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VaN De ReDactie

Beste wijkgenoten,

Na een lange natte en ietwat frisse lente is het nu volop zomer. alles 

groeit en bloeit en de aangename temperatuur trekt de mensen naar 

buiten. Kinderen maken volop gebruik van de speelplekken in onze wijk 

en de terrasjes zitten weer gezellig vol. er wordt geklust, getuinierd en 

gebarbecued. 

terwijl u van het zonnetje geniet kunt u in deze editie een verhaal lezen 

over Dirk Frans Huizinga die al 85 jaar in de wijk woont. We namen een 

kijkje bij Benn Veninga van de gelijknamige fietsenwinkel en u kunt aan 

de slag met de speciaal samengestelde puzzel. in de claes Bockes Balck-

straat is een prachtige beleeftuin aangelegd en als het aan Vlietvaardig 

ligt kunnen we over enige tijd zwemmen in het Vliet. Kortom, dit wijkblad 

staat weer boordevol nieuwtjes en verhalen!

We wensen u in ieder geval een fijne zomer toe en veel leesplezier. als u 

ook een bijdrage wilt leveren aan deze wijkkrant kunt u contact opnemen 

met de redactie via wijkkrant@vliet-zone.nl 

De redactie

Renate Huisman

kinderen in de wijk

Hidde Willem (8), Sterre (11) en Rani (8) zijn aan het spelen in het Bennerpark. Ze 

wonen allemaal parttime in de buurt omdat hun ouders zijn gescheiden. Sterre woont 

in de Willem Loréstraat en Hidde Willem en Rani zijn buurjongens in de accamastraat. 

Wat er zo leuk is aan de buurt? “De speeltuin!” Daarnaast gamen de kinderen graag 

en Rani zit op voetbal. Hidde zit op paardrijden en mag graag knutselen en tekenen. 
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agenda 
buurthuis 
welgelegen

Maandag
13.45-16.00 Schilderclub (voor alle niveaus)

Dinsdag 
13.30 – 16.30 Hobbyclub 
19.00 LMG Spellenclub

Woensdag
10.30 -12.00 Bakkie Welgelegen (vrije inloop)

Vrijdag
19.00-22.00 Spelletjesavond

Voor updates: houd de Facebookpagina in de gaten!

Kinderopvang bij jou in

de Vlietzone!
Op verschillende locaties in Leeuwarden bieden wij 
dagopvang (0-4 jaar), BSO (4-13 jaar) en speelleergroepen 
voor peuters (2-4 jaar). Er is altijd één bij jou om de hoek! 

Even kijken? Dat kan! Je kunt ons bellen of mailen voor 
het maken van een afspraak. We bekijken dan samen 
welke opvang het beste bij jou/jullie past. 
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“De mensen leegDen hun tonnen in het Vliet”

Het is zondagmiddag en Dirk Frans Huizinga (85) zit rustig te 
puzzelen in de woonkamer. Hij woont al sinds 1964 in de Su-
matrastraat en heeft in al die jaren het hele huis verbouwd. 
Zijn vrouw Alie Huizenga-Landstra is, na een lang ziekbed, in 
februari overleden. Een groot gemis. “Ze lag al lange tijd op 
bed en ik heb stukje bij beetje het huishouden overgenomen. 
Daardoor kan ik mij nu goed redden.”

toen Dirk Frans en alie trouwden kochten ze een woning aan de ti-
chelstraat. Deze huizen zijn inmiddels afgebroken. Na een paar jaar 
verhuisden ze naar de Sumatrastraat en samen kregen ze drie kinde-
ren. De wijkbewoner heeft tot zijn 57ste als verwarmingsmonteur ge-
werkt. Zijn vrouw werkte bij de huishoudelijke dienst bij campina. “Vo-
rig jaar waren we zestig jaar getrouwd, dat hebben we nog gevierd.” 

