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Vlietzone

Wijkprogramma 2021
Aan de bewoners van dit pand

Samen aan de slag in onze wijken en dorpen!

Soms kom je na een lange werkdag thuis en blijkt je straat opengebroken en je had geen 

idee! Een paar weken later zijn er prachtige parkeerplaatsen terug gekomen en is er een 

veilige fietsroute aangelegd. Wilt u zo min mogelijk voor verrassingen komen te staan? 

Wilt u weten wat er in uw wijk allemaal staat te gebeuren?  Voor u ligt het kersverse 

wijkprogramma Vlietzone voor 2021! 

De gemeente Leeuwarden maakt elk jaar 

samen met het wijkpanel en betrokken 

bewoners een programma van activiteiten 

en projecten bedoeld om de leefbaarheid en 

de gezelligheid in de wijk te verbeteren. De 

Gemeente vindt het belangrijk om ervoor te 

zorgen dat elke wijk, dus ook die van u, een 

plek is waar je graag woont. Een wijk waar 

mensen op een prettige manier contact met 

elkaar hebben en waar je ook ’s avonds veilig 

naar je klaverjasavond kunt lopen. 

Het Wijkpanel en de wijkbewoners zijn 

belangrijke partijen als het gaat om 

meedenken en meebeslissen. Zo starten we 

in 2021 met de buurt- en dorpskamers, waar 

je als wijkbewoner dagelijks gastvrij wordt 

ontvangen met een kopje koffie of thee en 

waar je terecht kunt voor een gezellig praatje 

of een vraag. 

Ook u kunt uw bijdrage leveren. U vindt in 

dit wijkprogramma meer informatie waarin 

uw wijkpanel vertelt waar zij mee bezig zijn.  

Wilt u meer betrokken zijn bij de plannen of 

heeft u vragen, neem dan contact op met het 

wijkpanel Vlietzone.

Heeft u zelf ideeën hoe u de leefbaarheid 

en de sfeer in uw wijk kunt verbeteren? Ook 

in 2021 kunt u een beroep doen op het 

Mienskipsfonds. De gemeente Leeuwarden 

waardeert het initiatief en de bijdrage van haar 

inwoners en ondersteunt dit graag. 
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Meldingen 
Voor meldingen en klachten over uw woonomgeving kunt u contact opnemen met de 

gemeente. Iedere klacht of melding is voor ons belangrijk voor de verbetering van de kwaliteit 

van uw woon- en leefomgeving. Daarom geldt: wacht niet te lang met melden, doe het zo snel 

mogelijk! Dan kan ook snel ingegrepen worden om erger te voorkomen.

Overlast
U wilt in een plezierige omgeving wonen, werken en ontspannen. Overlast hoort daar niet bij. 

In het Meldpunt Overlast pakt de gemeente Leeuwarden samen met politie en hulpverleners 

overlast stevig aan. Het is belangrijk dat u overlast altijd meldt. Het Meldpunt Overlast 

registreert namelijk alle meldingen. Dat is belangrijk, want een goed dossier maakt het voor ons 

gemakkelijker om iets aan de overlast te doen.

Meldingen over de 
openbare ruimteGemeente Leeuwarden

Oldehoofsterkerkhof 2

Postbus 21000

8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058

Whatsapp 06 4336 5223

Melding Openbare Verlichting  
www.leeuwarden.nl/melding-verlichting

www.leeuwarden.nl

gemeente@leeuwarden.nl

@gemeente_lwd

/gemeenteLeeuwarden

Buurtkamer 
Oud-Oost   
De Klomp

Insulindestraat 27, 

8921 JW Leeuwarden

info@netwerkcentrumleeuwarden.nl

Vanaf 1 januari 2021 verandert de 

werkwijze rondom de Wmo. In de buurt- 

en dorpskamers is iedereen welkom; met 

én zonder ondersteuningsvraag. Een plek 

om elkaar te ontmoeten, vrijwilligerswerk 

te doen en activiteiten met en voor elkaar 

te ontplooien. Een bruisende plek met 

reuring. In de buurt- en dorpskamer zijn 

zowel vrijwilligers als beroepskrachten 

actief. Samen onderzoeken zij welke 

ondersteuning passend is: vanuit het 

eigen netwerk, in combinatie met 

vrijwilligers en/of met zorgaanbieders.

Coronamaatregelen
Zo lang de maatregelen voor corona 

gelden, kunnen niet alle activiteiten 

die we zouden willen in de buurt- en 

dorpskamers plaatsvinden. Wat binnen 

de maatregelen past, gaat gewoon door. 

Hierbij houden we rekening met het 

maximum aantal mensen en het houden 

van 1,5 meter afstand. Zodra het kan, 

worden de activiteiten uitgebreid.

Kijk op de website voor  locaties, 

openingstijden en de coronarichtlijnen: 

www.Lwdvoorelkaar/buurtendorpskamers

Wijkpanels ontvangen jaarlijks geld van de gemeente voor activiteiten en/of investeringen in de 

wijk.  Zij kunnen  hiervoor bijvoorbeeld speeltoestellen aanschaffen,  graffiti kunstwerken laten 

maken of initiatieven uit de wijk ondersteunen.

Wijkpanel Vlietzone heeft hiermee voor 2021 de volgende plannen:

- Wijkkrant Vlietzone

- Buurttuinen en ander groen 

- Kunst in de wijk

- verbetering leefbaarheid in de wijk (aanpak Graffiti, overlast van afval)

- vijverparkfestival 

- wijkbijeenkomsten 

- bewonersinitiatieven

- PR en Communicatie 

Voor meer informatie over activiteiten van wijkpanel Vlietzone kijk op www.vliet-zone.nl.

