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A G E n D A
Bijeenkomsten wijkpanel: 
Zie website:
www.vliet-zone.nl

sERViCEnummERs
meldpunt overlast: 14058

Politie: 0900 8844
Wijkagent: Gerard Willemse

sociaal Wijkteam oud-oost:
Open inloop 
ma. t/m vr. van 9.00 tot 12.30 uur
Zuidvliet 620-622
Tel: 058 2100234

Zorg, Wonen en Welzijn in friesland:
 www.fryzo.nl

Buurthuis Welgelegen / indische buurt: 
058 213 3470

Buurthuis molenpad / Zeeheldenbuurt: 
058 215 1164 

Grof vuil: 0900 210 02 015

Kringloopwinkel:  058 234 7600
Haalt goederen thuis op

VAN dE rEdACTIE

Het scheelde maar een haartje of wij hadden het feestje van de eeuw ge-
had!  Alle logeerkamers waren al verzegd,  slaapzakken van zolder gehaald 
en de nodige versnaperingen ingeslagen.  Maar helaas zette de dooi in en 
nemen we alle inspanningen en saamhorigheid mee naar het volgende 
winterseizoen.  Het zal er toch eindelijk wel weer eens van komen!

Na al het sneeuwschuiven en ijskrabben is het weer tijd om de tuin zomer-
klaar te maken. Alle rommel opvegen en nieuwe plantjes in de bakken.  En 
na gedane arbeid naar snackbar Het Vliet voor een welverdiend patatje. 
Ook de redactie nam eens een kijkje bij deze wereldberoemde frietbakkers.  
‘Doe mij maar een pakje shag.’  ‘ Meenemen of hier oproken???’

De tijd van de belastingaangifte is ook weer aangebroken, voor veel men-
sen reden om de haren uit het hoofd te trekken. Geen nood, het Buurt-
servicepunt biedt hulp.  Wytse Tjoelker schreef een interessant stuk over 
boerderijen in de stad en de redactie schreef een stukje over Tjoelker.  

Wist u dat er veel betrokken wijkgenoten zijn?  Hun inspanning werd be-
loond met de Wijkwaardebon.  

Een kopje koffie erbij en lezen maar! 

Pien Weidenaar
058-2661580
Mail: kopij@vliet-zone.nl

AgENdA VLIETzoNE 2011 
Wijkpanel vlietzône: 
Elke eerste donderdag van de maand om 19.30 uur in MFC, Zuidvliet 620.
Zie website: www.vliet-zone.nl 
Buurtservicepunt:: 
elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur in MFC, Zuidvliet 620 en
elke dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur in MFC, Zuidvliet 620.
spreekuur Politie, elkien en sociaal Wijkteam oud-oost:
elke tweede donderdag van de maand van 15.00 tot 16.00 uur in MFC, 
Zuidvliet 620.
vadercentrum / activiteitencentrum
Iedere woensdag van 14.00 tot 16.00 uur kun je ontdekken wat je leuk 
vindt. Tekenen, schilderen, boetseren, fotograferen of iets anders. Koffie en 
thee staan klaar en deelname is gratis. MFC, Zuidvliet 620. Voor informatie: 
058 2100234 (ma t/m do).
mindfulness 
Iedere donderdag van 14.00 tot 15.00 uur in MFC, Zuidvliet 620. Deur sluit 
om 14.05 uur.
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Sjors Feenema: “Dit was altijd een droom van mijn 
vader”

Er zijn mensen die speciaal uit Sneek komen voor de 
kipschnitzel. Er worden hele gesprekken gevoerd, klan-
ten worden de gek aangestoken en tot drie uur ’s nachts 
zijn de deuren open. In het weekend maar ook door de 
week. “Ik wou wel drie vissticks en doe d’r maar ’n fri-
kadel bie”, zegt een vrouw met krullen bij de toonbank. 
Er komen drie vissticks tevoorschijn maar de voorraad is 
even op. “Een visfrikadel kan ook”, zegt Sjors Feenema 
(33) tegen zijn medewerker. 