Zijn hele leven heeft Dirk Frans in de indische buurt gewoond. “ik 
ben opgegroeid in de Borneostraat. Wij zeiden altijd Bornéostraat. 
anders dachten de mensen dat je het over de Borniastraat had in 
Húzum. De post werd vaak verkeerd bezorgd.”
Dirk Frans woonde daar met zijn ouders en twee zusjes. “Wij gingen 
naar School tien, later de Menno van coehoornschool en dan liepen 
we langs ’t Vliet. Daar viel altijd wat te zien. Je had ook School Zes en 
samen hadden die twaalf klassen. Dit was een echte arbeidersbuurt 
en je had weinig auto’s. Wij hadden geen geld voor schoenen. Voor 
klompen ging je naar algra, de klompenboer op ’t Vliet.”

Klompen
in de tweede Wereldoorlog waren de omstandigheden erg armoe-
dig. “We liepen toen vaak op blote voeten, er was zelfs geen geld 
voor klompen. ik weet nog dat buurman Lodewijk werd achternage-
zeten door de Moffen, zo noemden wij de Duitsers. Hij rende zo ons 
huis in en vloog er door het dakraam weer uit, naar sien skútsje dat 
in ’t Vliet lag. Zijn klompen stonden nog voor de deur en die zette 
mijn moeder bij de buren voor de deur om de Duitsers op het ver-
keerde been te zetten.”

toch moest ze meekomen van de Sicherheitsdienst, vertelt Dirk 
Frans. “‘Dan gaan mien kienders oek met’, zei mijn moeder.” De va-
der van Frans zat lange tijd ondergedoken om te voorkomen dat hij 
tewerkgesteld zou worden in Duitsland. “er stond altijd een ansicht-
kaart van mien vader op de skoorsteenmantel. Later kon hij hier aan 
de slag op de vliegbasis en kwam hij naar huis.”

Tonnenman chauffeur
toen het Vliet nog niet gedempt was, was het hier een komen en 
gaan van schepen die laadden en losten bij de pakhuizen. De va-
der van Dirk Frans kon na de oorlog bij de gemeentereiniging in 
dienst. Hij werd tonnenman chauffeur. Met een auto werden alle 
poeptonnen opgehaald in de stad. Dirk Frans weet nog dat veel men-

sen hun ton leegden in het Vliet omdat dit goedkoper was. 
“een mooie stinkboel en ook gebruikte kolen werden daar 
gedumpt.”

Veel buurtbewoners werkten bij de gasfabriek op ‘t Hoek-
sterend. “Ze kwamen bij de deuren langs om gasmunten te 
verkopen. Maar in de oorlog lag de fabriek stil. Om toch te 
kunnen stoken werden stiekem de bomen gekapt. Het hele 
Vliet werd leeggehaald en ook de bomen op het Kalverdijkje 
werden in één nacht gekapt, herinnert Dirk Frans zich. 

‘Wij hadden niks’
De kinderen in die tijd speelden op straat met hoepels, 
toppen en knikkers. “Wij zochten een tennisbal bij de ten-
nisbaan bij de Bontekoe en daar voetbalden we mee. een 
voetbal hadden wij niet. Wij moesten onszelf vermaken. 
Nou lopen alle kienders met sun lul-iezer in de handen over 
straat. Maar wij hadden niks.”

“in de oorlog reden de Duitsers met brood over de Pop-
pebrug. Het brood dat er afviel pakten we snel op en daar 
renden we mee naar huis, op blote voeten. en wij leerden 
fietsen op een oude damesfiets met kussie-banden.” Dit zijn 
massieve zelfgemaakte banden. “Om de beurt reed je een 
stukje op zo’n fiets. Dat waren andere tijden.”

Moestuin
al veertig jaar heeft Dirk Frans zijn eigen moestuin bij de 
Vierhuisterweg waar hij dagelijks naartoe gaat. “ik verbouw 
mijn eigen groenten en deel ook wel wat uit. Kijk, hier achter 
in de tuin komen de erwten in de potten al op. Die zet ik 
straks weer in de moestuin. en in de zomer heb ik aardbei-
en. Daar zijn de buurtkinderen ook gek op. ik geef veel weg 
want alleen krijg je het allemaal niet op. Maar ik kook zelf en 
eet elke dag een verse maaltijd uit eigen tuin.”
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STROOISMA
AUTOBANDEN
AL 50 JAAR STERK IN IEDER BANDENMERK

