de slag gaan om het 

project te realiseren. De tafel kent bijdragen toe aan allerlei initiatieven, “van bakfiets tot 

theaterproducties!”. 

Aanvragen? Bekijk hier hoe: http://bit.ly/1NiiOGz

Er gebeurt van alles in onze dorpen 

en wijken. Als contentspecialist bij de 

gemeente vind ik, Mark Grupstra, het 

mooi om te zien hoeveel mensen zich 

daar vrijwillig voor inzetten. Denk aan 

een fietstocht door de omgeving, een 

sportevenement voor het goede doel 

of een boek, geschreven door een 

inwoner. Ik laat op onze sociale media 

zien wat er gebeurt in onze gemeente, 

zodat iedereen kan zien hoe leuk het 

hier is, maar ook zodat de organisatie 

extra bekendheid krijgt. Ik kan een 

filmpje maken, zoals ik al eerder deed 

bij De Zadelkwellers in Easterlittens, of 

een foto met aankondiging. Zolang het 

maar niet commercieel is. 

Ik kan zelf onmogelijk weten wat er 

overal gebeurt, vandaar dat ik u vraag 

mij te helpen. Laat het mij weten 

wanneer er iets gebeurt, dan kijk ik of 

het geschikt is voor onze sociale media 

en dan maken we er iets leuks van! 

U kunt mij bereiken via  

mark.grupstra@leeuwarden.nl of  

058 233 8622. Op onze 

Facebookpagina staan al diverse 

voorbeelden.

Beweegtuin Westeinde, mede mogelijk gemaakt door het Mienskipsfonds
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Nieuwe kansen bij Provinciale Subsidies 
vanaf 17 september

De Streekwurk-bureaus van de 
Provincie Fryslân beheren de 
zogenaamde Leader-gelden.  
LEADER is een Europees programma 
om plattelandsontwikkeling te stimuleren. 

Een belangrijk uitgangspunt voor het LEADER-programma is, 

dat mensen in het gebied zelf bepalen wat belangrijk is voor 

de leefbaarheid in hun gebied. Het gaat om projecten die door 

inwoners uit het gebied worden opgezet. Het gaat om grootse 

projecten met een minimaal projectbudget van € 87.500,-. De 

subsidiebijdrage is maximaal 50% (bij een lager projectbudget 

kijkt Streekwurk met u mee, of er een aanvraag bij het Iepen 

Mienskipsfûns van de Provincie gedaan kan worden). Dorpen 

van de gemeente Leeuwarden kunnen bij Streekwurk Noordwest 

subsidie aanvragen.

Projecten met onderstaande doelstellingen komen in aanmerking 

voor subsidie:

- Het vasthouden en versterken van de economische impuls die 

Leeuwarden – Fryslân 2018 voor de streek creëert; ontwerpen 

van verdienmodellen voor cultuurhistorische en landschappelijke 

waarden; in beeld brengen en realiseren van praktische 

kringlopen.

- Het zoeken van (nieuwe) manieren om de spanning 

(schaalvergroting in relatie tot landschap) tussen de landbouw 

en de leefomgeving waar mogelijk te verminderen.

- Het benutten van kansen voor economische en ecologische 

ontwikkeling die een Nationaal Park in het gebied opleveren.

- Het leren van initiatieven in vergelijkbare gebieden elders in 

Europa ook in relatie tot LF2018.Het in beeld brengen van 

kansen en economische potentie van zilte teelten en precisie 

landbouw. Ondersteunen bij experimenten en onderzoek waarbij 

samengewerkt wordt tussen boeren/ondernemers en studenten/

(hoge)scholen.

- Het onderzoeken van stad-platteland relaties (werkgelegenheid, 

studie, onderzoek en innovatie) op het gebied van 

watertechnologie.

Streekwurk denkt mee over mogelijkheden voor uw project. Kijk 

voor meer informatie op www.streekwurk.frl/imf of neem contact 

op met het projectbureau van Streekwurk in Franeker. 

De inschrijvingen voor Leader-subsidie, en ook voor het 

Provinciale Iepen Mienskipsfûns, staan weer open vanaf 17 

september. 

Programma ‘Potatoes go Wild’ ontving LEADER-gelden