Sjors heeft het goedlopende snackbuffet aan het Vliet 
van zijn vader overgenomen. En dan denk je misschien 
dat er vroeger veel werd gesnackt bij de Feenema’s thuis 
maar het tegendeel is waar. “Nee, niet vaker dan bij een 
ander gezin. Als de gehaktballen op waren nam pa ze 
wel mee, maar verder niet.” Sjors bekent wel dat hij de 
hele dag door wel eens een patatje pakt. Maar een goe-
de snackbarhouder moet zijn waar natuurlijk ook keu-
ren. En aan zijn lichaamsbouw is niets raars te zien. “De 
vraag naar gezond eten neemt wel toe in deze tijd en 
daar spelen we op in. We gebruiken plantaardig en glu-
tenvrij frituurvet, daar houden we wel rekening mee.”

Het snackbuffet is een begrip in de Vlietzone maar ook 
in heel Leeuwarden en zelfs daarbuiten. Het Vliet staat 
erom bekend dat ze veel snacks zelf maken. Ook de sa-
lades hebben al menig feest een smakelijk tintje gege-
ven en volgens velen is het broodje vlees met pindasaus 
(BVP) niet te versmaden. “En iedereen komt hier, van de 
burgemeester tot junks.” Burgemeester Ferd Crone van 
Leeuwarden woont namelijk op de Emmakade. “Ja, die 
lust wel graag een broodje warm vlees. Liever heeft hij 
een bruin broodje warm vlees. En ik denk erover om dat 
in het assortiment te brengen.” 

Ook de bezoekers van het verstrekpunt van heroïne ko-
men bij de snackbar. “Ja, die zijn ook welkom. Als men-
sen zich aan bepaalde regels houden, maakt het geen 
verschil.” Voordat dit pand kwam, was er veel onrust in 
de buurt. Men was bang dat dit veel overlast zou ver-
oorzaken. “Omdat we toen actie hebben gevoerd zijn 
er strenge regels opgesteld en dat werkt. De gebruikers 
mogen niet in de wijk blijven hangen en daar houden 
ze zich ook aan.”

Voor dit jaar staat er trouwens een verbouwing op stapel. 
De slagerij naast de snackbar wordt bij het pand getrok-
ken. “Er komt een boog in de muur”, wijst Sjors richting 
de wand waar nu nog de prijzen op staan aangegeven. 
“De zaak wordt twee maal zo groot. Dat was altijd een 
droom van mijn vader maar hij kreeg maar geen vergun-
ning van de gemeente. Dat is nu wel gelukt”, glundert 
Sjors. “Er komen meer tafeltjes bij en we gaan plates 
serveren. We gaan toiletten aanbrengen en er komt een 
koffiehoek waar je rustig een bakje kunt drinken.” 

Op de toonbank staan inmiddels tien zakken, een gro-
te bestelling. “Noem je dat een grote bestelling?”, zegt 
Sjors. “Voor de zomervakantie bakken we patat voor 
basisscholen. Dat zijn pas grote bestellingen. Wel leuk 
hoor! En met de feestdagen hebben we het altijd druk. 
Mensen eten op tweede kerstdag graag even makkelijk. 
En als op vrijdagavond Cambuur thuis speelt, dan is het 
hier een gekkenboel. Dan liggen de bakjes naderhand 
overal. Maar dat is alleen maar mooi. En ’s nachts in het 
weekend komen de stappers, altijd gezellig en door de 
week zie je de werkenden. Zoals de ambulancemede-
werkers, mensen uit de zorg, de beveiliging. Zestig pro-
cent van de klandizie zijn vaste bezoekers. Sommigen 
zijn kind aan huis en af en toe is het net een stamkroeg. 
Where everybody knows your name.” 

