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Nieuwsbrief1
Wijken en dorpen

Wijk- en dorpsprogramma’s 2019
Op 22 januari reikten we de wijk- en dorpsprogramma’s uit aan de wijkpanels, 

dorpsbelangen, wijkverenigingen en dorpshuisbesturen in het Cambuurstadion. Het 

was een heftige sneeuw-avond! Dat hadden we niet ingecalculeerd (want wanneer 

gebeurt dat nu in Nederland?) en helaas kon daarom het actieve deel van de avond 

niet doorgaan: we konden niet naar buiten, het kunstgras op. Maar gelukkig had 

iedereen genoeg te bespreken met elkaar en zo was de avond toch goed gevuld. 

Alle aanwezigen werden van harte welkom 

geheten door onze burgemeester Ferd 

Crone. Hij memoreerde zijn kennismaking 

met de wijken en dorpen in 2007. Hij 

prijsde zich gelukkig dat hij kennis kon 

maken met veel actieve bewoners, die 

hem goed wegwijs konden maken in zijn 

gemeente. Leeuwarden mag trots zijn op 

de actieve bewoners die zich inzetten voor 

de leefbaarheid in eigen wijk of dorp. Dat 

de gemeente dat belangrijk vindt, blijkt ook 

uit het feit dat elke wijk of dorp een eigen 

wijk- of dorpswethouder heeft en een 

eigen wijk of dorpenmanager, waarmee de 

lijntjes kort zijn. 

Het thema van de avond was  “Bewegen 

en gezondheid  voor iedereen”. We vinden 

in het in alle opzichten belangrijk dat 

iedereen mee kan doen. Twee presentaties 

illustreerden dit. 

Verspreiding
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 vooral 
contact op, via telefoonnummer  
14058. 

UP
Alet Klarenbeek vertelde over UP! UP is 

een beweging rondom “Ouder worden”. 

Aandacht voor ouder worden en de 

mogelijkheden die je daarin hebt. In 

Friesland zijn inmiddels een aantal 

gesprekken gehouden onder de noemer 

“In je Uppie”. Tijdens bijeenkomsten in 

In je Uppie
presenteert
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wijkgebouwen,  leesclubs enzovoort worden belangrijke thema’s 

aangesneden. Moeilijke onderwerpen als eenzaamheid of spijt of 

verlies komen hierbij aan de orde. De ervaring van verschillende 

gesprekken leert dat mensen hier (wellicht verrassend) openhartig 

en vrij over spreken al s zij hiertoe uitgenodigd worden en dat het 

delen van deze emoties versterking biedt aan elkaar. Ouder worden 

we allemaal en dat is een fascinerende levensfase. 

Wilt u hier meer over weten voor uw eigen wijk of dorp? Kijk op 

www.upinnederland.nl of stuur een mailtje naar Alet Klarenbeek, 

alet@upinnederland.nl 

Cambuur Verbindt
Karin Smit vertelde dat de Stichting Cambuur Verbindt vele 

maatschappelijke projecten uitvoert en ondersteunt. Zo zijn spelers 

aanwezig tijdens buurtvoetbal, zorgen ze voor sinterklaascadeaus 

bij minder draagkrachtige mensen en worden toernooien voor 

G-voetbal geregeld en opgeluisterd. De Cambuur Old Stars bestaat 

uit 60-plussers die elke week trainen en zij zijn het enige team 

van Cambuur dat eredivisie speelt.  Zij spelen wedstrijden in heel 

Nederland en ook internationaal. Zij zijn het mooie bewijs dat 

iedereen aan sport kan doen. We zouden vanavond onze krachten 

meten met deze Oldstars, helaas kon dat vanwege de sneeuw niet 

doorgaan. 

