
Gemeente Leeuwarden / nieuwsbrief 2: Wijken en dorpen / april 20191

In de eerste maanden van dit jaar waren er al veel  algemene ledenvergaderingen 

in dorpen en in een enkele wijk. Levendige bijeenkomsten waar bewoners graag 

meedachten over belangrijke zaken voor de leefbaarheid in hun dorp of wijk. Wat 

speelt er? Waar moeten we ons mee bezig houden? Hoe ziet de begroting eruit? 

Verschillende dorpen hebben nieuwe 

methoden gevonden om een voorstel te 

maken voor doelen waar het dorpenbudget 

aan besteed kan worden. Er zijn dorpen die 

hier een commissie/werkgroepje voor in 

het leven hebben geroepen. Hier kunnen 

initiatieven uit het dorp zich melden om 

(onderbouwd) een bijdrage vanuit het 

dorpsbudget aan te vragen. In Weidum is 

door middel van een serious game bepaald 

wat de bewoners van het dorp belangrijk 

vinden (en waar dus het dorpsbudget aan 

besteed zou moeten worden). 

We zagen uiteenlopende thema’s langs 

komen: verkeersveiligheid, bomen, 

eenzaamheid,  enzovoort. Genoeg om je 

voor in te zetten. Dank aan alle inzet van de 

mensen in de dorpsbelangen en wijkpanels 

hiervoor!

Verantwoording is verplicht
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. 

Zoek daarom goede communicatiekanalen 

voor uw contact met uw bewoners. Denk 

bijvoorbeeld aan: 

- Organiseer een wijkconferentie of 

jaarvergadering,

- Communiceer via facebook, 

- Druk uw jaarverslag af in de wijk- 

dorpskrant,

- zet uw projecten op uw website, en op 

uw lichtkrant

-  enzovoort!

Serious gamen met Dorpsbudget
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Spelen en bewegen 

Afvalbakken?

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat we samen aan de slag gaan met nieuw beleid 

voor spelen en bewegen. Op 22 november 2018 was de eerste bijeenkomst daarvoor 

in de Koperen Tuin in Leeuwarden. Diverse vertegenwoordigers van wijkpanels, 

dorpsbelangen en speeltuinverenigingen waren aanwezig. 

Klankbordgroep
Inmiddels zijn we een paar maanden 

verder en is er al veel gebeurd. We hebben 

een Klankbordgroep met deelnemers uit 

7 wijken en dorpen, aangevuld met een 

aantal medewerkers van verschillende 

afdelingen binnen de gemeente, die 

allemaal te maken hebben met spelen en 

bewegen. 

Startnotitie
Tijdens de bijeenkomst in november 

presenteerden we uitgangspunten. Met 

de opmerkingen van die avond, werkten 

we die uit tot een startnotitie. Samen met 

de Klankbordgroep is deze verder aan-

gescherpt. Dat leidde tot een eerste opzet 

voor het nieuwe beleid. Ook die is weer 

verder uitgewerkt en inmiddels zijn we toe 

aan de 2e versie. Deze wordt binnenkort 

met de Klankbordgroep besproken. Zo 

werken we langzamerhand toe naar 

een versie waar alle deelnemers van de 

Klankbordgroep achter kunnen staan. 

Reageren
Daarna sturen we het stuk naar 

alle wijkpanels, dorpsbelangen, 

speeltuinverenigingen en andere 

belanghebbenden. Zo krijgen alle 

betrokkenen de gelegenheid om op het 

conceptbeleid te reageren en eventuele 

voorstellen voor aanpassing, aanvulling 

of wijzigingen door te geven. Wordt dus 

vervolgd.

PlayAdvisor
Verder introduceerden we het systeem 

PlayAdvisor (www.playadvisor.nl). 

Op die site ziet u welke speel- en 

beweegvoorzieningen waar te vinden zijn 

in de gemeente. Via een enquête konden 

bezoekers aangeven wat ze van een speel/

beweegtoestel vinden. Daarop zijn zo’n 450 

reacties binnengekomen. Sommige gingen 

over de toestellen: Dat ze niet gebruikt 

worden en/of niet meer aansluiten bij 

de kinderen in de buurt. Andere reacties 

gingen om signalen rond veiligheid. Met al 

die opmerkingen gaan we aan de slag. Dit 

kost tijd, maar er wordt aan gewerkt. Wordt 

ook vervolgd.

Inspecties
2 x per jaar inspecteren we alle 

speelvoorzieningen. De resultaten van 

de eerste inspectie zijn binnen. Als een 

toestel wordt afgekeurd nemen we 

contact op met het betreffende wijkpanel/

dorpsbelang. Samen kijken we dan naar 

vervangingsmogelijkheden. 

Misschien heeft u ze al gezien die nieuwe stickers op de afvalbakken of de borden 

langs de kant van de weg. Deze zijn onderdeel van de nieuwe “schoon campagne” 

van de gemeente Leeuwarden. Bewoners geven aan dat ze zich vaak ergeren aan 

rondslingerend vuil en hondenpoep. Toch is dat iets wat we samen veroorzaken. We 

kunnen er ook alleen samen voor zorgen dat het schoner wordt. 

In de gemeente Leeuwarden zijn 

verschillende soorten afvalbakken waar 

hondenpoep ingegooid kan worden. 