Uitbreiding Snackbuffet Het Vliet in 2012

Wodan van der Zee
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Hulp nodig met belastingaangifte 2011?
Binnenkort moet de jaarlijkse belastingaangifte weer door miljoenen Nederlanders ingevuld en ingediend worden bij 
de Belastingdienst. Het invullen van de aangifte inkomstenbelasting is niet voor iedereen even gemakkelijk. 
Daarom organiseren het Wijkteam Oud-Oost en het Buurtservicepunt voor mensen met een laag inkomen de 
‘Belastingactiedagen’.
Op maandag 5, donderdag 8 en vrijdag 9 maart kunnen bewoners van de Vlietzône, Tjerkhiddes-Cambuursterpad en 
Bloemenbuurt- Oldegalileën de hele dag binnen lopen in het Multifunctionele Centrum ‘De Verbinding’ op het Zuid-
vliet 620. Onder het genot van een bakje koffie vullen wij samen met u de belastingaangifte 2011 in. 
Weet u niet helemaal zeker welke papieren u moet meenemen, zodat we het in kunnen vullen...? Dan kunt u contact 
opnemen met Ellen Scholte van het Wijkteam Oud-Oost via 058-2348434 (ma t/m vr). Zij staat u graag te woord. 
Bewoners van de Vrijheidswijk en het Valeriuskwartier kunnen voor hun belastingaangifte een afspraak maken met het 
Buurtservicepunt op 06-39864837 of per email info@buurtservicepunt.nu

Verhuizing buiten schoolse opvang Het Mozaiek
Wat de  b.s.o het Mozaïek eind 2011 is overkomen, is niet te bevatten. Een beslissing van de gemeente Leeuwarden 
heeft ertoe geleid dat we plotseling het pand aan de Tjerk Hiddesstraat moeten verlaten.
Was het te voorzien? Nee dat het afgelopen jaar in zo’n razend tempo zou gaan niet. In april heeft de b.s.o nog een 
concept  overeenkomst 2012 van bestuursorgaan Proloog ontvangen. Midden in de onderhandelingen van de plotse-
linge verhoging van het maandelijkse afgesproken bedrag is het ergens blijven steken. De prijs van het te huren lokaal 
zou met 200 % verhoogd worden. Volgens de voormalig directeur van Proloog zou de gemeente Leeuwarden ook nog 
geld kunnen vragen, 4000,00 op jaarbasis.  Zoals een goed ondernemer betaamt moet hierover te onderhandelen 
zijn, toch!  Dure opvanglocaties leiden automatisch naar dure uurprijzen die uiteindelijk de werkende ouder[s] en de 
belasting betaler moet betalen. Dure onderzoeken om te kijken of er wel of niet veel geld  in onze wijk is niet nodig. 
Anders waren met zijn allen wel verhuisd naar de Bulle polder of Hempens Teerns.
Proloog verkeerde mei  j.l.  in financieel noodweer en was plotseling failliet. Ouders, medezeggenschapsraad en ouder-
raad van de school Oud Oost locatie Tjerk Hiddesstraat  hebben in juni  te horen gekregen dat de school met ingang 
van 31 augustus gesloten zou worden. We hebben nog geprobeerd een goed onderkomen te vinden bij het 
P. C. B. O. aan de Vredeman de Vriesstraat. Helaas is dit niet 
gelukt. Momenteel zit de b.s.o. in buurthuis Molenpad op 
de kruising van het Molenpad en de van der Kooystraat.  
Dit is tijdelijk want we zoeken naar een beter onderko-
men. De eigen meubeltjes van de b.s.o staan in de opslag 
dus we moeten ons even redden met schaars meubilair. 
Meer dan tien jaar heeft b.s.o het Mozaïek in de wijk Oud 
Oost de opvang van schoolkinderen verzorgd. 
Wij, bso het Mozaïek gaan met enthousiasme door. 