Zoals Karin benadrukte: bij Cambuur wordt 1 keer in de twee 

weken op het hoofdveld gevoetbald en de overige tijd is het een 

groot maatschappelijk centrum. Zij nodigde iedereen uit om met 

vragen bij Cambuur Verbindt aan te kloppen 

(k.smit@cambuurverbindt.nl). Zij kijken dan wat ze mogelijk 

kunnen maken. Hier vindt u het filmpje van 5 jaar Cambuur 

Verbindt ter illustratie van de projecten die zij doen. 

https://youtu.be/WQpXXaBvsYQ

Bewoners actief in eigen omgeving

Maar liefst vijftien (bewoners) organisaties in de gemeente Leeuwarden zetten zich in voor een schone en nette gemeente. In 

samenwerking met de Buitendienst van de gemeente verrichten zij klein onderhoud in hun eigen omgeving. Op 10 januari dit jaar 

kwamen vertegenwoordigers van deze organisaties bijeen om de overeenkomst voor 2019 te ondertekenen en kennis en ervaring uit 

te wisselen. De gemeente wordt er niet alleen mooier van, ook op sociaal gebied is deze aanpak en samenwerking van belang.  

Het onderhoud dat wordt verricht varieert van groenonderhoud 

tot het opruimen van zwerfafval. Ook kinderen zijn betrokken. 

Zij helpen onder begeleiding mee, voornamelijk met het 

opruimen van zwerfafval, en verdienen zo een zakcentje of 

een toegangskaartje voor het zwembad. Het zijn niet alleen 

bewoners die actief zijn in hun wijk. Het afgelopen jaar heeft de 

gemeente ook de samenwerking gezocht met zorginstellingen en 

reïntegratiebedrijven. 

Door goede contacten en netwerken in de gemeente worden 

steeds meer mensen gestimuleerd om in hun eigen omgeving (of 

op plekken waar ze veel zijn) aan de slag te gaan. En het levert veel 

meer op dan een nette wijk. Door dit project voelen mensen zich 

betrokken en komen ze hun huis uit. Veel mensen die betrokken 

zijn, zitten thuis zonder werk. Door mee te helpen komen ze los van 

de dagelijkse sleur. Ook mensen die naar een dagopvang gaan of 

mensen die moeten re-integreren vinden op hun eigen manier hun 

weg door deze overeenkomsten.

De gemeente Leeuwarden werkt sinds 2008 samen met 

verschillende (bewoners)organisaties voor het rapen van 

zwerfafval. Sinds 2015 is dit uitgebreid met de mogelijkheid om 

ook eenvoudig onderhoudswerk in het groen daaraan te koppelen. 

In een samenwerkingsovereenkomst wordt vastgelegd welke 

afspraken er zijn gemaakt. Gemeente geeft een vergoeding voor het 

werk en met dat geld regelen de organisaties weer zaken voor hun 

deelnemers. 

De bewonersorganisatie die op dit moment actief zijn binnen de 

gemeente:

Doarpstún Snakkerburen, Bewonersbedrijf Heechterp/Schieringen, 

Wijkvereniging Bilgaard, Project Dielnimme Valeriuskwartier, 

Stichting Werkplaats Oud-oost, Wijkpanel Vrijheidswijk, Talant 

Stiens, Skrep, Stiens Doniastate, Dorpsbelang Wytgaard, Wijkpanel 

Wielenpolle, Lifemaster, De Groene Apotheek (Bloemenbuurt/

Oldegalileën), De Trashwalkers Stiens en het Graffiti Platform.
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Samen gaan we groener

Gelukkig schatten we met z’n allen de waarde van groen steeds 

beter in. Immers, groen zorgt voor zuurstof, bindt  CO2 en is goed 

voor het klimaat. Mensen voelen zich prettiger en zijn ook gezonder 

in een groene omgeving! Het is dan jammer dat zoveel mensen hun 

tuinen verharden met steen. Leeuwarden wil het tij keren en werkt 

mee aan de landelijke campagne Operatie Steenbreek. Dit doen we 

in het kader van ‘Groene stad en dorpen’ met als campagne ‘Samen 

gaan we groener’. 