• Autobanden
• Motorbanden
• Scooterbanden

Velgen(sets in alle
soorten en maten

Klaar
terwijl

u wacht

Montage en 
balanceren
inbegrepen

EN ALLE ANDERE
MERKEN

058 2129469

Zuidvliet 152
8921 BN  Leeuwarden

Gehele week open
Zat. tot 12 uur

 
 

Waarom als doe-het-zelver
verder lopen als je het 

bij BOB geschikt 
en op maat kunt kopen

DHZ BOB VAN DAALEN
Hout, Board, Triplex, Verf en Gereedschap

Noordvliet 181 -  Leeuwarden - tel. 058-2120972
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WiNNaaRS SPeuRtOcHt

in de lente-editie stond een speurtocht door de Oost-indische 

Buurt. De winnaars van de speurtocht zijn Bonne Doller en Jelle 

Krol. Zij mochten een tegoedbon van Snackbar De centrale in ont-

vangst nemen. Gefeliciteerd! 

(Foto: alie Weiland)

WaaR iS Dit?
Deze nieuwe zoekplaat is te vinden in de indische buurt. Weet 

je waar dit is? Stuur het antwoord naar wijkkrant@vliet-zone.

nl en maak ook kans op een waardebon! 

WiNNaaRS ZOeKPLaat
De vorige zoekplaat betrof een mooie schildering van varkens op 

een achterdeur aan de Johannes Semsstraat. We kregen hierop 

veel reacties binnen en konden daarom twee prijzen weggeven. 

tara Fonk mocht een tegoedbon van eetcafé artemis in ontvangst 

nemen. Nikita en Kian van der Heide kregen een tegoedbon ter 

waarde van 10 euro van de Jumbo. Nog van harte gefeliciteerd!

GeeN uitBReiDiNG 
BLauWe ZONe

Het wijkpanel Vlietzone vergadert één keer 

per maand, op dit moment digitaal vanwege 

de  corona-maatregelen. In de vorige editie 

van de wijkkrant hebben wij een oproep ge-

daan voor nieuwe leden voor het wijkpanel. 

Dit heeft inmiddels een aantal nieuwe aan-

meldingen opgeleverd waar we erg blij mee 

zijn! 

De blauwe zone in de Vlietzone wordt niet uitge-

breid. Het wijkpanel heeft in samenwerking met 

de gemeente onderzocht of uitbreiding een optie 

is. Op verschillende plekken is de parkeerdruk 

hoog. 

Van enkele buurtbewoners heeft het wijkpanel 

mails over de blauwe zone ontvangen waarin de 

meningen erg uiteen liepen. Middels een enquê-

te kon er een draagvlakonderzoek plaatsvinden. 

uit dit onderzoek is gebleken dat het merendeel 

van de buurtbewoners tegen een uitbreiding van 

de blauwe zone is.

Voor het gebied rondom de Saskiastraat en Rem-

brandtstraat was de reactie op de enquête te laag 

en daarom is in dit gebied de enquête nogmaals 

verspreid. Dit heeft een verbeterde respons op-

geleverd. Ook voor dit specifieke gebied is geble-

ken dat er geen duidelijk merendeel voorstander 

is van een uitbreiding. Voorlopig komt er in de 

wijk dus geen uitbreiding van de blauwe zone. 

Het onderzoek is hierbij afgerond. Heeft u vragen 

of opmerkingen voor het wijkpanel vlietzone dan 

mag u mailen naar info@vliet-zone.nl 
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De Vlietzone gaat een mooie toekomst tegemoet, tenminste als het aan de 
bewoners ligt. Een wijk waar ruimte is om talent te ontwikkelen, waar soci-
ale contacten ontstaan en waar we onze kinderen willen groot brengen. Een 
leefomgeving waar wonen fijn is maar ook waar de grote uitdagingen van 
de huidige leefomstandigheden een plek krijgen. Waterberging, hittestress en 
energietransitie vinden een basis in de Vlietzone en gaan hand in hand met 
de ambitie van de Vlietzone. Dit alles wordt omschreven in Het Manifest Vliet-
zone 2021-2041, een lange termijn- en ambitieus plan, door en voor bewoners.
 