Het meest bekend zijn de 326 blauwe 

hondenpoepbakken. Deze worden 

regelmatig ook van “normaal” zwerfafval 

voorzien. Trouwens ook in de reguliere 

afvalbakken (ca 1400) vinden we 

hondenpoep in zakjes terug. Dit is geen 

probleem. De afvalstromen van de blauwe 

hondenpoep en de andere bakken worden 

in één stroom door onze reinigingsdienst 

Omrin opgehaald en verwerkt. Dit bleek 

niet bij iedereen bekend. Een campagne 

met een sticker geeft nu een 4 keer zo 

groot  aantal afvalbakken aan waar ook 

hondenpoep in gegooid mag worden.

Een afvalbak plaatsen kost geld (gemiddeld 

ca. 800 euro) een afvalbak legen ook 

(gemiddeld 250 euro per jaar). Het komt 

voor dat er afvalbakken dicht bij elkaar 

staan. Soms is dat nodig, soms is dat 

overbodig en kunnen meerdere bakken 

worden vervangen door 1. Logisch dat de 

gemeente Leeuwarden onderzoekt welke 

afvalbakken goed en minder goed gebruikt 

worden. Ook willen we graag weten of de 

bakken wel op de goede locaties staan.

Daarom komen we in het najaar van 2019 

met een voorstel naar de wijken en dorpen 

toe. 
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Initiatievencafé

Op 20 maart werd het Initiatievencafé 

georganiseerd. Crowdfundingplatform 

Voor Leeuwarden was aanwezig om te 

helpen bij het opzetten van een kansrijke 

wervingscampagne om geld en hulp in te 

zamelen voor de aanwezige initiatieven. 

En om te informeren over mogelijkheden 

om tot €10.000 aan matching te krijgen 

van VSBfonds, Stichting DOEN en het 

Mienskipsfonds. Aan het einde van de 

avond ging men met rode wangen en oren 

van het harde werken (en van de warme 

zaal :) ) naar huis. 

Negen initiatieven zijn aangehaakt, die 

in verschillende stadia van het “plannen 

maken” zijn. De initiatieven liepen uiteen 

van de, in andere steden inmiddels 

befaamde, Buurtcamping tot plaatsing van 

een LED-installatie en realisatie van een 

ontmoetingspad in een van de lintdorpen 

rond Leeuwarden. De initiatiefnemers gaan 

nu verder aan de slag met het uitwerken 

van hun plannen en worden daarbij 

ondersteund door het platform. Misschien 

zien we ze straks terug op 

www.voorleeuwarden.nl

Kon je het Initiatievencafé niet bijwonen 

maar ken je of ben je een initiatiefnemer 

die ook in aanmerking wil komen voor de 

matchingbijdragen via Voor Leeuwarden? 

Laat het ons weten op  

info@voorleeuwarden.nl en we nemen 

contact met je op om je initiatief door te 

spreken!

Wij willen graag de energie in de dorpen en wijken houden. Met uw dorps- en 

wijkfeesten doet u dat. Heeft u problemen of vragen over de vergunningverlening? 

Plan een afspraak met ons in en wij komen graag bij u langs! 

Indieningsvereisten evenementenvergunning
“De vergunningverlening is niet voldoende gericht op de grootte van de dorpen” 

hoorden wij  tijdens gesprekken die we met verschillende dorpen voerden. Er is uiteraard 

informatie nodig over hoe een evenement eruit komt te zien en of het veilig is. We leven 

nu eenmaal in een veranderde wereld en wij hebben de plicht om te onderzoeken hoe u 

het evenement regelt. We realiseren ons  dat voor bepaalde kleine evenementen minder 

gegevens aangeleverd kunnen worden. Daarom zijn we bezig met een vernieuwde 

(kleinere) handleiding voor kleinere (dorps- en wijk) feesten. 

Afspraak
We helpen u graag bij het indienen van stukken. Een afspraak maakt u met Tineke Bleeker 

via vergunningen@leeuwarden.nl of telefonisch met de evenementencoördinator Jan 

Stieber 058-2338075 (ook buiten kantoortijden is hij op dit nummer bereikbaar).

Kosten voor aanvragen (leges) en gebruik gemeentegrond 
(precario)
De meeste aanvragen voor een evenementenvergunning voor dorps- en wijkfeesten zijn 

gratis. Leges worden niet in rekening gebracht voor vergunningen en ontheffingen van 

straat- wijk- of dorpsfeesten die aan onderstaande criteria voldoen:

• Het evenement wordt georganiseerd door een wijkvereniging, wijkpanel, dorpsvereniging 

of in het geval van een straatfeest door een particulier die namens de bewoners de 

aanvraag indient.

• Er is geen inzet van gemeentelijke diensten of hulpdiensten nodig.

• Het evenement voldoet aan de criteria van een kennisgeving of het evenement is 

vergunningplichtig en er worden per dag minder dan 1000 bezoekers verwacht en 

het evenement duurt maximaal 4 dagen of het evenement wordt georganiseerd om 

activiteiten aan kinderen in de schoolvakanties aan te bieden.

Voldoet u aan deze criteria dan is de vergunningaanvraag gratis. 

Vindt het straat-, wijk- of dorpsfeest plaats op gemeentegrond? Dan betaalt u € 50,00 

precario. 

Voldoet u niet aan deze criteria? Dan betaalt u wel leges voor de vergunningaanvraag. 

Ook betaalt u dan voor het gebruik van gemeentegrond € 50,00 per dag, met een 

maximum van € 250,00.

Er worden geen kosten in rekening gebracht bij vergunningen en ontheffingen van 

huldigingen met een bovenlokaal karakter en alle herdenkingen. 

Dorps- en Wijkfeesten  

Bezoekadres Gemeentehuis

Oldehoofsterkerkhof 2  Telefoon 14 058

8911 DH Leeuwarden  gemeente@leeuwarden.nl

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur,  donderdag van 08.30 tot 19.30 uur


