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2 Nieuwsbrief
Wijken en dorpen

Ecohoop in Wergea

Circulair en biodiversiteit komen tot
leven met Pyramidelint
bloemenmengsels gezaaid. Met name
het deel wat boven het maaiveld
uitsteekt. Dit om een kleurrijk accent
aan te brengen zodat het Pyramidelint
een mooie blikvanger wordt.

Tussen Warten en Grou wordt in de middenberm, tussen de weg en het
fietspad, gewerkt aan een Pyramidelint. Dit is een bouwwerk van onder
andere takken, stobben, bladeren en houtsnippers over een lengte van 5
kilometer dat deels verzonken is in de grond. Deze natuurlijke materialen
bij elkaar zijn heel goed voor de biodiversiteit. Het is bovendien een uniek
project dat op deze schaal bijna niet voorkomt in Nederland.
Het verwerken van natuurlijke materialen
op 1 plek wordt ook wel een ecohoop
genoemd. Verspreid over de gemeente
zijn met succes al eerder wat kleinere
ecohopen gecreëerd. De effecten die
het op onze flora en fauna hebben zijn
groot. Het brengt nieuw leven tot stand
en dat is ontzettend belangrijk omdat de

Ieder dorp of wijk een
ecohoop

waardevol voor planten en dieren.
Het trekt een diversiteit aan insecten
en dieren zoals vlinders, padden,
salamanders en pissebedden. Uit
onderzoek blijkt dat met name
roofinsecten aanwezig zijn in de
ecohopen. Roofinsecten kunnen
plaagsoorten onderdrukken.

biodiversiteit wereldwijd gezien onder druk
staat.

Kleurrijk accent

Waardevol voor planten en
dieren

Het Pyramidelint zal ongeveer een
halve meter boven de grond uitsteken.
Naast het gebruik van natuurlijke
materialen worden ook kruiden- en

De Pyramidelint is het hele jaar
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Het idee is om in elke wijk/dorp een
dergelijke ecohoop of -berm te creëren.
Hoe mooi is het als het groen uit de
wijken niet afgevoerd hoeft te worden,
maar direct in dezelfde omgeving
wordt hergebruikt? Goed voor de
biodiversiteit en een mooi voorbeeld
van een circulaire economie doordat
we op deze manier geen groenafval
meer hebben.
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Aankondiging Bijeenkomst:

OPEN TIJDENS
EN NA CORONA

Zet vast in uw agenda
Woensdag 21 april 2021,
van 19.30 tot 21.30 uur
Veel buurt- wijk- en dorpshuizen in
onze gemeente doen hun uiterste
best om contact met de vrijwilligers
en inwoners te houden. Een aantal
organiseert kleine activiteiten,
waarvoor bewoners zich van te voren
kunnen aanmelden. Hoe doe je dat
binnen de huidige coronaregels?
Deze bijeenkomst wisselen we
ervaringen uit en laten we twee
initiatieven aan het woord, die
vertellen hoe zij binnen de regels
kleine activiteiten voor een beperkt
aantal mensen organiseren. Wat kan er
wel en hoe doe je dat?
Als er vragen zijn over dit onderwerp,
stuur deze dan voor donderdag 15 april
naar wijkmanagement@leeuwarden.nl.
Op dit moment wordt er in de
gemeente gewerkt aan een Noodfonds.
Het voorstel voor het Noodfonds
ligt nu bij het college en moet nog
worden vastgesteld door de Raad. In
afwachting van het besluit van de Raad
hebben wij dit onderwerp wel al vast
op de agenda gezet, zodat wij deze
avond de informatie hierover met jullie
kunnen delen. Het zou kunnen zijn dat
dit agendapunt komt te vervallen als
er nog geen definitief akkoord op is
gegeven.

Nieuw Programma
Leeuwarden-Oost
In het Rijksprogramma Leefbaarheid en Veiligheid is het noord-oostelijke deel
van de stad Leeuwarden samen met nog 15 andere gebieden in Nederland
aangewezen als één van de meest kwetsbare gebieden in Nederland. Dit
deel van Leeuwarden kent fijne wijken en buurten om te wonen. Maar er zijn
ook problemen. Programma Leeuwarden Oost gaat over de wijken Bilgaard,
Vrijheidswijk, Camminghaburen, Heechterp/Schieringen, Oud Oost en het
spoordokgebied (nieuwe stadswijk).
Er is door de burgemeesters van de 16 kwetsbare gebieden een manifest
gemaakt waarin ze hun zorgen delen. Samen proberen zij geld te krijgen van de
rijksoverheid om in deze gebieden te investeren.
We willen we goed aansluiten op alles wat er al in dit gebied gebeurt, met een
visie en integraal programma. Binnen dit programma voor Leeuwarden Oost
willen we samen met bewoners, woningbouwcorporaties, het onderwijs, politie
en zorgverzekeraar en andere maatschappelijke partners gaan werken aan de
verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken.
Dat is een programma voor vooral de lange termijn (20 jaar!). Daarvoor gaan we
ook graag met de wijkorganisaties in gesprek. Daarom hoort u het komende jaar
vaker van ons over Leeuwarden Oost.

