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Beste wijkbewoner van Huizum-West

Voor u ligt weer een nieuwe uitgave 2022 van onze wijkkrant. Wat is er 
toch een hoop gebeurd in de afgelopen 2 jaar. 2 jaar van voorzichtigheid 
en veiligheid wegens de corona die overheerste. Wat zijn er een hoop 
mensen ziek geweest maar ook gelukkig er weer bovenop gekomen. 
Helaas zijn er het afgelopen jaar vele buurtbewoners overleden door 
ouderdom of ziekte. Sommige waren zeer bekend in onze wijk en sommige 
ook niet. Maar voor eenieder die ze moet missen heel veel sterkte. Ook verwelkomen we onze nieuwe bewoners in onze wijk. Vele huizen in onze wijk zijn te koop geweest en hebben een nieuwe eigenaar gekregen, wij hopen dat jullie het enorm naar je zin zullen hebben in onze mooie wijk.Het afgelopen jaar hebben we niet stil gezeten als wijkpanel. Ondanks de corona. We bleven vergaderen zodra het kon. Veel zijn we bezig geweest met de Julianalaan, het onderzoek naar een fitnesspark in het Julianapark, vele bestratingen wat opgeknapt moest worden, speelgelegenheden voor jong en oudere kinderen, het vernieuwde skatepark, bloembakken waar eenieder weer van mocht genieten bij de entrees van de wijk. Ook genieten we van de vernieuwde panden en tuinen in onze wijk, zie maar o.a. naar de Gerard Dou straat waar het hoekpand compleet is gerenoveerd tot woon-huis. En de prachtige tuin die gecreëerd wordt in de d'Hondecoeterstraat waar vroeger de grote groene meterkast stond. Maar ook staan we stil bij de grote schoonmaak die in onze wijk is geweest. Wat een werk heeft het geweest om dit te organiseren en uit te voeren. Dagen lang is de Omrin aan het rijden geweest om alle grof vuil op te halen. De mooie graffiti die is geplaatst door het graffiti platform. Echt prachtig geworden, complimenten voor deze graffitispuiters. Het schoonmaak-project is nog niet klaar maar we hebben al vele complimenten gekregen voor deze fantastische actie. Alle vrijwilligers, kinderen uit de wijk en gemeente die met elkaar hebben samen gewerkt, bedankt voor de 
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geweldige samenwerking. Wij hopen dat een ieder mee blijft helpen om de buurt netjes en opgeruimd te houden. Heb je toch klachten dan altijd 14058 een melding doen. Zo blijft een ieder genieten van onze opgeruimde schilderswijk. 
Wij wensen jullie voor de komende tijd een stralende lente en hopelijk 
ook een mooie zomer.Namens alle leden van het Wijkpanel Huizum-West heel veel leesplezier,Cees, Gerrit, Jan, Debbie, Joop, Ankie, Mariska, Anne Sjoerd, Wietze en Christa.



54

“Afval? Dat gooi ik niet op straat, maar doe ik 
in mijn jaszak” (FD 24 maart 2022)
3650 kinderen van 31 basisscholen uit de gemeente Leeuwarden gingen 
op donderdag 24 maart de straat op om zwerfvuil op te ruimen. In 
Huizum-West doen zo’n vierhonderd kinderen mee.Woensdag heeft in Huizum-West al de zogenaamde Grote Schoonmaakactie plaatsgevonden. In de hele wijk zie je bulten met grofvuil op stoepen en straathoeken liggen. Er is huis aan huis een brief bezorgd bij alle adressen in de wijk. Daar konden mensen zich tot 18 maart aanmelden om grofvuil op te laten halen. “140 adressen hebben dat gedaan.” Bij de DOAS was een speciale mini-milieustraat ingericht waar men oude spullen kon inleveren de nog bruikbare spullen werden door de Estafette afgevoerd.Ook het Graffiti Platvorm Leeuwarden heeft weer meegeholpen om onze wijk te verfraaien: 7 kastjes in de wijk worden weer of zijn reeds voorzien van nieuwe kunst.Ook de zijmuur van de Huzumer Slager welke steeds weer van illegale spuiterij werd voorzien heeft nu een mooie renovatie ondergaan, een mooi Kunstwerk is het geworden, laat ons weten hoeveel en welke oude schilders u hierin herkent. De winnaar ontvangt een rollade. Uw opgave graag voor 1 juli 2022 aan ons doorgeven via e-mail wijkpanelhuizumwest@gmail.com 

