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Nieuwsbrief3
Wijken en dorpen

Steeds meer bewonersinitiatieven 
voor de openbare ruimte

Bij de gemeente Leeuwarden komen regelmatig verzoeken binnen van bewoners of bewonersorganisaties om 

‘iets’ in de Openbare Ruimte te mogen doen. Dat loopt van het plaatsen van een bijenhotel tot aan het inrichten 

van buurtmoestuinen. We werken als gemeente graag mee aan bewonersinitiatieven.  Tegelijk blijven we wel 

verantwoordelijk voor de openbare ruimte en daarom moeten de initiatieven getoetst worden.

Om binnengekomen initiatieven snel te kunnen beoordelen 

en op weg te helpen, hebben we het Platform fysieke 

bewonersinitiatieven ingesteld. Hierin bekijken we vanuit 

verschillende disciplines (o.a. stedenbouwkundigen, 

groenbeheerders en vergunningverleners) de initiatieven. 

Dit platform komt elke drie weken bij elkaar, en zo kunnen 

we snel reageren op binnengekomen initiatieven.  

Het aantal ingediende initiatieven is de afgelopen jaren 

gegroeid van 38 in 2017 naar 90 In 2021. Initiatiefnemers 

weten de weg naar de gemeente steeds makkelijker te 

vinden, óf we worden met z’n allen steeds initiatiefrijker!

De meeste initiatieven in 2021 gingen over groen. Dit zijn 

bijvoorbeeld buurtmoestuinen of ideeën om (gemeentelijk) 

groen anders in te richten of te gebruiken. Ook veel 

initiatieven hadden betrekking op spelen en bewegen. 

Daarbij ging het bijvoorbeeld over het toevoegen van een 

speeltoestel, of de aanleg van een jeu de boules baan. Ook 

een redelijk groot aantal initiatieven had betrekking op het 
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plaatsen van een bankje of andere zaken in de openbare 

ruimte. Het cirkeldiagram geeft een mooi overzicht van de 

ingediende initiatieven. 

In 2021 kon, na bespreking van de initiatieven in het 

platform, driekwart van de initiatiefnemers direct aan de 

gang. We stellen dan een gebruiksovereenkomst op voor het 

gebruik van de grond. 

25% van de initiatieven kon niet direct aan de slag. Bij een 

derde deel hiervan was nog aanvullende informatie nodig, 

of was er aanpassing nodig vanwege de door de gemeente 

gestelde randvoorwaarden (bijvoorbeeld het zichtbaar 

maken van het draagvlak). 

Van een ander derde deel bleek dat het initiatief een 

formeel vergunning traject zou moeten volgen. Ongeveer 

8% van alle ingediende initiatieven is afgewezen. Aan deze 

initiatieven kon niet worden meegewerkt, bijvoorbeeld 

omdat er geen breed draagvlak voor het initiatief was, of 

omdat het alleen als privé wens was ingediend.      

Meer informatie over het indienen van een 

bewonersinitiatief is te vinden op www.leeuwarden.nl/ 

nl/bewonersinitiatief-indienen, of u stuurt een vraag 

naar bewonersinitiatieven@leeuwarden.nl.

Mijn naam is Bram Louwerse, ben 

56 jaar en ik ben al vanaf 2005 

Gebiedswerker (vroeger heette dat 

wijkmanager. Ik ken dus inmiddels al 

heel wat wijken en dorpen (en het 

omgekeerde zal ook gelden). Ondanks 

dat dit best een lange periode is, 

is het werk nog steeds boeiend en 

verveelt het niet. Binnen het team 

zijn we een aantal keer van gebied 

gewisseld en daardoor blijft het werk 

ook afwisselend: contact met nieuwe 

mensen over nieuwe onderwerpen. Dat 

maakt dat het werk boeit. 

Wat ook meehelpt is dat het 

zwaartepunt van het werk is gaan 

verschuiven. In 2005 lag dat nog heel 

erg in het meehelpen bij het oplossen 

van problemen en knelpunten van 

zaken die niet goed liepen (tussen 

bewoners en gemeente), naar steeds 

meer het helpen of meedenken met 

ideeën en projecten vanuit bewoners. 

Daar een steentje aan bij kunnen 

dragen geeft energie. 

In de afgelopen 17 jaar ben ik in bijna 

alle wijken en dorpen al wel een 

keer contactpersoon geweest. Op dit 

moment ben ik dat voor de Binnenstad 

en de Zuidelijke dorpen van de 

gemeente. 

Ik heb sociale geografie gestudeerd 

in Groningen. Voor mijn 

afstudeeronderzoek (naar het gebruik 

van huursubsidie) ben ik in 1992 als 

stagiair bij de gemeente Leeuwarden 

binnengekomen. Na een klein uitstapje 

elders en verschillende tijdelijke 

contracten, ben ik in 1997 in vaste 

dienst gekomen bij de gemeente. 