Leefbaarheid en Veiligheid
Leeuwarden Oud-Oost is een van de zestien gebieden in Nederland die zijn opgeno-

men in het overheidsprogramma ‘Leefbaarheid en Veiligheid’. in dit kader is de Stich-

ting Vlietvaardig door de gemeente Leeuwarden gevraagd een aanpak op te stellen 

voor de wijk. Dit doen zij in samenwerking met het wijkpanel, bewoners, instellingen 

en ondernemers.

 

Toen en nu
Na het ontstaan van Het Vliet in 1592 was het Vliet als waterverbinding lange tijd de 

economische motor van de wijk. Veel mooie panden stammen uit deze tijd. Door de 

komst van het vrachtverkeer over de weg ging dit verloren en vormde de demping van 

het Vliet in 1970 de nekslag, zowel voor de economie als voor de sociale structuur.

 
Het historische verloop heeft er toe geleid, dat geleidelijk aan, Het Vliet een soort 

afvoerputje voor de stad is geworden. Wat niet binnen de stadsmuren en later ook 

niet in de ‘betere wijken’ kon worden gerealiseerd, kon wel op het Vliet. Het afvoer-

MaNiFeSt VLietZONe LeeuWaRDeN: 
VaN aFVOeRPutJe tOt Het SOHO VaN LeeuWaRDeN

putje in combinatie met weinig handha-

ving leidde tot de verpaupering die wij nu 

zien, welke ten koste gaat van de kwali-

teiten die de wijk wel heeft. Zo is er een 

verstoorde woonbalans en bevolkingsop-

bouw in de wijk, maar ook problematiek 

zoals een overdaad aan zorginstellingen, 

drugsproblematiek, overlast en vervuiling. 

 

Sociale urgentie
De bewoners van de Vlietzone vormen 

een diverse populatie en er is een hoog 

verloop in de wijk. De binding met de 

buurt blijft een aandachtspunt. Meedoen 

in de wijk is voor veel bewoners geen 

vanzelfsprekende zaak. Bewoners moe-

ten met nieuwe sociale projecten verleid 

worden om actief te worden in de eigen 

omgeving.

 

Het Manifest Vlietzone is een ambitieus 

plan, maar ook zeker realiseerbaar. een 

aantal oplossingen voor een positieve 

ontwikkeling van de wijk is terug te bren-

gen naar groenvoorzieningen, sociale 

verbinding en het heft weer in handen 

nemen. Daar helpt een wijkregisseur bij. 

 

De wijkregisseur
De wijkregisseur, in de vorm van bijvoor-

beeld een stichting of vereniging, is de 

verbinder en gaat versnippering in de wijk 

tegen. Deze wijkregisseur is een bruggen-

bouwer met passie voor de ontwikkeling 

van de Vlietzone en zorgt voor verbinding 

tussen zorginstellingen, ondernemers, 

bewoners, woningcorporaties en huis-

jesmelkers, waterschap en gemeente en 

maatschappelijk betrokken organisaties. 

De bewoners van de Vlietzone zouden 

de grip kunnen terugnemen op vastgoed 

door intrede te nemen in de huizenmarkt. 

Dat wil zeggen, we kopen, renoveren en 

verkopen panden in onze wijk. 

Groen netwerk
er is relatief weinig groen in de wijk en 

uitbreiding is wenselijk, maar dat wat er 

is brengen we naar een hoger niveau en 
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MaNiFeSt VLietZONe LeeuWaRDeN: 
VaN aFVOeRPutJe tOt Het SOHO VaN LeeuWaRDeN

verbinden we met elkaar. Samen zorgen 

we voor een groene, klimaatbestendige 

en bio-diverse leefomgeving met ruimte 

voor sport, spel en ontmoeten. We kun-

nen vandaag zelf ook al beginnen met 

meer groen in de wijk. Haal de tegels uit 

de tuin en zet er planten in. Heb je een 

hek of schutting? Plant een heg en maak 

samen de wijk groener.

 
Water in het Vliet
De Vlietzone verbindt de centrale met 

de binnenstad. Via een waterweg word 

je op milieuvriendelijke en unieke wijze 

vervoerd tussen de centrale en de bin-

nenstad. Daarbij biedt het een snellere 

waterverbinding tussen de binnenstad 

en de buitenwijken van Leeuwarden, 

met ook ruimte voor autoverkeer. De 

binnenstad wordt hiermee op eenvou-

dige en ondernemersvriendelijke wijze 

autoluw gemaakt. Daarnaast biedt deze 

groene water georiënteerde wijze van 

parkeren en shoppen een unieke kans 

om Leeuwarden toeristisch een enorme 

boost te geven. 