In 2017/18 heeft Leeuwarden samen met lokale partners, onder 

leiding van de  Friese Milieu Federatie, campagnes gevoerd in 

Tjerk Hiddes, Achter de Hoven, Bloemenbuurt/Oldegalileën en 

Schepenbuurt. Dit betrof mooie  bewustwordingsacties zoals ‘tegel 

eruit en fruitstruik erin’. In februari 2018 hield de gemeente de 

startconferentie ‘Samen gaan we groener’ en daarna gingen we 

met soortgelijke acties aan de slag in de MTV-wijk, Binnenstad, 

Vlietzone, Vosseparkwijk en Grou. We gaven voorlichting, er waren 

groenmarkten en er zijn grotere stukken steen opgebroken. In de 

Binnenstad is een schoolplein vergroend en in enkele wijken zijn 

geveltuinen aangelegd.

Dit jaar wil de gemeente aan de slag in Huizum-oost en Huizum-

west, Oranjewijk, Camminghaburen, Goutum en Warten. Op dit 

moment nemen we  contact op met die wijken en dorpen. Behalve 

ludieke acties en vergroening van tuinen willen we dit jaar accent 

leggen op vergroening schoolpleinen. 

Leeuwarden heeft als enige gemeente in Nederland een 

subsidieregeling ‘groenere tuinen’ opgesteld, waar al ca. 40 

bewoners gebruik van hebben gemaakt, zie link 

https://www.leeuwarden.nl/nl/subsidie-groenere-leefomgeving. 

Momenteel wordt gewerkt aan een uitgebreidere regeling 

‘Klimaatbewust Leeuwarden’. De bestaande regelingen voor 

groenere tuinen en groene daken e.d. worden daarin opgenomen 

en het pakket wordt uitgebreid. Zodra de nieuwe regeling wordt 

vastgesteld wordt deze gepubliceerd en opgenomen op de website 

Leeuwarden. 

Community-ervaringstheater De OARE

Mede gefinancierd door het Mienskipsfonds 

DE OARE is community-ervaringstheater over het zien van de 

‘ander’ (de oare). Tien heel verschillende inwoners van Leeuwarden 

(leeftijd tussen 20 en 85 jaar)  laten zich zien en horen. Hun verhaal 

staat centraal. Tijdens de voorstellingen maken de bezoekers een 

reis langs verschillende ontmoetingen.

Met een gele bus worden de bezoekers naar de locatie gereden 

in de wijk Huizum West. Hier worden op bijzondere wijze open 

gesprekken gevoerd tussen de deelnemers en de spelers. 

Elk verhaal is anders en wordt op een andere manier beleefd, 

bijvoorbeeld door middel van een telefoongesprek, via de 

computer, omringd doorplanten of tussen bubbeltjesplastic.  Dit 

zijn persoonlijke gesprekken, over de ander. Op deze manier krijgen 

de bezoekers de kans om de wereld door de ogen van de ander te 

ervaren. 

DE OARE 2.0 is de tweede versie van de theatergroep. Want door 

de brand op 21 juni j.l. op de eerdere speellocatie, het voormalige 

belastingkantoor, waren alle spullen vernield. Maar met behulp van 

het Mienskipsfonds en vrijwilligers uit de mienskip heeft de groep 

een doorstart kunnen maken en konden de voorstellingen eind 

2018 plaatsvinden. 

Mienskipsfonds 2019
Ook in 2019 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. 
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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

Een mooi initiatief heeft soms geld nodig, soms vooral menskracht en soms vooral draagvlak. Het platform 

www.voorleeuwarden.nl kan u helpen bij al deze vragen. 

Dit platform is bedoeld om te ondersteunen bij crowdfunding. Crowdfunding is natuurlijk bedoeld om geld in te zamelen, maar het draagt 

ook zeker bij aan betrokkenheid bij uw project en u kunt er ook ‘hulp’ mee verzamelen. Een goede campagne is hierbij heel belangrijk.  Het 

team van Voor Leeuwarden denkt mee, en geeft tips en advies bij het opzetten en uitvoeren van uw campagne.

Dit voorjaar organiseren we weer een initiatieven-café waarin we dan misschien ook de aftrap kunnen geven van úw initiatief. 

De uitnodiging volgt nog! 

Geld, draagvlak of ondersteuning nodig voor 
uw initiatief? 