Ik werd toen eerst projectleider bij 

verschillende projecten; onder andere 

voor de invoering van de euro en de 

stedelijke vernieuwing (met sloop en 

nieuwbouw) in Achter de Hoven. 

Ik woon met 2 dochters, een kat en 

wat kippen in het kleine dorp Skingen. 

Veel van mijn vrije tijd gaat op aan 

saaie zaken als het huishouden en alles 

wat daar bij hoort. Maar ik heb ook 

zeker tijd voor leukere dingen, zoals 

de tuin (al is dat ook noodzakelijk) en 

het dorpshuis. Ik ben secretaris van 

het dorpshuis Skingen/Slappeterp. 

Hierdoor maak ik het werk ook van 

de andere kant van de tafel mee. De 

laatste jaren zie je me ook steeds vaker 

op de fiets (vaak de racefiets, soms de 

motorfiets). Ik ben in de coronaperiode 

steeds fanatieker geworden op de 

racefiets. Ik rijdt de meeste zondagen 

een rondje met een vaste groep uit de 

buurt en daarnaast ook geregeld met 

collega’s.

Gebiedswerker stelt zich voor:
Bram Louwerse 

www.leeuwarden.nl/nl/bewonersinitiatief-indienen
www.leeuwarden.nl/nl/bewonersinitiatief-indienen
bewonersinitiatieven@leeuwarden.nl
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Bloeiende bermen 

De bermen in de gemeente Leeuwarden staan vol met verschillende 

soorten grassen, maar ook met bijvoorbeeld margrieten, boterbloemen en 

verschillende soorten klavers. Al die bloemen bloeien mede dankzij het 

maaibeleid van de gemeente.

“Vroeger maaiden we veel vaker dan nu. Toen zag iedere berm er ongeveer 

hetzelfde uit en was er veel minder biodiversiteit, legt beheerder Nico Kelderhuis 

van de gemeente uit. “Nu hanteren we vijftien verschillende maaimethoden. Op 

sommige plekken wordt maar twee keer per jaar gemaaid en op andere plekken 

juist veel vaker. Dat doen we heel bewust.”

Tweede keer bloeien
“We maaien niet alles tegelijk, maar zorgen ervoor dat er altijd ergens iets bloeit in 

de gemeente.. Soms maaien we een berm waar bloemen in bloei staan. Dat doen 

we zodat de planten een tweede keer kunnen gaan bloeien. En ook om planten te 

behouden. Als je klaver bijvoorbeeld maar één keer per jaar maait, verdwijnt die uit 

de berm. Dat zou jammer zijn, want klaver trekt als nectarplant veel insecten aan.”

Maaimachine of schapen
Variatie in wanneer en hoe vaak er gemaaid wordt, is dus belangrijk. “Maar ook de 

manier van maaien verschilt per locatie. Op moeilijk bereikbare stukken zoals steile 

taluds, gebruiken we een radiografisch bestuurbare maaimachine. Het maaisel blijft 

daar gewoon liggen. We hebben ook machines die maaien en het gras meteen 

afvoeren. Zo krijgen bloeiende planten meer kans om zich te ontwikkelen. In 

andere delen van de gemeente zetten we juist dieren in om te grazen. Schotse 

hooglanders bijvoorbeeld of schapen.”

Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid staat voorop. “We houden zoveel mogelijk rekening met de 

omstandigheden. Zo zorgen we ervoor dat op zichtplekken bij bijvoorbeeld 

kruispunten er genoeg zicht is. 

Speelplekken
Op plekken met speeltoestellen of sportvelden wordt het gras kort gehouden. 

Zo kunnen de velden nog optimaal gebruikt worden om te spelen of sporten. 

Uitzonderingen zijn de natuurlijkere speelterreinen waar het voor de kinderen meer 

avontuurlijk is ingericht. 

Maaikaart
Op de website www.groenleeftinleeuwarden.nl vindt u meer informatie over het 

maailbeleid van gemeente Leeuwarden en een digitale maaikaart. Daar kunt u 

precies zien hoe we bij u in de buurt maaien. 

Save the Date voor 
de Bijeenkomst 
Energie in Beweging 
op 29 september   

In januari beloofden  wij u dat we dit 

jaar nog een moment zouden zoeken 

waarop we elkaar kunnen ontmoeten. 

Dat gaan we organiseren op 29 

september!

De wethouders zullen zich voorstellen. 

En we gaan graag met elkaar in gesprek 

over twee thema’s: de energietransitie, 

en spelen en bewegen in uw omgeving.

Natuurlijk zorgen we voor voldoende 

ruimte om met elkaar bij te praten. 

Zet de datum vast in uw agenda. De 

uitnodiging volgt eind augustus/begin 

september. 

www.groenleeftinleeuwarden.nl
https://gem-lwd.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=edfa255e22a94e9ab7c5bb424e79f059