Prijsvraag!
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Bewegen in het Julianapark
Omdat er al jaren veel gesport wordt en er veel buitenactiviteiten 
plaatsvinden in het Juliana park, is al in 2019 het idee ontstaan om in het 
park fitnesstoestellen te gaan plaatsen. Deze zijn in de Vluchtheuvel al een 
groot succes.Wij als Wijkpanel zijn hierover met de gemeente in het gesprek gegaan. Ook de gemeente motiveert buitensporten en heeft dit in hun beleidsplan “Spelen en bewegen in de gemeente Leeuwarden” opgenomen. Omdat het Julianapark een gemeentelijk monument is, is niet alles mogelijk in het park. Op dit moment zijn wij bezig met draagvlak onderzoek onder de omwonenden van het park. Hiervan is meer dan 95% positief over dit initiatief.

Op de website van het Wijkpanel kan een ieder aangeven hoe men tegenover dit initiatief staat. Laat het ons weten op:info@wijkpanelhuizumwest.nlWij houden u op de hoogte!
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Vernieuwen bestrating trottoirs Schrans
Geachte bewoner,

Vanaf maandag 13 juni t/m vrijdag 14 oktober worden de trottoirs van de 
Schrans vernieuwd. In de trottoirs worden grijze dubbelklinkers 
aangebracht . Onder de bestrating wordt een puinfundering aangebracht.

De lengte van het werkvak is ca. 60 m lang. 
Rondom de werkvakken worden dranghekken toegepast.
Woningen en bedrijven binnen de werkvakken blijven bereikbaar d.m.v. 
kunststof rijplaten.

Drie dagen voordat de bestrating bij uw bedrijf of woning wordt 
opgebroken, ontvangt u hiervan bericht van de aannemer.

Als gevolg van verkeersmaatregelen tijdens de dagelijkse aan- en afvoer 
van materiaal zijn er ter hoogte van het werkvak een aantal 
parkeerplaatsen niet beschikbaar . 

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

Fase 1, week 24 t/m 30 van maandag 13 juni t/m 
vrijdag 29 juli 
De werkzaamheden worden aan de westkant van de Schrans uitgevoerd .
Er wordt begonnen aan de Spoorzijde begonnen met de werkzaamheden .

In fase 1 worden de volgende zijwegen gestremd.
- In week 25 parkeerterrein Smidsbuurt gedurende 1 dag . 

In week 24 verstrekt de aannemer u hierover nader bericht.
- Aansluiting Raadhuisstraat van maandag 27 juni t/m 11 juli 
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- Aansluiting Emanuël Murandstraat van maandag 11 juli t/m 
woensdag 13 juli . 

Fase 2 , week 35-41 van maandag 29 augustus t/m 
vrijdag 14 oktober 
De werkzaamheden worden aan de oostkant van de Schrans uitgevoerd .
Er wordt begonnen bij de Huizumerlaan.
In fase 2 wordt de Eenhoorn gestremd van maandag 26 september t/m 
woensdag 28 september.

Vragen?
Als U naar aanleiding van deze brief vragen heeft , bent u van harte 
welkom tijdens het inloopuurtje in het gebouw van de wijk- en 
speeltuinvereniging Gerard Dou aan de Gerard Doustraat op maandag 23 
mei van 16:30 uur t/m 18:30 uur. 

Voor vragen over de uitvoering van de herinrichting kunt u ook contact 
opnemen met de heer H. Stellingwerf, die het werk begeleidt namens de 
gemeente. Zijn telefoonnummers zijn 06-43365343 en 14058.
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Beste wijkbewoners,
In onze mooie wijk Huizum-West zijn er drie wijkverenigingen.
Eén daarvan is de, dit jaar 88 jaar jonge, Wijk- en Speeltuinvereniging 
Gerard Dou / Huizum-West. Zoals u weet zijn we een actieve vereniging, 
die normaal gesproken veel activiteiten organiseert.