En volg het wijkpanel op facebook: www.facebook.com/Vlietzone-404460729570132/.

Plannen van het 
wijkpanel Vlietzone   
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Activiteiten gemeente Leeuwarden
Voor vragen over deze activiteiten belt u 14058 of kijkt u op 

www.leeuwarden.nl.

Let op: Beschikbare middelen, weersomstandigheden, afstemming 

met andere projecten,  en het communicatieproces kunnen leiden 

tot andere prioriteiten of een andere planning.

13 Baggeren Nieuwe Kanaal

17  Herontwikkeling Balistraten en omgeving

24 Herstraten parkeren en voetpaden Bleeklaan, van 

Groningerstraatweg tot Noordvliet 

75 Onderhoud rotonde Vliet-Franklinstraat-Archipelweg 

86 Herstraten en vervangen bomen Oostergrachtswal, van Noordvliet 

tot Wybrand de Geeststraat. Samen met grootschalig onderhoud 

wegen 

183 Aanleg fietsstraat Oostersingel  

184 Herstraten rijbaan Oostersingel, van Bleeklaan tot afslag richting 

Poiesz    

222 Voorbereiden vervangen openbare verlichting Indische buurt en 

Welgelegen  

252 Verkennen uitbreiding stadsklooster Tabe Kooistraplein

Gemeentebrede activiteiten (zonder nummer op de kaart):

- Start buurtkamer in netwerkcentrum De Klomp aan de Insulindestraat 

27. De buurtkamer is een locatie waar bewoners elkaar kunnen 

ontmoeten maar waar ze ook met ondersteuningsvragen terecht 

kunnen. 

- Uitvoeren wijkactieplannen i.k.v. wijkaanpak (ISV). Betreft gezamenlijk 

aanpak met corporaties, huurders, zorgaanbieders en andere partners 

om leefbaarheid op peil te  houden.

- Proef met een systeem om feedback te geven op afvalcontainers 

Willem Loréstraat. In samenwerking met Saatys en Omrin. 

- Uitvoering afvalplan uit Plan van aanpak Vlietzone.

- Duurzame dorpen en wijken: Er is subsidie beschikbaar voor dorpen 

en wijken die actief bezig zijn met intiatieven om lokaal energie te 

besparen of duurzame energie op te wekken.

- Himmelwike, jaarlijkse terugkerende activiteit met basisscholen. 

Afhankelijk van de Corona-maatregelen. 

- Energie agenda : “Slim Wonen in Leeuwarden”: Energieloket voor 

woningeigenaren, helpt bij energiebesparing en verduurzaming. 

- Praktische informatie over energiebesparing voor inwoners op  

www.energieloketleeuwarden.nl

- Inzet van gemeentelijke energiecoaches om wijkbewoners te helpen 

met energiebesparing. Gericht op inwoners met een smalle beurs. 

- Uitvoering Lokaal Sportakkoord. Initiatiefnemers kunnen plannen en 

ideëen indienen die aansluiten bij de doelstellingen van het lokaal 

sportakkoord en daarvoor uitvoeringsbudget krijgen. 

- Evenementen: Op www.leeuwarden.nl/nl/vergunning-aanvragen/

evenement-organiseren onder het tabblad “evenementenkalender” 

vindt u de aangemelde evenementen in de hele gemeente, ook voor 

uw wijk/dorp.

- Leeuwarden zet zich in voor een groenere, duurzamere en gezondere 

gemeente. Wilt u meer weten over groen? Kijk dan op:  

www.leeuwarden.nl/groen.

Wat gaan we doen, en waar?

Het wijkpanel Vlietzone heeft, zowel op eigen 

initiatief als in samenwerking met anderen, 

een aantal activiteiten ondernomen die in 

2021 een vervolg zullen krijgen. Zo is het 

wijkpanel één van de gesprekspartners voor 

het Plan van Aanpak waarbij de gemeente de 

verschillende problemen in de wijk aanpakt de 

komende tijd. Ook is het wijkpanel in gesprek 

met de gemeente om zo te onderzoeken of 

de blauwe zone uitgebreid kan worden in de 

wijk om zo parkeer problemen aan te pakken. 

Verder zal het wijkpanel in overleg met zowel 

buurtbewoners als de gemeente verder 

werken aan meer openbaar groen. 

In 2021 blijft het thema leefbaarheid actueel 

en zullen we op positief indringende wijze met 

elkaar spreken over de problemen in enkele 

specifieke straten. Wijkpanel en gemeente 

blijven dus samen aan de slag om daar een 

oplossing voor te vinden.

Ook in 2021 blijven wij van harte onze 

steun geven aan activiteiten zoals een 

buurtbarbecue, evenementen zoals het 

Vijverparkfestival, de buurtpreventieteams 

maar ook bijvoorbeeld diverse 

groeninitiatieven in de wijk.

Daarnaast zijn we als wijkpanel altijd 

geïnteresseerd in nieuwe ideeën die een 

meerwaarde aan onze wijk kunnen bieden 

en daar stellen wij graag middelen voor 

beschikbaar. Neem hiervoor gerust contact 

met ons op via info@vliet-zone.nl.

Meer informatie, over wat het wijkpanel doet 

en over onze Wijkvisie, kunt u vinden op 

http://vliet-zone.nl/wat-doen-we/.