Team b.s.o Het Mozaïek

Cambuur speelde op zondag 22 januari tegen Go Ahead Eagles. 
Zoals bij elke wedstrijd wordt de politie ingezet. Deze vier politie-
agentes te paard trotseerden de regen om een geschikte locatie te 
zoeken na afloop van de wedstrijd. De wedstrijd eindigde in een 
1-1 gelijkspel.

bereden politie
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In the picture - geschiedenischrijver Wytse Tjoelker
Sinds jaren staan er in de wijkkrant artikelen over de geschiede-
nis van de Vlietzône; de herkomst van straatnamen, monumen-
tale panden, politierechters, telkens een interessant onderwerp 
over de wijk. De redactie toog naar de Eillartstraat voor een ge-
sprek met de man die achter de schermen dit werk verzet, Wyt-
se Tjoelker.  Wytse Tjoelker werd bijna 60 jaar geleden geboren 
in Sneek, bracht zijn jeugdjaren door in Langweer en Gorredijk 
en kwam in 1973 voor zijn studie aan de sociale academie naar 
Leeuwarden. Hier nam hij zijn intrek in een woonboot aan de 
Potmarge, die hij na een half jaar verruilde voor een woning 
aan de Eillartstraat. Niet dezelfde woning als waar Tjoelker nu 
woont, maar aan de andere kant van de straat, met een iets be-
ter uitzicht. De opleiding Inrichtingswerk werd afgerond, maar 
helaas was de economie slecht en zat een vaste baan er niet in. 

Tjoelker ging van baan naar baan. Zo werkte hij vier jaar in een gezinsvervangend tehuis met verstandelijk gehandicapten, 
deed hij PR bij Tryater, was hij  Assistent Opbouwwerker bij het wijkverbeteringsproject aan Welgelegen in 1986, werkte bij 
het antidiscriminatiebureau Tumba, bij de Fryske Akademy en nog verscheidene andere functies.
De banen wisselden elkaar af, zijn vele hobby’s bleven dezelfde: (streek)geschiedenis, genealogie, reizen en schrijven. Al op 
de lagere school bleek dat geschiedenis hem erg trok. Stapels boeken las hij uit en schreef daar ook graag artikelen over. 
Bij zijn huidige werkgever, het Historisch Centrum Leeuwarden, doet Tjoelker onder andere onderzoek naar leden van voor-
name families en notabelen. Hij  heeft in inmiddels een database gevuld met 25000 namen. Deze database is in te zien bij 
Tresoar aan de Boterhoek in Leeuwarden. Daarnaast ontcijfert hij oude geschriften en doet hij onderzoek naar boerderijen 
om Leeuwarden heen.
Tjoelker  bracht zijn vroege jeugd en zijn middelbare schooltijd door in Sneek en legde daar de basis voor het stadjers. Bij 
Welgelegen, waar het Liwwadders jaren geleden de omgangstaal was en op straat maakte hij zich het Liwwadders eigen. 
Omdat minderheidsstalen en dialecten niet het eeuwige leven hebben en uiteindelijk zullen verdwijnen, schrijft Tjoelker bij 
voorkeur in het Liwwadders.
Naast al dat denk- en zoekwerk is het heerlijk om te tuinieren. Een aantal dagdelen per week steekt Tjoelker de handen uit 
de mouwen en onderhoudt hij de Biologische Dorpstuin op Snakkerbuorren. Een prachtige tuin waar het heerlijk vertoeven 
is en waar je in het seizoen bloemen, planten en verse groenten en fruit kunt kopen.

Een rover wil in een kasteel inbreken maar ziet een schildwacht staan. Hij besluit de schildwacht af te luisteren om zo 
achter het wachtwoord te komen. Er komt een vrouw aan die naar binnen wil. De schildwacht zegt: 6. De vrouw zegt: 
3 Is goed, kom maar binnen. Even later komt er een jongentje aan. De schildwacht zegt: 8 Het jongentje zegt: 4
De rover denkt dat hij het systeem door heeft maar besluit voor de zekerheid nog even te wachten.
Als er een koopman aankomt zegt de schildwacht: 12. De koopman antwoord 6 en mag naar binnen.
De rover sluipt weg en komt met een omweg weer bij het kasteel aan. De schilwacht zegt: 10.

