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Nieuwsbrief4
Wijken en dorpen

Energie in Beweging: bijeenkomst op 
29 september in de Elfstedenhal 

Wat een mooie avond! Na 2,5 jaar konden we eindelijk weer een bijeenkomst 

voor alle wijkpanels dorpsbelangen, wijk en dorpsorganisaties organiseren. 

En wat kwamen jullie met veel mensen! Daar zijn we heel blij om. Eindelijk 

weer de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, even bij te praten, vragen te 

stellen en te zien hoe het andere wijken en dorpen vergaat. 

Wethouders leren kennen
Het was een mooie gelegenheid 

om kennis of hernieuwde kennis te 

maken met de wethouders. Op een 

vraag uit de zaal bleek duidelijk dat 

deze ploeg er heel veel zin in heeft 

en het enorm eervol vindt dat zij 

zich op deze wijze voor de gemeente 

mogen inzetten. Met de nieuwe 

wijk/dorpenwethouders worden 

kennismakingsgesprekken ingepland 

en ook de oudgedienden komen graag 

weer langs in hun wijken en dorpen. 
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Gijs Jacobse is de nieuwe wethouder met Wijken en Dorpen in portefeuille. 

Hij is al zo’n veertig jaar actief in de Leeuwarder politiek en zat vanaf 1989 

vaker wel dan niet in de gemeenteraad. “Dat ik mee mag helpen de publieke 

sector vorm te geven en een bijdrage lever aan de levenssituatie van mensen 

vind ik een mooie uitdaging. Ik vind het prachtig om dit te mogen doen.”

De inwoners van de Leeuwarder wijken 

en dorpen staan bij Gijs op de eerste 

plaats. “Het gaat altijd om de mensen. 

Woningen en straten worden pas een 

wijk of dorp wanneer de bewoners 

er samen aan de slag gaan en er 

samen iets moois van willen maken. 

Initiatieven op dat gebied ondersteunen 

we als college graag. Overigens zonder 

de uitvoering over te nemen, want 

onze taak is met name ondersteunend. 

Bewoners die iets willen doen – van 

echt heel klein tot heel groot – vinden 

bij ons altijd een luisterend oor, want 

het creëren of in stand houden van 

een prettige leefomgeving is enorm 

belangrijk.”

Actieve bewoners in wijkpanels/

dorpsbelangen zijn voor Gijs Jacobse  

heel belangrijk, net als het contact 

met die bewonersorganisaties. 

“Activiteiten ontplooien is de beste 

manier om mensen te betrekken bij 

hun woonomgeving en zich ook echt 

betrokken te laten voelen. Door mee te 

doen komt een wijk of dorp pas echt 

tot leven. Alles wat mee kan helpen om 

dat voor elkaar te krijgen, zie ik als een 

verantwoordelijkheid van de gemeente. 

Als wethouder Wijken en Dorpen wil ik 

me daar graag voor inzetten.”

Even voorstellen: Gijs Jacobse

Gijs Jacobse (rechts) in gesprek op de bijeenkomst Energie in Beweging 

Energietransitie
Na het gesprek met de wethouders 

gingen we in twee workshops 

aan het werk. In de workshop 

Energietransitie was, naast de 

technische mogelijkheden voor wijken 

en dorpen, ook veel aandacht voor 

energie-armoede. Wat kunnen we 

nu op korte termijn doen om snelle 

stappen in woningverbetering (en 

daardoor kostenverlaging) voor mekaar 

te krijgen? Daarbij helpt de gemeente 

met het ‘stapelen van subsidies’ waar 

dat mogelijk is. De wijken en dorpen 

willen heel graag snel aan de slag om 

hun bewoners verder te helpen. De 

presentatie is bijgevoegd in de mail 

bij deze nieuwsbrief en de energie-

mensen zullen ook een artikel schrijven 

wat in alle wijk en dorpskranten kan 

worden geplaatst.

Spelen en bewegen
In de workshop Spelen en Bewegen 

gingen we in op wat er bij komt 

kijken om een nieuwe speel- en/

of beweegplek in je wijk of dorp te 

realiseren. Waar begin je, wat zijn de 

regels omtrent spelen en bewegen 

en welke rol en faciliterende rol heeft 

de gemeente. Veelal begint het met 

een bewonersinitiatief, waarbij de 

initiatiefnemers door de gemeente 

worden gefaciliteerd. Hoe zit het 

met de financiering en waar kunnen 

de adviseurs van de gemeente en 

de buurtsportcoaches in helpen. 

De presentatie van deze workshop 

is bijgevoegd in de mail bij deze 

nieuwsbrief. 
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Buurt- en dorpskamers

Carbidschieten 

In de gemeente Leeuwarden zijn elf buurt- en dorpskamers. Een plek voor 

inwoners om (nieuwe) mensen te ontmoeten, vrijwilligerswerk te doen of een 

andere leuke activiteit. En het is de plek waar inwoners terecht kunnen als ze 

een ondersteuningsvraag hebben. 

Heeft u een idee voor meer 
activiteiten in de buurt- en 
dorpskamers?
Veel buurt- en dorpskamers bieden 

al leuke activiteiten aan.  Denk 

aan knutselclubs, biljartclubjes, 

kledingverkooppunten en nog veel 

meer. In Grou, Mantgum en Wergea 

worden bijvoorbeeld van 29 september 

tot 6 oktober allerlei ‘inloop-

activiteiten” georganiseerd als Priuwerij. 

Buurtverenigingen en sociaal werkers van Amaryllis werken samen en maken 

bruisende plekken van de buurt- en dorpskamers. Er is altijd ruimte voor nieuwe 

ideeën, om mensen verder te helpen in de buurt- en dorpskamers. Ideeën of 

wensen? Meld u bij de sociaal werkers of bij het buurt- of dorpshuis.

www.lwdvoorelkaar.nl/buurtendorpskamers

Amaryllis organiseert 
Vrijwilligersfestival    

Op 4 november organiseert het Team 

Vrijwilligerswerk van Amaryllis het 

Vrijwilligersfestival in Stadsschouwburg 

de Harmonie. Dit is dé plek om 

vrijwilligers te werven, te netwerken en je 

organisatie in de spotlights te zetten!

Organisaties kunnen zich met een stand 

(of op een andere passende manier) 

presenteren tijdens de markt. Daarnaast 

worden er workshops aangeboden aan 

zowel de bezoekers als de organisaties. 

En natuurlijk worden de kinderen niet 

vergeten, hiervoor wordt een leuke 

activiteit verzorgt. En er zijn hapjes en 

drankjes. 

Elke vrijwilligersorganisatie kan zich nu 

opgeven om mee te doen! Klik hier voor 

meer informatie en opgave. Deelname is 

gratis.

vrijwilligerswerk@amaryllisleeuwarden.nl. 

058-303 0400

In veel dorpen, en ook in sommige wijken, is carbid schieten op oudejaarsdag een 

bekende traditie. Dit jaar is het verplicht om een ontheffing aan te vragen voor 

carbidschieten op 31 december. Hiervoor maken we een aanvraagformulier op 

de webpagina Carbid schieten en Vreugdevuren stoken | Gemeente Leeuwarden. 

Dit formulier is begin november beschikbaar. Hierop kunnen carbidschieters een 

ontheffing aanvragen met de geldende voorwaarden. Vóór 1 december 2022 

moet de aanvraag ingediend zijn. De aanvraag is legesvrij (gratis).

Kent u een carbidploeg? Deel deze informatie dan met hen.  

https://www.leeuwarden.nl/nl/carbid-schieten-en-vreugdevuren-stoken