Helaas ligt door het beruchte Coronavirus bijna alles stil en zo ook de activiteiten in de Gerard Dou. Nu de coronacrisis voorbij is, willen we weer volop activiteiten gaan organiseren.Onze prachtig gelegen speeltuin, één van de weinige groene plekken in onze wijk, is voor veel kinderen een veilige en plezierige speelplek.De speeltuin ligt er nu dan ook al prachtig bij en is weer helemaal 
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goedgekeurd door de gemeente bij de jaarlijkse controle.Samen met IKC Johan Willem Friso, Gemeente Leeuwarden, Wijkpanel Huizum-West en subsidiegevers/fondsen zijn we bezig om nog één of twee speeltoestellen aan te schaffen. We houden u op de hoogte, ook via onze eigen Gerard Dou Wijkkrant, die normaal gesproken, drie maal per jaar verschijnt. De leden en besturen van onze clubs en activiteiten, zoals de biljartclub, klaverjasclub, kidsclub, fotoclub, schilderclub, computerspreekuur ochtend, bingoavonden, het oktoberfest en de vele andere (jeugd)activiteiten die we door het jaar aanbieden, hopen ook allemaal dat ze snel weer kunnen gaan beginnen.Loop dan ook eens onze bibliotheek binnen om een boek uit te zoeken. Keus genoeg in vele genres. We verwachten dat er straks, nu het voorjaar en het mooie weer aanbreekt, weer veel kinderen komen spelen en dat het mooi verbouwde wijkgebouw (zie foto) weer bruist van activiteiten.We doen dan ook, bij deze, een oproep aan alle bewoners van de Gerard Dou wijk om ons te steunen in het mogelijk blijven maken van al deze activiteiten, want zoals op het mooie spandoek in de poort staat: Spelen is gratis maar het onderhouden van een speeltuin niet. Zie ook eens op onze website www.gerarddou.nl of volg ons op facebook. Bestuur WSV Gerard Dou / Huizum-West



1514

Pleintje wordt plantsoen
Door Martien Plaatsman

De bewoners aan het pleintje in de Hollanderstraat, het W.C. De 
Grootplantsoen, zijn een burgerinitiatief gestart om van het pleintje een 
rijksmonumentwaardig plantsoen te maken.De bankjes zijn daarom weg en de bestrating die er nu ligt wordt voor een groot deel vervangen door twee bloemenperken aan beide kanten van de doorloop. De bewoners hebben nu al ervaren hoe rustig het is geworden nu de bankjes weg zijn. Het wijkpanel Huizum-West heeft voor dit project geld uitgetrokken en Irene Reitsma, de landschapsarchitect van de gemeente, heeft een eerste schets gemaakt van de nieuwe situatie. Ze heeft zeven soorten planten uitgekozen die in de borders komen.De prachtige perken en borders her en der in de stad laten zien hoe mooi het plantsoen kan worden.
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Als Irene Reitsma de bestelde planten binnen heeft, geeft ze ons een seintje en kunnen we een dag plannen waarop de bestrating verwijderd kan worden. De ondergrond moet klaargemaakt worden voor de beplanting en het doorlooppad wordt opnieuw bestraat. Als je dit leest en je denkt daar wil ik best een handje bij helpen, mail me dan en ik houd je op de hoogte van de dingen die komen gaan. Martien Plaatsmanmplaatsman@gmail.com 
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"het vluchtheuvelgebied"
We mogen weer, we kunnen weer!!!"Beste mensen"Zo begon Hugo de Jonge altijd als er weer een Persco was. En dan wist je meestal al, er komt slecht nieuws. En dat kwam er vaak ook. Dan toch maar weer de koppen bij elkaar steken als bestuur van de vluchtheuvel op de gewenste 1.5 meter en steeds maar weer tot de conclusie komen, we blijven dicht. Ook na onze prachtige opknapbeurt. Af en toe een bijeenkomst en dat was het.Maar heel langzamerhand veranderde er iets. Ook de vergaderingen met het wijkpanel begonnen weer.

Wat een verademing, zoals de kop het al zegt: we mogen weer en 
kunnen weer!!En daarbij kregen we een leuk bericht, onze wijk HUIZUM-WEST wordt onder handen genomen met een grote schoonmaakactie. En natuurlijk zijn we van de partij. Houdt uw brievenbus in de gaten want u krijgt bericht van de gemeente ( 23 en 24 maart a.s.)Ook wij als "de Vluchtheuvel" doen natuurlijk mee!!!! We hebben al foto's gemaakt en naar het wijkpanel gestuurd en hopen natuurlijk dat iedereen in de wijk zijn steentje bij draagt.
Graag zouden we nieuwe leden willen verwelkomen, ook donateurs 
zijn welkom.Tevens willen we graag in contact komen met vrijwilligers die ons leuke team willen versterken. Wil je graag op de hoogte gehouden worden kijk dan op onze facebook pagina en instagram. Voor specifieke informatie mail dan één van onze bestuursleden:jooptromp48@hotmail.comankieootjers@hotmail.coma.zorgdrager@hotmail.commarian.hof@kpnmail.nl
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Wijkmededelingen