Wat zegt de rover...?

antwoord
De meeste mensen zullen 5 als antwoord geven...
Maar dat is fout.
Het gaat niet om de helft van het getal, het gaat om het aantal letters!
zes = 3 letters
acht = 4 letters
twaalf = 6 letters
tien = 4 letters                     4 is dus het goede antwoord!

raadsel
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Bewoners Leeuwarder wijken beloond met wijkwaardebon
Wethouder Andries Ekhart reikte dinsdagavond 17 januari wijkwaardebonnen uit aan de indieners van ideeën binnen het 
project Wijkidee.

Wijkwaardebonnen
Bewoners van drie Leeuwarder wijken hebben voor dit project ideeën ingediend die de sociale contacten in de wij-
ken stimuleren en zo de leefbaarheid verbeteren. De ideeën worden verzilverd met wijkwaardebonnen en bewoners 
blijven betrokken bij de uitvoering.

twaalf bewonersinitiatieven
Op de bijeenkomst hebben twaalf bewonersinitiatieven uit de wijken Vlietzone, Tjerk Hiddes/ Cambuursterhoek en de 
Schepenbuurt een wijkwaardebon ontvangen. Met deze wijkwaardebon kunnen de bewoners samen met hun buurt-
genoten starten met de verdere uitwerking van hun wijkidee.

adviesplatform
Voordat bewoners in aanmerking komen voor een wijkwaardebon, worden de ideeën beoordeeld door het Advies-
platform. Het platform (bestaande uit vertegenwoordigers van de wijkpanels) heeft de voorstellen beoordeeld op 
haalbaarheid en gekeken of ze passen binnen het gemeentelijk beleid. Voor de beoordeling van de ideeën heeft het 
Adviesplatform criteria opgesteld. Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor het beschikbare bud-
get per wijk, is dat het bewonersinitiatief kan rekenen op draagvlak in de buurt.

Bijeenkomsten wet maatschappelijke ondersteuning
Noreen Thorley, wijkpanellid van de Vlietzone, is een van de bewoners die een Wijkwaardebon uitgereikt kreeg. Ze 
merkte dat er weinig bekendheid is over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet biedt de inwoners van de 
gemeente Leeuwarden de gelegenheid om mee te praten over het beleid van de gemeente. Moet er meer geld naar 
speelvoorzieningen, een jeugdsoos of ondersteuning voor ouderen en hoe wordt dat geld verdeeld?  Door  het organise-
ren van 4 bijeenkomsten, waar alle ins en outs over de WMO aan bod komen, hoopt ze dat meer mensen ervan gebruik 
zullen maken. Deze bijeenkomsten, die waarschijnlijk gehouden worden in De Verbinding aan het Zuidvliet, zullen in 
april en mei plaatsvinden en zijn bedoeld voor jong en oud! Eind maart zullen er flyers verspreid worden met de exacte 
locatie en data van deze bijeenkomsten. U bent van harte welkom!
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Tjoelker het weer es un nieuwe speurtocht: toefallig 
stuitte ik –op papier dan- op un boerderij in de ‘klokslag’ 
fan Leewadden. Ik hew oek in disse wiekkrant –bij de 
Rembrandt- en Saskiastraten- wel skreven over de Liw-
wadder familie fan Saskia, de Ulenburgen. Hur overgro-
atfader en dy sien broer, hadden 1511 al panden op’e 
Tunen en huurden wat rúmte foor fee in de Buweester 
fenne (nou wiek Molenpad). In 1540 huurden se un 30 
hektare erges op ut Liwwadder nijlân (erges tussen de 
Harlinger Trekfaart en de Jelsumerfaart/Tjessingadiek). 
Ut liekt dat hun fader in 1511 en 1531 helemaal boer 
waar op et nijlân (krekte plak niet dúdlek, 1511 ‘bij de 
Swette’); al blieft et apart hoe’t de seunen al in 1511 
geseten burgers weze konden.

Ut waar foor mij in elk gefal aanleiding om es presie-
ser as tot nog toe út te soeken wat der in ‘de klokslag’, 
Huzum en direkte omgeving an boerderijen staan het. 
In 1973 bin ik út Opsterland naar Leewadden komen, 
ik hew dus oek nog wel boerderijen kend die intussen 
fe’dwenen binne. Mar ik ston eerlek seid fe’steld fan wat 
der in de 75, 50 jaar foor 1973 nog fe’dwenen is. Echte 
nieuwbouwwiekjes waren der in 1900 nog niet of am-
per (Vegelinbuurt? De Weerklank), buten de (Binnen-)
stad eig’lek alleen butenbuurten as lintbebouwing met 
stegen. In de jaren dèrna kwamen befoorbeeld Oud In-
diese en Saskiabuurt. Toen ik in’e stad kwam, waren de 
wieken Lekkumerend en Aldlân foor un part nog in aan-
leg en in Cammingaburen waar nog niks boud, alleen 
foorbereidend grondwerk deen.

In ’73 fonden je bij de Skieringerweg (suwat op’e hoogte 
fan’e Esdoornstraat) un foetgangers- en fietsbrugje over 
de Skieringersloat en dan in padsje deur ut land over 
Wilaard, nog twee boerderijen en un hús, en je kwa-
men út bij de knik in ut Kalverdiekje, bij de boerderij fan 
Poelsma/Kreuze (op dat plak nou et ‘gebou’ fan’e skiët-
fereniging). Suwat in’e tied dat de Vondelingweg anleid 
is, hewwe buldozers in ko’te tied Wilaard foorgoëd fan’e 
kaart feegd.

At we in die jaren naar de Froskepôle wuden, fietsten 
je naar de Wielepôle; an et eind waar dur an ’e súdkant 
fan’e rechte faart ‘Ouwe Potmarge’ un púnreed –nou 
Holstmeerweg- naar de Greuns. (Fan ouds hiete dit 
trouwes allemaal Tynjediek en die liep al foor 1500 naar 
de Huzumer tynje over de Greuns.) Bij de Greuns langs 
liep oek weer su’n foet-/fietspadsje richting Froskepôle. 
Dêr staat nog un lieneboom fan un fe’dwenen boere-erf 

en dèr waar toen ut pontsje naar et eiland. (Dat eiland is 
der pas sinds –in ’e jaren ’40?- et Kanaal graven is; dêrf-
oor waar de Froskepôle et streekje westkant Greuns.) 
Om’e Greuns heen stonden toen nog fe’skeidene boer-
derijen: drie an ‘e westkant; op’e Hemrik vijf, dèrbij de 
oerouwe buurtskap Risens. Dèr is nou oek nog één lie-
neboom fan over.

Foor mien systematies soeken hew ik fooral de ‘preka-
dastrale atlassen’ brúkt fan Leewadden en Leewaddera-
deel, Huzum en omstreken (lijsten boerderijen 1700, 
Eekhoff-kaart 1850), en de kadastrale atlassen fan 1832. 
En de Beeldbank fan Historisch Centrum Leeuwarden: 
bij soeke op ‘boerderijen Leeuwarden’ 275 treffers; wel 
feul dubbele, mar toch groate ferassings wèr noch foto’s 
fan binne. 
Befoorbeeld: tussen Achter de Hoven oast en de Poppe-
brug over et Fliët stonden flak bij mekaar twee boerde-
rijen. Toen in 1894/’95 et Nieuwe Kanaal graven wudde, 
kwam dat krek tussen die boerderijen deur. 

De noordlekste –un niet su groate kop-hals-romp- stond 
dèrna in’e nooroasthoek fan’e Tweede Kanaalsbrug, de 
súdleke súd fan et kanaal, wat oastleker (dus terrein 
Kondens). Die sal frij gau fe’dwenen weze, de noordleke 
het der staan tot 1922. 

In ’e Beeldbank is nog un smoek seumers tafreel, met 
jongfee en fruitbomen, bij die boerderij; fan ‘suwat 1895’. 
Nadat et Kanaal en de nieuwe brug der komen waren, 
mut et land hier toch al gauw anders brúkt weze.

Der binne trouwes oek atlassen nieuw útgeven met 
kaarten fan suwat 1925 en oek toen waar hier nog  feul 
landlek gebied. By et ouwe Cambuur, omgeving Skop-

BoErdErIjEN BIj dE STAd

Foto beschikbaar gesteld door het Historisch Centrum Leeuwarden
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pershofstr., begon et platteland. Et Kalverdiekje liep toen 
nog hier an toe (fan ouds tot de Groaninger Straatweg/
Plein) en op’e hoek stond tot 1938 un plaatsje fan un 
kop-hals-romp. Oek de weg Cambuur-Fliët, nou De Ruy-
terweg, lag nog buten de nieuwbouw. (Hoe oud suden 
die geweldige platanen weze?). De Beeldbank maakt 
dúdlek dat dêr nog tot suwat 1952 un boerderij staan 
het, toen wel tussen de nieuwbouw. Nog langer hewwe 
twee boerderijen staan bij et Noordfliët Slot (toen Fa-
brieksbuurt) en één op Kleienburg. 

Tsja, der is dus heel wat fe’dwenen. Dat is de tied, mis-
kien de foorútgang; alles ken niet bewaard blieve. In 
1957 wudde un kaart útgeven (Liwwadden 500 bls 180) 
‘Groei van Leeuwarden’. De stad barste út sien foegen; 
et Van Harinxma-kanaal waar der rúm omheen anleid, 

echt plend op’e groei. In de goëd 50 jaar dèrna is de 
stad in opperflakte nog wel drie keer su groat wud-
den, un oalieflek. Over hoe je et beste útbreide kenne, 
fe’skille de meningen. Nieuwbouw-wieken binne faak 
fan Delfsiel tot Terneuzen geliek, se kenne eigen identi-
teit krije deur dèr histoariese elementen un dúdlek plak 
in te geven. Fe’der binne der fan sukke elementen die 
te bisonder binne om op te rumen. Wat dat betreft is 
der be’foorbeeld in Bilgaard wel wat misgaan. Sinds die 
tied suden de útgangspunten wel anskerpt weze mutte, 
mar at et ‘masterplan’ foor ‘De Zuidlanden’ helemaal 
útfoerd wu’dt, salle dèr oek noch meer unike landskap-
selementen fe’dwine as nou al. De overheden salle wat 
dat betreft meer foorwerk doën mutte.

Wytse Tjoelker.   

Komend voorjaar worden de rolluiken van het 
pand van Wagenaar Watersport aan de Wijbrand 
de Geeststraat, voorzien van een professionele 
graffii schildering. 

Via het gemeentelijke project Wijkidee wordt elk jaar 
geld beschikbaar gesteld voor bewonersinitiatieven. 
Voor 2011 is er budget uitgetrokken voor de inwoners 
va vier Leeuwarder wijken, waaronder de Vlietzone. 

Een deel van het budget komt ten goede aan het Graf-
fitiplatform Leeuwarden voor de graffiti schildering. Een 
doorslaggevende reden voor toekenning is dat de schil-
dering van belang is voor zowel de ondernemers als 
voor de bewoners in de wijk.

Tijdens een feestelijke uitreiking in het MFC aan het 
Vliet, ontvingen de initiatiefnmere de wijkwaardebon 
van wethouder Ekhart. Dit was tevens het officiële start-
sein om het ingestuurde planuit te voeren.

ontwerp
Op dit moment wordt er gewerkt aan een ontwerp voor 
de rolluiken. Het doel van de wijkverbetering is er mede 
op gericht om de historie van de wijk terug te laten ko-
men. Wellicht komt dit terug in de schildering op de 
rolluiken.

tijdpad
Zodra het ontwerp doorde eigenaar van het pand goed-
gekeurd is en het weer het toelaat start het Graffitiplat-
form Leeuwarden met de schildering.
Er is bewust gekozen om de schildering door het graf-
fitiplaform te laten doen, omdat de kans dan kleiner is 
dat er overheen geschilderd wordt. Daarnaast werkthet 
graffitiplatform met proffesionas, waardoor de schilde-
ring van hoge kwaliteit zal zijn.
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