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2 Nieuwsbrief
Wijken en dorpen

Samen werken aan een klimaatbestendige toekomst
Dit kun je zelf doen voor
meer groen

Groene tuinen en openbare ruimtes zijn niet weg te denken uit de stad, de
dorpen of daarbuiten. Gelukkig maar, want zonder groen zou het nagenoeg
onleefbaar worden. Groen maakt gezond, is gunstig voor het klimaat,
bevordert de biodiversiteit én draagt bij aan de aantrekkingskracht van de
gemeente Leeuwarden.
Maar het klimaat verandert.
Op sommige plaatsen ontstaat
wateroverlast bij hevige regenbuien;
in de stad is het in de zomer extra
warm (hittestress) en we krijgen in
de toekomst ook meer te maken
met periodes van droogte. Daarom
zet de gemeente nu stappen om de
openbare ruimte aan te passen op
het veranderende klimaat. Dit heet
klimaatadaptatie. Bijvoorbeeld op het
Waagplein, de herinrichting van De
Kei of door openbaar groen anders
in te richten, zoals de ecohoop in
Camminghaburen. Klimaatadaptatie
kan de gemeente niet alleen, want
70% van de grond in de gemeente
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is in eigendom van particulieren en
bedrijven.

Acties in wijken en dorpen
Vrijwilligersorganisatie Grou2030 en de
gemeente organiseren een Vergroen-jestraat-wedstrijd in Grou! Het groenste
en creatiefste ontwerp wint en wordt
uitgevoerd door de gemeente en de
inwoners van de straat.
De afgelopen jaren hebben we in
verschillende dorpen en wijken
steenbreekacties uitgevoerd, samen
met de wijkpanels en bewoners. Dit
kan nog steeds: Neem contact op met
Bonny Veenstra.

Op groenleeftinleeuwarden.nl. vind
u informatie over subsidies, tips en
inspiratie van inwoners over het
vergroenen van de tuin en wat de
gemeente zoal doet op het gebied van
groen. Iedereen kan zelf deze acties
doen:
• Vervang tegels door gras, planten,
bomen of struiken.
• Installeer een regenton of een
andere waterbuffer in uw tuin.
• Vraag subsidie voor een groen dak of
een wateropvang systeem.
• Adopteer zelf of met buren een
boomspiegel of stukje openbaar
groen of leg geveltuintjes aan.

Hoe klimaatbestendig is uw
wijk? Bekijk hier de digitale
kaart van jouw buurt.
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Meldingen
woon-, werk- en
leefomgeving

Algemene ledenvergaderingen

Iedereen kan meldingen doen bij de
gemeente over de openbare ruimte.
Dat kan op verschillende manieren. We
zetten ze hier nog even op een rijtje.
U kunt dit ook afdrukken in uw eigen
wijk- of dorpskrant. Dan is dat voor
uw bewoners ook weer duidelijk.
- Telefonisch via: 14058
- Via de app MijnGemeente (hierin
kunt u ook een foto uploaden)
- Twitter Gemeente Leeuwarden
(@Gemeente_Lwd) / Twitter (u kunt
een foto meesturen)
- Whatsapp via 06 4336 5223 (u kunt
een foto meesturen)
- Voor verlichting: Moon - Melding
openbare verlichting - Gemeente
Leeuwarden (moononline.nl)

Vanaf half februari kwamen de algemene ledenvergaderingen in vele dorpen weer
op gang. Iedereen was blij om elkaar weer te kunnen treffen in het dorpshuis. En
er zijn natuurlijk ook altijd genoeg inhoudelijke agendapunten te bespreken.
De afgelopen 2 jaar hebben de dorpsbelangen en wijkpanels niet stil gezeten.
Ondanks alle corona-beperkingen is er nog genoeg gebeurd. Dorpsbelangen en
wijkpanels hebben op creatieve manieren contact gehouden met bewoners. Daar
was tijdens de algemene ledenvergaderingen ook veel waardering voor van de
bewoners.

Onderhoudsklussen voor de
buitendienst worden zoveel als mogelijk
binnen een paar dagen opgelost.
Andere meldingen kosten soms meer
tijd, omdat er een aannemer bij moet
komen, materiaal besteld moet worden,
of omdat er ingewikkelde oorzaken
zijn. Dat is bijvoorbeeld regelmatig het
geval bij problemen met de Openbare
Verlichting.

Contact met bewoners en verantwoording
De ALV is ook altijd het moment om verantwoording af te leggen aan bewoners:
wat heeft dorpsbelang/wijkpanel het afgelopen jaar gedaan en wat zijn de
plannen voor het komende jaar? Voor bewoners is dit ook een goed moment om
te vertellen wat zij van het dorpsbelang/wijkpanel verwachten, wat zij zelf kunnen
doen en waar ze zich voor in willen zetten.