 

Niet alleen herstel je daarmee de levens-

ader van de Vlietzone, ook komt er ruim-

te voor een waterberging. Deze water-

berging kan vervolgens weer dienen als 

warmte- en koudebuffer (aquathermie). 

Gebruik de warmte uit dat warmtesys-

teem om de woningen te verwarmen en 

te koelen. Vanuit europa zijn er diverse 

subsidies beschikbaar voor dergelijke 

problematiek. Wij achten deze plannen 

dan ook kansrijk en zetten dan ook in op 

een haalbaarheidsstudie om deze plan-

nen nader door te rekenen.

 
Verbindend hart
De Vlietzone telt drie grote theaters, het 

tryater, het tromptheater en het Koe-

pelkerktheater. Daarnaast biedt de wijk 

onderdak aan een bijzonder automu-

seum. tel hierbij het grote aantal kleine 

multiculturele ondernemers die het Vliet 

rijk is en het vergt dan bijzonder weinig 

fantasie om te bedenken welke verbindende kansen het terugbrengen van het water 

brengt. Het water kan hier de culturen verbinden, cultuur tot bloei brengen en de 

sociale cohesie terugbrengen in de wijk.

 

Op vrijdag 4 juni is het Manifest overhandigd aan wethouder Hein de Haan en de raad 

is uitgenodigd voor een presentatie. 

Lees het hele manifest op www.vlietvaardig.nl of kijk op ons YouTube kanaal. 
En voor vragen kun je contact opnemen via info@vlietvaardig.nl
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w w w . t p p v d k o o i . n l

Leeuwarden
Havingastate 11 F

 8925 AZ Leeuwarden
058-2895549

Dokkum
Op de Keppels 26 
 9101 DH Dokkum

0519-297585

Uw erkende specialist 
in kunst- en klikgebit

Nu ook het adres voor  
reguliere tandartsbehandelingen

Huurteam Leeuwarden
Er zijn steeds meer mensen die een woning of 
een kamer huren van een particuliere verhuurder. 
Ook in Leeuwarden!
Vaak gaat dit goed, maar soms ook niet. Als het niet 
goed gaat, of er is onenigheid met de verhuurder, 
kan dit heel vervelend zijn.
Huur jij van een particuliere verhuurder en heb jij 
vragen, bijvoorbeeld over de staat van onderhoud 
van de woning of de hoogte van je huurprijs, 
neem dan contact op met het Huurteam Leeuwarden!

Voor wie is het Huurteam?
Het Huurteam in Leeuwarden is er speciaal voor 
huurders die huren van een particuliere verhuurder. 
Het Huurteam Leeuwarden kan meerdere dingen voor je 
doen, bijvoorbeeld controleren of je huurprijs klopt. 
Als je teveel huur betaalt, kunnen we je bijstaan in het 
proces om de prijs te verlagen. Ook kunnen we helpen bij 
vragen over het onderhoud van de woning, de borg en de 
servicekosten. We kunnen zelfs het huurcontract nagaan.

Wat kost het?
Helemaal niks! 
Je kunt gratis een afspraak met ons maken.

Afspraak gemaakt en dan?
Daarna komen we bij je langs en gaan we de situatie 
bekijken. Hierbij kunnen we een huurprijscheck doen. 
Zo controleren we of je huurprijs klopt. 

Ook is het mogelijk om naar het onderhoud van de 
woning en het huurcontract te kijken. De uitkomsten 
bespreken we met jou en daarna kijken we hoe we 
verder kunnen helpen. Indien nodig kunnen we, 
uiteraard met jouw toestemming, ook contact leggen 
met de gemeente Leeuwarden.