Organiseert u dit jaar een
dorps- of wijkfeest?
Geef de gewenste datum door, als u
van plan bent dit jaar een evenement
te organiseren. Op dit moment zijn
evenementen nog verboden. Maar, zoals
het nu lijkt zou er vanaf 1 juli 2021
mogelijk toch weer wat georganiseerd
mogen worden. Natuurlijk hangt dit
volledig af van de landelijke coronamaatregelen .
Wij horen dit graag in verband met de
planning van de evenementenkalender.
Stuur de datum/data van uw evenement
naar vergunningen@leeuwarden.nl.
Meer informatie over het organiseren van
een evenement staat op www.leeuwarden.nl.

Type in het zoekveld “evenement organiseren”. Hier vindt u het aanvraagformulier,
format voor een draaiboek en format Covid-19 plan.
Vanuit de gemeente sturen wij regelmatig een nieuwsbrief over evenementen
Klik hier om u aan te melden voor deze nieuwsbrief.
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Buurt- en
dorpskamers zijn
er klaar voor

Leeuwarden versus Groningen;
wie wipt de meeste tegels?

De buurt- en dorpskamers kunnen
niet wachten totdat de deuren weer
open mogen. Ze zijn er immers
om een levendige plek te zijn
voor alle inwoners. Er is nu geen
open inloop, maar er is wel een de
mogelijkheid om een afspraak te
maken om langs te komen.

Vrijwilligers, het
buurtservicepunt en een sociaal
werker zijn aanwezig
In de buurt- en dorpskamers zijn op
dit moment de locatiebeheerders,
enkele vrijwilligers en een sociaal
werker aanwezig. De vrijwilliger van
het Buurtservicepunt kan helpen
bij vragen over het aanvragen van
toeslagen, uitkeringen, het invullen
van uw belastingaangifte enzovoort.

De activiteiten moeten nog
even wachten
Allerlei activiteiten en ideeën staan
in de wachtstand: weer samen
koken en eten, koffie-uurtjes,
haakdames die elkaar zo graag weer
in groepsverband willen ontmoeten,
mensen die apparaten willen
repareren voor inwoners, jongeren
die elkaar weer zorgeloos willen
ontmoeten, vrijwilligers die hun werk
weer willen oppakken… Zodra het
kan gaan de deuren hiervoor weer
open.
Voor informatie over de
locaties, openingstijden en
telefoonnummers kunt u terecht
op www.lwdvoorelkaar.nl/
buurtendorpskamers.

Van 30 maart tot 30 september vindt het NK Tegelwippen plaats. Een
wedstrijd tussen rivaliserende gemeentes om, samen met de inwoners, zo
veel mogelijk verstening te vervangen door planten. Grunn en Ljouwert gaan
ook de strijd aan.
Het NK Tegelwippen is een landelijk initiatief, georganiseerd door een groot aantal
groene organisaties zoals IVN en Stichting Steenbreek. Met als doel om zo veel
mogelijk verstening in stedelijk gebied om te toveren in groen. Hiermee gaan we
hitte en wateroverlast tegen en verbetert de biodiversiteit. Tijdens het NK gaat
gemeente Leeuwarden de strijd aan met gemeente Groningen!
De gemeente wil inwoners graag activeren om de tuinbroek aan te trekken, tegels
uit de tuin te ‘wippen’ en dit te veranderen in ‘groen’. De gewipte tegels kunnen
aangemeld worden via de site van het NK Tegelwippen. Niet alleen tegels tellen
mee, ook andere soorten verstening.

Helpt u mee de acties kenbaar te maken?
Regelmatig zullen wij tussenstanden, acties en nieuws verspreiden over de
wedstrijd. Wij sturen u deze graag toe en zouden het erg waarderen als u er op
uw eigen (online) communicatiekanalen aandacht aan wilt besteden, zodat we
samen het bereik kunnen vergroten en zo samen Leeuwarden groener maken.

Actie aanmelden of meer informatie?
Bent u enthousiast geworden om in eigen wijk of dorp aan de slag te gaan met een
eigen tegelwip-actie? Neem dan contact op met NKtegelwippen@leeuwarden.nl.
Wij kijken graag wat we samen met u kunnen doen. Ook voor aanvullende
informatie of vragen kunt u bij dit mailadres terecht.

Bezoekadres Gemeentehuis
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Telefoon 14 058
gemeente@leeuwarden.nl

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