Via de bovenstaande kanalen komt
uw melding het snelst op de afdeling
terecht waar het hoort. Op deze manier
worden meldingen het snelste opgepakt

Thema’s die we vaak zien zijn bijvoorbeeld: verkeersveiligheid of zorgen om
eenzaamheid. Maar ook: ideeën voor woningbouw, nieuwe wandelroutes,
gezamenlijk onderhouden van groen, enzovoort. Genoeg om je voor in te zetten.
Dank aan alle inzet van de mensen in de dorpsbelangen en wijkpanels hiervoor!

De subsidieregeling voor panels
(dorpsbelangen en wijkpanels) vraagt
van u dat u verantwoording aflegt aan
uw bewoners over de inzet van uw
budget. De gemeente vindt betrokkenheid van uw eigen bewoners
van groot belang. Vooral zíj kunnen
beoordelen of het gemeenschapsgeld
goed besteed is.
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Zoek daarom goede communicatiekanalen voor uw contact met uw
bewoners, en vraag hen ook actief
naar hun verwachtingen, wensen en
eigen initiatieven. Denk bijvoorbeeld
aan:
- Organiseer een wijkconferentie,
jaarvergadering, themamiddag,
koffiemoment, inloopborrel
- Communiceer via facebook,
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- Druk uw jaarverslag af in de wijkdorpskrant,
- zet uw projecten op uw website,
op uw lichtkrant
- enzovoort!

Vluchtelingen in de gemeente Leeuwarden
Leeuwarden is een gemeente waar vluchtelingen welkom
zijn. Vanaf november bieden we al opvang in het WTC voor
asielzoekers. Het COA regelt hier de opvang.
De Oekraïense vluchtelingen zijn geen asielzoekers en
daarom is de gemeente verantwoordelijk voor hun opvang
(ipv het COA). In maart is Oer ‘t Hout in Grou open gegaan
voor Oekraïense vluchtelingen. En sinds begin april vangen
we vluchtelingen op in Nieuw Mellens (bij MCL). We
zorgen voor onderdak en zorg en regelen ook onderwijs
voor de kinderen. In deze opvang-organisatie draaien de
gebiedswerkers ook mee.
Voor de bewoners op alle locaties is heel veel hulp uit
de mienskip van de gemeente Leeuwarden ontstaan. Er
worden spullen ingezameld, vrijwilligers wandelen of sporten
met mensen of bieden taalhulp. De vrijwilligers worden
gecoördineerd via Amaryllis: Opvang vluchtelingen Oekraïne
in Leeuwarden/Grou - Samen Leeuwarden.
Met de wijkpanels/dorpsbelang in de buurt houden we
contact. We zijn erg blij met alle hartverwarmende steun die
er vanuit de inwoners van de gemeente is.

Oer ‘t Hout

Gebiedswerker stelt zich voor
De gebiedswerkers houden contact met de wijken en dorpen en brengen het
contact tussen vakcollega’s en wijken en dorpen tot stand om inhoudelijke vragen
op te pakken. We hebben nieuwe medewerkers en daarom stellen we ons om de
beurt voor. Deze keer stelt Jelmer IJkema zich voor:
Mijn naam is Jelmer IJkema en ik
ben 25 jaar. Op 1 september 2021
ben ik begonnen als gebied- en
beleidsmedewerker binnen het
Sociaal Domein. Ik hou contact
met Heechterp-Schieringen,
Camminghaburen, Blitsaerd, LekkumMiedum-Snakkerburen aan de ene kant
en Hempens-Teerns, en Zuiderburen
aan de andere kant. Ik ga binnen het
Sociaal Domein onder andere aan de
slag met de buurt- en dorpskamers en
het Mienskipfonds.

Burgerzaken voor gemeente
Waadhoeke en gemeente Leeuwarden.
In 2019 ben ik afgestudeerd
voor de studie Bestuurskunde/
Overheidsmanagement aan NHL
Stenden.
Ik woon samen met mijn vriendin
in Franeker, maar ik ben geboren en
getogen in Sexbierum. In mijn vrije tijd
houd ik me bezig met voetbal, tennis
& (sinds kort) padel (een aanrader) en
mag ik graag activiteiten ondernemen
met mijn vrienden. Daarnaast mag ik
graag reizen, met als hoogtepunt een
rondreis die ik samen met mijn vriendin
heb gemaakt in Florida.
Groet,

Jelmer IJkema
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Hiervoor heb ik 1,5 jaar gewerkt voor
Rijkswaterstaat als adviseur en ben ik
werkzaam geweest als medewerker

Jelmer IJkema
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