Hoe kun je het Huurteam bereiken? 
Dat kan door een mailtje te sturen naar 
info@huurteamleeuwarden.nl 
of door te bellen met 058-2132415 
(maandag t/m donderdag van 9.00 – 13.00 uur)
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VOLKSBuuRt
Een mooie, échte 

Leeuwarder volks-

buurt vol bedrijvig-

heid. En dan ook nog 

eens op een toploca-

tie in de stad, met het 

Vliet als belangrijke 

verbindingszone. Dat 

is het eerste waar ik aan denk bij de Vlietzone. 

Maar mijn gedachten stoppen daar niet. Ik denk 

aan de problemen in de wijk met veel particu-

liere verhuurders, al dan niet in combinatie met 

mensen met een zorgvraag. En vervolgens aan 

het belangrijkste: hoe lossen we het op?

De leefbaarheid in de Vlietzone staat al langere tijd 

onder druk. De kwaliteit van de openbare ruimte is 

onvoldoende. Velen wonen er voor een dak boven 

hun hoofd, niet voor de wijk zelf. en dan is er ook 

nog de grote zorgvraag. een combinatie die zorgt voor 

extra druk op de bewoners met een hart voor de wijk. 

Het wijkpanel en Stichting Vlietvaardig leggen zich 

daar niet zomaar bij neer. ik ben dan ook zeer dank-

baar voor hun inzet om van de wijk een fijnere plek 

te maken, ook op langere termijn. Zo maakten ze een 

wijkvisie en een concreet plan voor de toekomst. 

Vanuit de gemeente doen we ons best om deze par-

tijen te ondersteunen en knelpunten op te lossen. Zo 

handhaven we sneller bij illegaal bouwen, pakken we 

illegale afvaldumping aan, weigeren we nieuwe aan-

vragen om woningen uit te ponden en hebben we 

stichting Vlietvaardig geholpen met het maken van de 

wijkvisie.

een belangrijk aandachtspunt is nog de leefbaarheid 

en veiligheid rondom StrongiD.  We zijn er dus nog 

niet, maar we gaan vooruit. Om echte sprongen te 

maken hebben we meer nodig. We hebben bewo-

ners als ú nodig. Bewoners die elkaar helpen, maar 

ook elkaar aan durven spreken. Bewoners die de ge-

meente aanspreken als wij het niet goed doen. Help 

ons door aan te geven wat er mis is, zodat we pro-

blemen sneller en beter kunnen aanpakken. Want als 

iedereen dit doet, heeft het écht effect. 

Samen maken we van de Vlietzone een veilige en 

fijne wijk met het karakter van een stoere volksbuurt. 

een buurt waar men elkaar kent, zich thuis voelt en 

op elkaar past. een plek in het hart van Leeuwarden, 

met inwoners met een hart voor de buurt. Helpt u 

mee? 

Wethouder Hein de Haan

twee jaar geleden lag het pleintje in de claes Bockes Balckstraat er wat troos-

teloos bij. in de 250 vierkante meter grote betegelde speeltuin met vooral 

afgekeurde speeltoestellen werd ’s middags nog wel eens gespeeld, maar ’s 

avonds veranderde het in een hangplek met een onprettig verblijfsklimaat.

De buurt besloot actie te ondernemen en kwam met het idee om van de 

speeltuin een echte tuin te maken. Voorzitter Jelger Wiersma van de buurttuin: 

“We konden het nut goed uitleggen. Met veel bewoners die alleen wonen in 

een buurt waar het wel eens onrustig is op straat, is gemeenschapsgevoel en 

sociale controle een belangrijk onderwerp. Dan is een tuin om samen in te 

werken en samen van te genieten een laagdrempelige manier om het gevoel 

van mienskip te vergroten.”

Daarnaast is de tuin van belang voor het milieu. Wiersma: “Het doel van de 

buurttuin is een groene oase in de stad te creëren, en dat is hoog tijd. De 

laatste 27 jaar is de hoeveelheid insecten in Nederland afgenomen met 75 

procent en het aantal vlinders met 84 procent sinds 1900. Daarnaast is het 

belangrijk dat regenwater rustig kan wegzakken in de grond, zodat we tijden 

van droogte beter doorstaan en we onze drinkwatervoorziening voor de toe-

komst veiligstellen.”

De bewoners kregen groen licht van de gemeente om het plan uit te voeren. 

“De basis van de tuin bestaat uit een aantal verhoogde cirkelvormige bakken 

van cortenstaal, borders, paden van houtsnippers en een beukenhaag als af-

scheiding. De bewoners hebben daarna de beplanting op zich genomen. er is 

een hovenier ingeschakeld door de gemeente en samen met alle buren heb-

ben we er een mooie beleeftuin van gemaakt. De tuin wordt onderhouden 

door buurtgenoten. Bijna iedereen doet mee.”

De beleeftuin is een tuin waar je komt ruiken, proeven, kijken, luisteren, leren 

en voelen. Het is een echte beleving geworden. “We willen veel afwisseling. 

We hebben daarom ronde paden, zodat je steeds iets nieuws ziet. We oogsten 

fruit, er is een kruidentuin en er staat een bankje waarop je lekker kunt zitten 

en genieten van al het moois om je heen. en we gaan ook nog een water-

speelbak voor de kinderen maken.” 

Of de tuin een succes is? Daar twijfelt Jelger Wiersma geen seconde over: “Ja, 

volkomen. Mensen uit de buurt lopen langs en stoppen voor een praatje. er 

is altijd wel iemand aan het werk, dus het is echt een bestemming in de wijk 

om even naar toe te gaan. er ontstaat daardoor meer sociale samenhang. 

iedereen kijkt meer naar elkaar om en dat is mooi meegenomen.”

eeN BeLeeFtuiN OM 
ecHt te BeLeVeN
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KORt NieuWS uit De WiJK

Gratis grofvuilophaaldienst
Heb je een oude bank, bed of ander grof afval dat naar 
de milieustraat moet? Het Netwerkcentrum Oud Oost 
heeft een gratis grofvuil ophaaldienst in het leven ge-
roepen. Hiermee wil men het dumpen van grof afval te-
gengaan. Bij het Netwerkcentrum kan er een afspraak 
worden gemaakt via het telefoonnummer 06-39738978. 
Vervolgens haalt chauffeur Salah je met de bus op en 
brengt je naar de milieustraat. De melder moet wel zelf 
laden en lossen en een eigen milieupas en iD meene-
men.

Wijkverzorger clifton, wijkwethouder Hein de Haan en 
chauffeur Salah onthullen samen het busje.

Belaagd met stok
een raadslid van D’66 werd tijdens een werkbezoek aan 
de Vlietzone belaagd door een man met een stok. Dit 
gebeurde op maandag 31 mei terwijl zij en twee andere 
partijgenoten werden rondgeleid door leden van Vliet-
vaardig. Het voorval vond plaats in de Willem Loréstraat. 
De man wilde een bezoek brengen aan hulpverlener 
Strong iD toen hij de delegatie tegenkwam. een fietser 
botste tegen de belager op en deze kreeg een plens bier 
over zich heen. De politie werd gealarmeerd en deze 
was na enkele minuten ter plaatse.

Cameratoezicht
Half mei is het cameratoezicht in de Willem Loréstraat 
weer ingesteld, in eerste instantie tot 1 oktober. De ge-
meente besloot hiertoe vanwege het toegenomen aan-

tal incidenten. De camera’s hangen ter hoogte van de 
Bote van Bolswertstraat en het Keetwaltje.

Vijverparkfestival
Mogelijk komt er dit jaar weer een Vijverparkfestival. De 
organisatie is druk bezig om dit rond te krijgen. indien 
dit doorgaat wordt het muzikale wijkfeest op zondag 5 
september gehouden, natuurlijk in het sfeervolle Vijver-
park. 

Grote schoonmaak
De grote schoonmaakactie van de Vlietzone wordt op 
21 juni afgerond met de Himmelwike. Basisschoolkin-
deren verwijderen deze week zwerfafval. Half maart 
startte de grote schoonmaak in de wijk. er is op vele 
plekken graffiti verwijderd en plantsoentjes zijn opge-
knapt, bebording is schoongemaakt en er werd extra 
gecontroleerd op het dumpen van afval. Op het mo-
ment van schrijven zijn alle klussen nog niet uitgevoerd. 
Mogelijk gebeurt dit nog.

Nieuw kunstwerk
Op de elektriciteitshuisjes bij het Vijverpark is een nieuw 
graffiti kunstwerk aangebracht. Op dit tweeluik zien we 
een ruige zee met schepen die wordt gadegeslagen door 
een vogel. een bijzonder mooie aanwinst voor de wijk!
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Benn Veninga: “Je koopt niet regelmatig 
een nieuwe fiets”

“Wij zitten op het mooiste plekje van Leeuwarden”, vertelt Benn Veninga 

van Benn Fietsenwinkel. “Het was een gewaagde stap aan het begin van de 

Coronacrisis, toen Benn Veninga met zijn zaak vanaf de Hemrik verhuisde 

naar de Franklinstraat 3. 

eigenaar Benn is al jaren ondernemer. “ik vind de in- en verkoop heerlijk om te 

doen en de fiets is een prachtig product. en er is een goede markt voor.” Benn ver-

koopt nieuwe elektrische- en transportfietsen vanuit zijn zaak, maar daarnaast heeft 

hij ook meerdere webshops van waaruit hij fietsen en onderdelen verkoopt. “ik doe 

naast het verkopen van fietsen, goede handel met fietsenmakers in de buurt. Maar 

ook met ondernemers tot in Duitsland. Hier in Nederland hebben we verstand van 

goede onderdelen.”

“Wij gebruiken fietsen om ons daadwerkelijk van a naar B te brengen en niet alleen 

maar recreatief, met een helm op, zoals in veel andere landen. Daarom zijn onze 

fietsen en kwalitatief beter”, aldus Benn. Hij vindt een goede service het meest 

belangrijk. Klanten kunnen altijd bij hem terecht wanneer er iets mis is met de 

nieuw gekochte fiets. “Mensen hebben er vaak lang voor gespaard, je koopt niet 

regelmatig een nieuwe fiets.”

echte Leeuwarder

Benn woont aan de Bleeklaan en is een echte 

Leeuwarder. Het liefst zou hij zien dat woon-

werk panden in de stad behouden blijven. Dit 

draagt bij aan een gevarieerde en levendige 

wijk. Ook het pand aan de Franklinstraat zou 

eigenlijk gesloopt worden en plaatsmaken 

voor appartementen, maar omdat de vergun-

ning niet rondkwam was er ruimte voor de on-

dernemer. 

“We moesten de boel nog aardig opknappen, 

het was er slecht aan toe, maar dat is gelukt.” 

Benn is blij met zijn zaak in de Vlietzone. Hij 

heeft veel aanloop en ziet veel vaste gezichten 

voor de verkoop van onderdelen. Overlast er-

vaart hij niet. “er gebeurt wel eens wat, maar 

dat hoort erbij in een stad.” De drukte aan de 

Franklinstraat maakt juist dat Benn zich er thuis 

voelt. 

Proefritten aan huis

De ondernemer is een optimist. Het leek een 

slecht idee om aan de start van de coronacrisis 

op deze locatie een winkel te starten, maar dat 

heeft toch erg goed uitgepakt. De verkoop van 

fietsen is alleen maar toegenomen. De winkel 

is drie maanden dicht geweest. “Dat is het ri-

sico van ondernemen. ik vind het belangrijk 

dat je direct gaat kijken naar wat nog wél kan. 

Wij deden bijvoorbeeld proefritten aan huis. ik 

vond het ook erg mooi om te zien hoe andere 

ondernemers dat hebben aangepakt. Zoals het 

Douwe egberts café dat, na sluiting door de 

maatregelen, binnen een mum van tijd een be-

stelpaal buiten had staan. Geweldig!”

toekomstplannen zijn er zeker. “ik zou graag 

meer vestigingen willen openen in Friesland, 

dat is wel mijn streven. en we zijn inmiddels 

in een vergevorderd stadium om dit pand te 

kopen. De komende jaren gaan we keihard aan 

de slag om door te groeien en het pand hele-

maal eigen te maken.” 

Zie ook www.bennfietsenwinkel.nl 

esther De Haan
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Kattencafe Poespas is onderdeel van Rondomzorg

Noordvliet 11

8921GD Leeuwarden

058 2030 444

www.kattencafepoespas.nl

Kattencafé Poespas is een gezellig 

huiskamercafé. Kom gezellig lunchen of bestel 

een high tea of kop koffie en knuffel met onze 7 

lieve katten! