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Verplaatste
speeltoestel

Wat hebben we gedaan in de afgelopen periode 

en wat zijn de plannen?

Veel overleg met en over …..

Provincie Fryslân

WijkautoArriva

Reconstructies

in en om Westeinde

Ook het jaar 2021 kan worden opgenomen in de 

boeken en kan in één adem worden genoemd met 

2020, waar we allen teruggeworpen zijn op ons 

zelf en onze omgeving, waar we slechts in de 

zomerperiode weer even mochten ruiken aan onze 

voor ons zo zelfsprekende vrijheid en sociale 

contacten. Ruiken ja, omdat ook toen het nog 

verre van normaal was door de opgelegde Covid-

restricties met een grotere scheidslijn tussen 

voor- en tegenstanders van het gevoerde Covid-

beleid. Dorpsbelang Jellum-Bears kijkt terug op 

wat we het afgelopen jaar toch konden 

bewerkstelligen. 
Bestuur 
De jaarvergadering in 2021 over het kalenderjaar 

2020, kon niet fysiek plaats vinden, daarom 

hebben we dit schriftelijk afgedaan naar elk lid 

via de email, of bij het ontbreken hiervan, via de 

oude vertrouwde brievenbus. We zijn in 2021 als 

bestuur voltallig en ongewijzigd gebleven. 

Normaal fysiek vergaderen was er ook in 2021 

meestal niet bij en moesten we ons veelal weer 

redden met online Teams-vergaderingen. De 

verkorte notulen hiervan worden steeds op de 

website www.JellumBears.nl. geplaatst, zodat 

een ieder op de hoogte kan worden gesteld van de 

ontwikkelingen. Ook in 2021 hebben  we als 

gebruikelijk zo om de 6 weken in zitting 

gehouden, m.u.v. de zomerperiode (juli-

augustus). 
Overzicht lopende en uitgevoerde zaken 
• Gedurende 2021 werd de Wet Bestuur en 

Toezicht Rechtspersonen geïntroduceerd 

(WBTR). Wij hebben onze statuten opgevraagd 

en leggen dit er naast om eventuele 

aanpassingen te doen in de statuten.  

• Qua informatie voorziening zijn we goed 

aangesloten bij het aardwarmteproject van 

Lwd en houden hier een vinger aan de pols 

mocht dit verder worden uitgerold (het is 

dichterbij dan je wellicht denkt).  

• Het WOZ verlagingsvoorstel (Pieter Omzigt) 

loopt nog steeds, we blijven het actief volgen.   

• De Communicatie met Gem. Lwd loopt naar 

behoren, er ontstaan korte lijntjes met de 

juiste personen. We hebben bezoek gehad van 

de toenmalige wethouder Friso Douwstra en 

met hem de lopende zaken besproken. Tevens 

is er een nieuwe dorpencoördinator 

aangesteld, genaamd Rikkie Hagen.  

• Er zijn kapotte picknickbanken vervangen / 

gerepareerd en de klinkerpaden bij de 

speeltuin in Bears en Jellum zijn opnieuw 

bestraat.  

 

• De groenvoorziening en het onderhoud wordt 

door de Gem. Lwd. verzorgd. Empatec/Frisia 

voeren dit voor de Gem. Lwd. uit, zoals het 

maaien van de speeltuinen en het knippen van 

de heg. Ook het legen van de prullenbakken 

en opruimen van zwerfafval blijft Gem. Lwd. 

doen.  • De manier van het ophalen van het oud papier 

wordt geëvalueerd door de Gem Lwd. Wordt 

vervolgd.  • De Gem. Lwd heeft gewerkt aan een 

“Afwegingskader wonen in de dorpen”, dit 

om de  woonbehoefte in de dorpen inzichtelijk 

te krijgen, om het gemeentelijk woonbeleid 

hier zo goed mogelijk op aan te sluiten. Om dit 

inzicht te verkrijgen heeft Doarpsbelang in 

samenwerking met de Gem Lwd en andere 
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Grou maakte een film en 
Huizum West gaat deur aan deur 

Zomaar twee voorbeelden van dorpsbelangen en wijkpanels om contact te 
leggen met bewoners. Gemeente Leeuwarden verwacht dat wijkpanels en 
dorpsbelangen aan hun bewoners verantwoording afleggen over wat zij doen. 
Dat gaat over de besteding van wijk- en dorpsbudget en over de onderwerpen 
waar dorpsbelang of wijkpanel zich voor inzet. 

Afgelopen jaar hebben we met een 
aantal panels doorgepraat hierover: 
hoe pakken zij zo’n verantwoording 
aan? 

In veel wijken en dorpen worden 
mooie jaarverslagen gemaakt, vaak 
met foto’s. Deze jaarverslagen 
verschijnen in wijk- en dorpskranten 

of komen op de eigen website. 
Dorpsbelang Grou maakte van allerlei 
activiteiten in het dorp een film. Een 
mooie vorm in deze multi-mediale tijd. 

