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Beste wijkbewoners,
De afgelopen tijd hebben we in verschillende media kunnen lezen
over de problemen in de Willem Loréstraat. Jongeren worden hier
begeleid door Strong Id en omwonenden hebben veel overlast ervaren. Zoveel, dat er zelfs bewoners zijn verhuisd. Een verontrustende
situatie die inmiddels alle aandacht heeft van de gemeenteraad,
stadstoezicht en de politie.
Het gebied rond de Willem Loréstraat is nu tot overlastgebied benoemd. Er zijn camera’s geplaatst en we hopen dat de situatie verbetert. Mogelijk is het een idee om deze jongeren juist iets positiefs
te laten betekenen binnen de wijk.
In deze wijkkrant kunt u lezen over een bezoek van de energiecoach, een puzzel maken en blikken we terug op het laatste Vijverparkfestival. Een spannende winkel aan het Zuidvliet heeft de deuren geopend en er zit sinds kort een nieuwe huisartsenpraktijk op
het Cambuurplein. De bouw van het nieuwe appartementencomplex aan het Zuidvliet is in volle gang en ook de vernieuwing van de
Oost-Indische buurt verloopt voorspoedig. Daarnaast wordt er ook
door wijkbewoners weer veel geklust in de wijk. Zo hebben vrijwilligers in augustus de grote zaal van buurthuis Welgelegen geschilderd. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we trots kunnen zijn
op ons woongebied en hier met zijn allen op een prettige manier
kunnen leven. De Vlietzone plaatst trouwens ook actualiteiten in de
wijk op Facebook, zoek de pagina op en like ons!
De redactie
Renate Huisman

Buurthuis Welgelegen
058 213 34 70
Grof vuil: 0900 210 02 015
Rechtswinkel Leeuwarden
contact@rechtswinkelleeuwarden.nl.
Kringloopwinkel: 058 234 7600
Haalt goederen thuis op
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De energiecoach komt bij u langs!
Esther is een tevreden bewoonster aan de Rembrandtstraat in Leeuwarden. “Ik kreeg de tip dat er via de
gemeente gratis bezoekjes zijn aan te vragen van de
energiecoach. Ik was benieuwd wat ik kan besparen,
al denk ik zelf al aardig zuinig met mijn energie om te
gaan”, aldus Esther.
Enkele weken later kwam Robertino van As langs,
op de fiets natuurlijk. “Ik kan natuurlijk niet met een
zware diesel aankomen”, lacht Robertino. Esther vertelt Robertino dat haar woning energielabel D heeft.
Maar ook zonder grote ingrepen kan er flink bespaard
worden op de energierekening. Esther en Robertino
bekijken samen waarop bespaard kan worden, zowel
op gas als op elektriciteit. Sinds een tijdje heeft Esther een slimme meter, en Robertino legt uit hoe deze
werkt. “Wist je dat je kunt zien wat je op dit moment
verbruikt aan elektriciteit? Zo zou je kunnen zien hoeveel stroom een bepaald apparaat gebruikt.” Eén van
de tips die Esther meeneemt: het plakken van folie
achter haar radiotoren. Voor een paar tientjes is er radiatorfolie met magneetstrip. Op die manier plak je de
folie direct tegen de achterkant van de radiator en is er niks van te zien, vertelt Robertino. Het voorkomt dat de warmte naar buiten
straalt, en dat is natuurlijk zonde.
Robertino laat een ledlamp achter bij Esther en brengt over een paar dagen een waterbesparende douchekop. Dit kan per douchebeurt zo’n 40 procent water besparen. De tochtstrip van Esther haar voordeur is aan vervanging toe, daar zal Robertino binnenkort
een monteur voor langs laten komen.
Ook benieuwd wat de energiecoach voor jou kan doen? Kijk op energieloket.leeuwarden.nl of mail naar energiecoach@leeuwarden.
nl. Liever telefonisch? Dat kan via 14058. De adviezen en materialen zijn geheel gratis en worden aangeboden door de gemeente
Leeuwarden.

activiteiten agenda
wijkteam Oud-oost
MAANDAG

WOENSDAG

9.30-13.30 Kleding weggeef winkel in De Klomp

9.30-12.00 Bloemenwinkel in de Klomp

11.00-12.00 Kapsalon Babylon

11.00-15.30 Kapsalon Babylon
10.00-12.00 Buurtatelier in Buurthuis Welgelegen,
Bonny Veenstra 06-414 201 93