Hoek Verlengde Schrans - Borniaweg.Het wijkpanel is in gesprek met de afdeling verkeer van de gemeente Leeuwarden over voormelde hoek waar de meeste fietsongelukken gebeuren binnen onze gemeente. Het wijkpanel wil hier graag een rotonde van maken zodat dit hopelijk voor een ieder veiliger wordt. Het staat op de urgentielijst in de top 3 van de gemeente en we hopen dat er snel iets gaat gebeuren.
Hinderlijk geparkeerde auto'sDe gemeente ontvangt opmerkingen over hinderlijk geparkeerde auto’s in de straten Nicolaes Maesstraat, Adriaen Brouwerstraat en de Honthorst-straat. De situatie op locatie is bekeken. De conclusie is dat auto’s aan beide kanten van de weg geparkeerd staan, ook wordt er dichtbij of in bochten geparkeerd. Slalommen tussen geparkeerde voertuigen is niet altijd mogelijk en straten inrijden wordt bemoeilijkt door geparkeerde auto’s dichtbij of in bochten. 
Het foutparkeren van auto’s kan tot gevaarlijke situaties leiden. Wanneer een hulpdienst, zoals brandweer of ambulance, door een foutgeparkeerde auto de locatie niet goed kan bereiken, kan dit fatale gevolgen hebben. Wij verzoeken u daarom niet hinderlijk te parkeren op straat en voldoende ruimte over te houden voor hulpvoertuigen. Dit is in het belang van de veiligheid van uzelf en uw buurt.Feenstra en Keyzer

Hier kan geen brandweer of 
ambulance meer langs...
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Het wijkpanel Huizum-West is in 2021 benaderd of er belangstelling 
bestond om een wandelgids te laten maken over onze wijk. In samen-
werking met het HCL gaat het concept binnenkort naar de drukker. Hierbij 
al een klein voorproefje wat u ervan mag verwachten. Op onze website zal 
in juni bekend gemaakt gaan worden waar de presentatie gehouden gaat 
worden, en waar men de boekjes kan aanschaffen.

Voetstappen door Huizum-West
InleidingDe woonwijk Huizum-West is onderdeel van het dorp Huizum, de voormalige hoofdplaats van de gemeente Leeuwarderadeel, tot dit dorp op 1 januari 1944 wordt ingelijfd bij de gemeente Leeuwarden. De wijk wordt omsloten door de Schrans, de Verlengde Schrans, de Julianalaan en de spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen. Het is vanaf het ontstaan een gewilde woonwijk met alle gewenste faciliteiten. De Hollanderwijk, de voormalige enclave van de gemeente Leeuwarden over het spoor, wordt tegenwoordig tot Huizum-West gerekend. Tom Sandijck beschrijft de geschiedenis van de Hollanderwijk, het Hollanderhuis en de Wijnhornsterzijl in deze wandel-gids.
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Het ontstaan van Huizum-West heeft alles te maken met een besluit uit 1650 van het Hof van Friesland, dat daarmee de kerkvoogden van Huizum toestond 25 huizen te bouwen vanaf de grens met Leeuwarden, bij de Wijnhornsterzijl. De kerk van Huizum bezat namelijk veel land; vanaf de kerk via een pad over de terp, via het Huizumerpad (nu Huizumerlaan), over de Breededyk (nu de Schrans), tot aan de grens met Leeuwarden. ‘Ten gevolge daarvan werd er, onder behoor van Huizum, eene buurt gebouwd, welke sedert de Schrans werd genoemd …’ (Wopke Eekhoff, 
Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, 1846).De eerste bewoners waren winkeliers uit Leeuwarden, die zo de zware gildebepalingen van de stad ontliepen. In Huizum betaalden ze veel minder. De vraag naar panden was zo groot dat op de kaart van Schotanus uit 1695 te zien is dat de oostzijde tot aan de huidige Huizumerlaan dan al is volgebouwd.
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SHOP 's wat 
vaker in de buurt!