De Binnenstad organiseert een 
nieuwjaarsborrel en gebruikt dat 
moment om verantwoording af te 
leggen over afgelopen jaar en vooruit 
te blikken. Daarnaast organiseren 
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Meer informatie?
Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen/mailen met: 

Tsjitske Beimin: tsjitske.beimin@leeuwarden.nl / 06 5019 3252

Suzanna van der Heide: suzanna.vanderheide@leeuwarden.nl / 058 233 8855

De gemeente Leeuwarden wil een hartveilige gemeente zijn. We willen een 
netwerk van AED’s, zodat overal binnen zes minuten met een reanimatie 
gestart kan worden. Op veel plekken is dat gelukkig al geregeld, vaak door 
uw lokale initiatieven. De gemeente wil deze initiatieven duurzaam gaan 
ondersteunen via een subsidieregeling. 

Regeling voor AED’s en 
buitenkasten
Vanaf 2023 is er een subsidieregeling 
voor 50% van de kosten voor 
AED’s, buitenkasten en onderhoud. 
Bijvoorbeeld als de AED aan vervanging 
toe is, of als u een buitenkast wilt 
zodat de AED buiten kan hangen. 
Het aanvraagformulier vindt u op 
www.leeuwarden.nl/subsidies. Het is 
belangrijk dat u de AED aanmeldt bij 

het landelijke netwerk HartslagNu en 
de AED onderhoudt als dat nodig is. 
Zo zorgen we dat de investering in het 
netwerk plaatsvindt. 

Regeling voor 
reanimatiecursussen
Voor een duurzaam netwerk is het ook 
belangrijk dat er voldoende, geschoolde 
burgerhulpverleners zijn. Dat is nu het 
geval, maar dat moet natuurlijk ook 
zo blijven. Daarom is er ook subsidie 
mogelijk voor een tegemoetkoming in 
de kosten voor een reanimatiecursus. 
Ook hieraan is de voorwaarde 
verbonden dat de burgerhulpverlener 
zich aanmeldt bij HartslagNu. Zo zorgen 
we er ook hier voor dat de investering 
in het netwerk plaatsvindt.

U kunt het hele jaar door een aanvraag 
indienen, er zijn twee periodes waarin 
de subsidies worden behandeld en 
verleend. Dat is telkens binnen 8 
weken na de behandeltermijnen van 1 
januari – 15 februari en 1 augustus – 15 
september. Hiervoor is gekozen zodat 
rekening kan worden gehouden met 
(toekomstige) gaten in het netwerk en 
daaraan voorrang kan worden gegeven. 

Nieuwe regeling voor AED’s en 
reanimatiecursussen vanaf 2023

ze nog verschillende keren per jaar 
ontmoetingen rond een thema of 
activiteit. In Huizum-West gaat men 
bij specifieke projecten deur aan deur 
bij de mensen langs. Dat zorgt voor 
goede rechtstreekse contacten en zo 
weet men de wijkpanelleden beter te 
vinden.  

In de dorpen is de ALV een vast 
moment om in gesprek te zijn met 
bewoners. Op deze vergadering 
kunnen bewoners  onderwerpen 
aandragen waar ze graag aandacht 
voor willen. Dorpsbelang pakt deze 
onderwerpen vervolgens op of 
stelt een commissie samen om het 

onderwerp op te pakken. Zo zien we 
in veel dorpen aandacht voor Wonen 
(vooral voor jongeren en ouderen) en 
voor Energie.  Omdat bewoners dit zelf 
aandragen is er meestal ook wel een 
commissie of werkgroep die hier mee 
aan de gang gaat. Door het gesprek 
aan te gaan kunnen de dorpsbelangen 
en wijkpanels checken of ze nog met 
de goede dingen bezig zijn. 

Wilt u inspiratie opdoen bij 
anderen? Zoek elkaar gerust 
op;  de gebiedswerkers kunnen u 
helpen bij het leggen van contact. 
gebiedswerkers@leeuwarden.nl.

SAVE THE DATE 19 JANUARI  

Uitreiking Wijk- en 
dorpsprogramma’s 
2023    

Op donderdag 19 januari 2023 

presenteren we de wijk- en 

dorpsprogramma’s 2023 aan u. 

We verzorgen een mooi programma op 

een mooie locatie. Er is ruimte om elkaar 

en de wethouders te spreken. Zet het 

vast in uw agenda en houd uw mailbox 

in de gaten!
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Openbare Laadpalen

Aandacht voor dumpen en afval

Op dit moment komen er veel 
aanvragen binnen voor openbare 
laadpalen. Inwoners, bedrijven en 
instellingen in de gemeente Leeuwarden 
die elektrisch autorijden, maar geen 
parkeermogelijkheid hebben op eigen 
terrein of oprit, kunnen een openbare 
laadpaal aanvragen via de website  
www.laadpaalnodig.nl. Hier vindt 
u ook de voorwaarden. Het bedrijf 
dat laadpalen plaatst (TotalEnergies) 
doet een voorstel bij de gemeente 
voor de locatie. Gemeente toetst 
dit locatievoorstel op verschillende 

aspecten:
- verkeerskundig (op: parkeerdruk, 

weginrichting en parkeerinrichting en 
dergelijke).

- groenbeheer (staat de laadpaal in 
de boomkruin, kunnen we er nog 
maaien, bijv.)

- ondergrondse infra (op kabels en 
leidingen in de grond)

Kunnen we de locatie goedkeuren, 
dan neemt de gemeente altijd een 
verkeersbesluit voor het reserveren van 
parkeerruimte bij de laadpaal en er 

wordt een vergunning voor de plaatsing 
van de laadpaal afgegeven. Dit wordt 
gepubliceerd in de staatscourant en in 
de Huis-aan-Huis.

Binnenkort neemt de afdeling Verkeer 
contact op met de wijkpanels en 
dorpsbelangen over de mogelijke 
locaties voor laadpalen in hun wijk of 
dorp. Alle informatie over het proces 
vindt u ook op: Elektrische laadpaal 
aanvragen - Gemeente Leeuwarden

In Leeuwarden willen we dat uw afval goed terechtkomt. Maar liefst 98,1% van 
het afval in gemeente Leeuwarden komt nu al op de goede plek terecht. 1,9% 
wordt gedumpt of staat naast de container. Deze relatief kleine hoeveelheid 
afval is een doorn in het oog van veel inwoners en van de gemeente. 

Voorkomen van gedumpt afval is beter 
dan het opruimen ervan. Daarom 
zetten we volop in op schone, goed 
onderhouden en toegankelijke 
ondergrondse afvalcontainers en het 
schoonhouden van de buurt. Werkt uw 
container niet of komt u zelf ergens 
afval tegen waar het niet hoort? Op 
www.leeuwarden.nl/nl/melding-
woon-werk-en-leefomgeving kunt u 
meldingen doorgeven. 

Gratis naar de milieustraat
Omrin komt regelmatig langs om 
(ondergrondse) afvalcontainers leeg 
te maken. Soms hebben inwoners 
echter meer of groter afval dan in een 
container past. Dit afval kan naar de 
milieustraat worden gebracht. Als het 
gescheiden wordt aangeleverd is dit 
gratis en het mag zo vaak als nodig is. 
Ongescheiden grofvuil of bouw - en 
sloopafval mag twee keer gratis worden 
gebracht. U kunt op afspraak twee keer 
gratis grofvuil laten ophalen op speciale 
ophaaldagen voor grofvuil. Kijk voor de 
spelregels op: www.omrin.nl/bij-mij-
thuis/afval-regelen/

Containeradoptie
Het schoonhouden van onze openbare 
ruimte kunnen we niet alleen. Inwoners 
worden ook intensief betrokken bij 
het schoon houden van de openbare 
ruimte. Zo kunnen bewoners binnenkort 
een container adopteren. U houdt 
dan (op vrijwillige basis) de directe 
omgeving van een verzamelcontainer 
schoon. Hiervoor krijgen vrijwilligers 
een veger, blik, grijper, handschoenen 
én een ‘Schone Buurtpas’ waarmee 
ze bijzet en zwerfafval gratis in de 
container kunnen gooien. 

Bewonersbijeenkomst
Omrin organiseert op verzoek 
van wijken en dorpen 
bijeenkomsten waarbij 
zij informatie geven over 
afvalscheiding. Daarnaast 
gaan de afvalcoaches 
Rintyna en Sietse naar 
inwoners toe met tips 
en informatie. Wilt u een 
bijeenkomst organiseren of een 
bezoek van de afvalcoach inplannen? 
Mail dan naar afvalcoach@omrin.nl.

“Een goed gesprek begint 
met iemand écht zien” 

Dit is de tekst op een bordje, om 
te bevestigen op bankjes. Het is 
onderdeel van een campagne voor 
suïcidepreventie. De gemeenteraad 
heeft besloten dat in elke wijk en elk 
dorp een bankje wordt voorzien van 
zo’n bordje om aandacht te vragen 
voor zelfmoordpreventie. Zo bieden we 
ruimte en opening voor een gesprek. 
Alleen al door de aanwezigheid van 
zo’n bankje met een bordje kan er een 
gesprek op gang komen. Een gesprek 
kan het begin zijn van een oplossing. 
De bordjes zijn ook voorzien van een 
QR code waarmee de website van 
www.113.nl kan worden benaderd. 
Op https://www.113.nl/ikzieje vindt u 
meer informatie. 

Wij vragen alle wijkpanels en dorps-
belangen om in uw wijk of dorp één 
bankje aan te wijzen waar u graag een 
dergelijke bordje op bevestigd wilt 
hebben. Dat kunt u vóór 20 januari 
2023 doorgeven aan Taeke Scherjon 
van de buitendienst:  
taeke.scherjon@leeuwarden.nl.