DINSDAG

14.00 Computercursus

9.00-11.00 Taalpunt vrouwen in Cambuurstadion

19.00 Art Sessions

13.00 Lunchen in De Klomp, opgave via 06-478 987 39
of koken@netwerkcentrumoudoost.nl (één dag van tevoren)
13.00-15.00 Wandelgroep start Zuidvliet 620,
voor info: Jos Bouwhuis 06-833 212 31

DONDERDAG
9.00-11.00 Taalpunt mannen in De Klomp
9.30-13.30 Kleding weggeef winkel in De Klomp
13.00 Koken in de wijk in de Klomp (meehelpen
vanaf 12.00) opgave via 06-478 987 39

De Klomp vind je aan de Insulindestraat 27

14.00-16.00 Spreekuur politie, Zuidvliet 620

(oude VV Leeuwarden kantine)
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Programma Buurthuis W e lgelegen
Maandag
13.45-16.00 Schilderclub (beginners en gevorderden)
Dinsdag
13.30-16.30 Hobbyclub
19.00-23.00 Biljartclub ‘t Keldertje
19.00-23.00 LMG spellenclub
Woensdag
10.00-12.00 Buurtatelier de Kameleon
10.30-12.00 Bakkie Welgelegen (koffieochtend)
19.30-23.00 Country linedance

Donderdag
20.00-23.00 Klaverjassen
Vrijdag
13.45-16.00 Bingo! (elke 1e en 4e week)
19.00-23.00 Spelletjesavond Creatan (alle leeftijden)
Like ons op Facebook! Contact: buurthuiswelgelegen@
vliet-zone.nl of stap gewoon binnen tijdens één van de
activiteiten.

Klussers in de wijk
Tieme helpt zijn vader met het onderhoud van hun schip dat
aan de Emmakade ligt. Hij is de luiken aan het schuren zodat
er een nieuwe verflaag kan worden aangebracht. “We zijn blij
dat het droog weer is, dan heb je alle tijd om rustig door te
werken”, aldus zijn vader.
Fred Smedes is eigenaar van een woning aan de 1e Rembrandtdwarsstraat. Smedes woont in Oldenzaal en kocht de
woning toen zijn zoon in Leeuwarden ging studeren. Daarna
bleef hij de woning verhuren aan werkenden of studerenden. “Ik heb maar één huis, ben geen huisjesmelker. Er zitten
net nieuwe dorpels in en de kajuit moest aangepakt worden.
Die ben ik nu aan het schuren en dan nog even aflakken. Het
is niet mijn hobby maar het moest even. Dan kan het weer
een tijdje vooruit.”
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Weggeefwinkel en kapsalon in De Klomp
Linda de Graaf runt de weggeefwinkel in de Klomp, het netwerkcentrum Oud-Oost aan de Insulindestraat. In het winkeltje vind
je een uitgebreide collectie kleding, speelgoed maar ook huishoudelijke artikelen. De winkel is
bedoeld voor minima en bestaat
sinds twee jaar. “En het loopt
als een tierelier”, aldus de gedreven onderneemster. “Mensen
die voor het eerst komen, moeten vaak even een drempel over.
Maar als je ziet dat ze met een
grote glimlach weer vertrekken,
weet je waar je het voor doet. Op
maandag komt er zelfs een vast
groepje vrouwen die dan gelijk
een bakje koffie drinken. Heel
gezellig!” Verschillende winkels
zorgen voor donaties waaronder
ook voedsel. Wie nieuwsgierig is
geworden kan een kijkje nemen
op maandag van 9.30 tot 12.00
uur of op donderdag van 9.30 tot
13.30 uur.

In De Klomp vind je tevens Kapsalon Babylon. Mensen met een
smalle beurs kunnen zich hier
gratis een nieuwe coupe laten
aanmeten door kapper Ali. Hij
verzorgt daarnaast cursussen.
“Ik werk hier sinds vijf maanden en er is veel vraag naar de
cursussen. Momenteel heb ik
vijf cursisten. Mijn zus Habe is
schoonheidsspecialiste en verzorgt make-up en alles op het
gebied van beauty. Ook je nagels laten lakken behoort tot de
mogelijkheden. Dit alles tegen
de kostprijs.” De kapsalon is geopend op maandag van 11.00 tot
12.00 uur, op dinsdag, woensdag
en donderdag van 11.00 tot 15.30
uur.
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Feest in het Vijverpark!
Op zondag 8 september was het feest
in het Vijverpark. Kinderen konden zich
vermaken op de verschillende springkussens, in de waterballen en konden zich
laten schminken. Bij de Takkenwijven
kon je een eigen Takkie maken en daarnaast was er een leuk aanbod van muziekoptredens. De vioolleerlingen van Nico
de Koning beten het spits af. Just2, Meerkat Manifest, Celtic Alba, La Manouche
en Plunder traden achtereenvolgens op.
In het microtheater verzorgde Ebele leuke privévoorstellingen. Ondertussen genoten de bezoekers van een hapje en een
drankje. En de weergoden waren het festival goedgezind op een enkele regendrup
na. Maar dat mocht de pret niet drukken.
De feestelijkheden hadden iets meer aandacht verdiend. Echter, op dezelfde dag
waren er meer festiviteiten in de stad,
waaronder het Uit in Huis festival.
De organisatie en vrijwilligers kunnen
terugkijken op een zeer geslaagde zesde
editie van het Vijverparkfestival.
(Foto’s: Dino van de Kerkhof
en Renate Huisman)
10
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Giftshop 18+: Een vleugje erotiek op het Zuidvliet
After dinner chocolaatjes in
de vorm van tepels, kleurrijke maar ook chique seksspeeltjes en diverse spannende spelletjes voor een koude
winteravond. Bij de Giftshop
18+ aan het Zuidvliet kun je
te kust en te keur. Renuka
Brouwer (36) opende hier haar
bijzondere winkel op 1 augustus. “Ik verwachtte niets. Het
was vakantietijd en je moet
eerst wat naamsbekendheid
hebben voordat mensen binnenstappen. Maar het loopt
leuk, er komt hier veel verkeer
langs en veel mensen zijn toch
nieuwsgierig.”

ren was hier een klant en die zei dat hij het prettig vond dat hij naar een winkel
kon. Hij wilde zien wat hij kocht en online shops heb je in overvloed.”
De reacties van voorbijgangers en klanten zijn positief. “Ik heb er ook voor gezorgd dat je van buitenaf niets aanstootgevends ziet. Bij de deur hangt een grappig schortje dat de aandacht trekt. Mensen moeten daar vooral om lachen.” Over
het aanzien van de zaak is goed nagedacht. “We hebben veel shops in zowel
Amsterdam als Groningen bezocht en gekeken naar wat wij niet wilden. Mensen
moeten zich op hun gemak voelen en de deur staat altijd open. Het is een vrouwvriendelijke zaak en geen platte sekswinkel.”
Renuka bezoekt verschillende markten om haar producten en winkel te promoten, daarnaast zal ze deelnemen aan de beurs Vrouw in het FEC. Bij de Giftshop
18+ kun je terecht voor spelletjes 18plus, alles op het gebied van massage, cadeaus, fun-producten, glijmiddelen en condooms en vele producten van Fifty
Shades.
Ook bestaat de mogelijkheid om feestjes te boeken. Zo kun je er terecht voor

Renuka runt al lange tijd een ei-

een Dil & Do party, een Fifty Shades of Grey party of een vrijgezellenparty. Deze

gen boekhoudkantoor en haar

feestjes kunnen in de winkel of op locatie worden georganiseerd. Voor meer in-

man heeft een bedrijf in gevelre-

formatie stap de winkel binnen aan het Zuidvliet 298 of neem een kijkje op love-

novatie. Sinds kort heeft hij ook

erotica.nl De winkel is geopend op dinsdag en woensdag van 17.00 tot 21.00 uur,

de inktcartridge zaak aan de Nieu-

op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 17.00

weburen overgenomen. “Ik zou

uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

het pand daarnaast huren. Maar
de eigenaar zag daar toch vanaf.
Het pand aan het Zuidvliet is van
een klant van mij en in een mum
van tijd was alles geregeld.”
Aan het interieur hoefde weinig te
veranderen en Renuka kon haar
koopwaar uitstallen. “Met zoveel
ruimte kon ik het assortiment ook
uitbreiden. Dat heb ik gedaan met
de lijn van Fifty Shades. Een chique ogende lijn die mijzelf ook
aanspreekt.” Voordat ze met de
winkel begon had ze al een online shop in soortgelijke artikelen.
“Dat vult elkaar mooi aan. Giste-
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Kinderen in de wijk
Phileine (7) en Eliza (8) spelen
graag met elkaar en met hun poppen Nikki en Louise. Eliza woont
in de Timorstraat en Phileine aan
de Ruiterweg. “Wij zijn verhuisd
omdat onze woning werd afgebroken.” Daardoor wonen de meiden
iets minder dichtbij elkaar en dat
vinden ze jammer. Ze spelen graag
op straat, fietsen door de straten en
spelen in het zand dat er dankzij de
bouw- en sloopwerkzaamheden in
hun buurt veelvuldig ligt. “Er wonen
hier veel kinderen en we hebben
een supergrote zandbak voor de
deur. Dat mag zo wel blijven”, aldus de vriendinnen. “Of ze maken
er een megagrote speeltuin van, dat
zou leuk zijn.” Wat ze hier missen?
“Een leuke speeltuin. We gaan we
naar de voetbalkooi maar daar zijn
ook zwervers. En we hebben daar
een hut.”

Margriet Sterk is de winnares van de raadplaat in
het zomermagazine. Hierin stond een foto van de
grote rode kater van de strip Jan Jans en de Kinderen. Deze kater kun je vinden achter een raam
op een woonschip aan de Emmakade. Margriet
woont hier vlakbij en gaf het juiste antwoord. Zij
mocht dan ook een cadeaubon van 10 euro in
ontvangst nemen.

Raadplaat

Wie weet waar dit is? Stuur het juiste antwoord naar wijkkrant@
vliet-zone.nl en maak ook kans op een cadeaubon t.w.v. tien euro!
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Kort nieuws
uit onze wijk

De wijk in cijfers

Nieuwe huisartsenpraktijk Cambuurplein

Wist u dat u op allecijfers.nl een schat

Huisartsenpraktijk medTzorg is sinds 1 september aan het Cambuurplein

aan informatie kunt vinden over uw

gevestigd. In de praktijk is ruimte voor zo’n 2.250 patiënten. Met de

eigen buurt? Zo is de gemiddelde wo-

komst van deze nieuwe huisartsenpraktijk wordt de druk op de Leeu-

ningwaarde in de buurt Welgelegen

warder huisartsenzorg sterk verminderd. De nieuwe praktijk waar drie

met 7.000 euro gestegen tussen 2017

huisartsen werkzaam zijn, staat open voor alle Leeuwarders die op zoek

en 2018 en wonen hier voornamelijk

zijn naar een nieuwe of andere huisarts. MedTzorg is een landelijke or-

ongehuwde mensen. In het Molen-

ganisatie met het hoofdkantoor in Utrecht. U vindt de praktijk aan het

pad woonden vorig jaar 1275 men-

Cambuurplein 1. Voorheen was hier het Sociaal Wijkteam gevestigd.

sen waarvan 425 tussen de 15 en
25 jaar. Een relatief jonge buurt dus!

Overlastgebied Willem Loréstraat

In de Zeeheldenbuurt wonen meer

De Willem Loréstraat is in juli tot overlastgebied benoemd. De buurt

vrouwen (390) dan mannen (365).

rond het Vliet heeft namelijk al langere tijd last van de klanten van zorg-

En in de Indische buurt ligt het ge-

verlener Strong ID die in de Willem Loréstraat is gevestigd. Enkele bewo-

middelde jaarinkomen trouwens erg

ners zijn vorig jaar vanwege

laag (16.700). Wat opvalt is dat het

zij deze benoeming is het

energieverbruik de laatste jaren in de

voor de politie en stads-

hele wijk is gedaald. Voor meer infor-

toezicht makkelijker om in

matie www.allecijfers.nl

te grijpen bij ongeregeld-

deze overlast verhuisd. Dank-

heden. Strong ID verleent
Genderneutraal toilet

hulp aan jongeren die

Sinds vorig jaar beschikt het bedrij-

tussen wal en schip zijn

venverzamelgebouw Emmastate over

geraakt en elders in de

een genderneutraal toilet. Deze wc,

reguliere hulpverlening

die voor iedereen beschikbaar is, is er

geen plek vinden. De

gekomen op initiatief van COC Fries-

16 tot 20 jongeren die

land, die ook gevestigd zit aan de Em-

een kamer huren in

makade. COC Friesland trekt bezoe-

de straat, worden begeleid

kers die zich niet zozeer als man of

door Marcel Lautenbach en zijn compagnon. Vanwege de

als vrouw identificeren. Voor hen kan

overlast heeft de begeleider acht camera’s in de straat opgehangen. Ook

het ingewikkeld zijn om het ‘juiste’

is afgesproken dat de jongeren geen bezoek meer mogen ontvangen.

toilet te kiezen. Door het aanbrengen
van het gender-neutrale bordje op

Fietsstraat

een bestaand toilet wordt deze keuze

De gemeente Leeuwarden heeft de afgelopen jaren al enkele routes

een stuk makkelijker gemaakt. Het

ingericht als fietsstraat. Ook de Oostersingel zal een dergelijke meta-

toilet is te vinden op de derde etage

morfose ondergaan. Wanneer de werkzaamheden van start gaan is niet

en bevindt zich tussen het mannen-

bekend.

en vrouwen toilet in.

16
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Werkzaamheden aan het Zuidvliet

De bouw van het appartementencomplex aan het Zuidvliet is in volle gang. Er komen 52
woningen, verdeeld over vijf woonlagen. Deze zullen worden verhuurd door woningbouwvereniging WoonFriesland. Het gebouw is ontworpen door TWA-Architecten en de aannemer is Van Wijnen Noord. Achter het gebouw worden 42 parkeerplaatsen gerealiseerd.

Grote zandbak Delistraat
Tussen de Soendastraat en de Timorstraat in de Oost-Indische Buurt is een groot gapend gat ontstaan. De huurwoningen in de Delistraat, de 1e en 2e Delidwarsstraat zijn afgebroken. Op deze plek zullen nieuwe huurwoningen herrijzen. Op de achtergrond staan de huizen aan de Insulindestraat nog overeind. Ook deze woningen
zullen plaatsmaken voor nieuwbouw. De wijkvernieuwing betreft in totaal 108 grondgebonden woningen en 85
appartementen. Het project is verdeeld over vijf fases. Op die manier kunnen de bewoners gebruikmaken van
een tijdelijke woning. De woningen worden gebouwd met behulp van de zogeheten droogstapelmethode. Daardoor is het mogelijk dat Bouwgroep Dijkstra Draisma het hele project in minder dan drie jaar tijd kan afronden.
Als alles volgens plan verloopt is de wijkvernieuwing begin 2021 afgerond.
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Huurteam Leeuwarden
Er zijn steeds meer mensen die een woning of een

zorgen dat je de juiste huurprijs gaat betalen.

kamer huren van een particuliere verhuurder. Ook

Ook kunnen we je helpen bij vragen over het onder-

in Leeuwarden! Dat gaat vaak goed, maar er zijn

houd, je borg of de servicekosten. We kunnen contro-

ook particuliere verhuurders, die het niet zo nauw

leren of je contract klopt. We hebben veel ervaring en

nemen met de regels en een te hoge huurprijs vra-

kennis.

gen of geen onderhoud plegen.
Wat kost het?
Huur jij ook van een particuliere verhuurder en

Helemaal niks! Je kunt een afspraak met ons maken.

vraag jij je af of je huurprijs wel klopt. Of heb jij

Ook de kosten van een eventuele procedure bij de

vragen over het onderhoud, dan kun je contact op-

Huurcommissie worden door het Huurteam gemaakt.

nemen met het Huurteam in Leeuwarden.
Hoe kun je het Huurteam bereiken?
Wat doet het Huurteam?

Dat kan door een mailtje te sturen naar info@huurte-

Het Huurteam in Leeuwarden is er speciaal voor huur-

amleeuwarden.nl of door te bellen met 058-2132415

ders, die huren van een particuliere verhuurder. Huur-

(maandag t/m donderdag van 9.00 – 13.00 uur). We

team Leeuwarden kan voor je controleren of je huur-

maken daarna een afspraak met je. Belangrijk is dat je

prijs wel klopt. Als je teveel huur betaalt, kunnen we

dan zoveel mogelijk informatie meeneemt.

voor jou de Huurcommissie inschakelen om er voor te

Bijzondere fiets
Menno uit de 3e Saskiadwarsstraat
heeft een wel heel bijzondere tweewieler. Al tien jaar is hij in het bezit van een Mercier, en niet zomaar
een Mercier. “Ik heb deze fiets tien
jaar geleden van een vriend gekregen. En hij had hem weer van Joop
Zoetemelk gekregen. Dat hoorde ik
later. De fiets is geheel op zijn maat
gemaakt. Zoetemelk heeft hiermee
een WK in ’86 of ’87 gereden, een
collectors item”, aldus Menno die de
racefiets wil overdoen aan een museum in België. “Daar zit een museum dat geheel gewijd is aan Zoetemelk. Ik heb inmiddels een andere
racefiets en deze rijdt niet zo best
meer, vandaar.”

18
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Verticaal
2. Guus ? is een neef van Donald Duck
3. Coördinator Netwerkcentrum Oud-Oost
5. ?-Architecten heeft het nieuwe appartementengebouw
aan het Zuidvliet ontworpen
7. Tante van Suske en Wiske
9. Laatste band op het Vijverparkfestival
10. ? Kuipers is de architect van de Koepelkerk
11. Herfstverschijnsel
12. Kleine potjes hebben grote ?
13. Harde wind
14. Professor ? heeft een teletijdmachine
20. Straatje tussen het Vliet en de M.H. Trompstraat
21. Seizoen
24. Als het ? verdronken is, dempt men de put
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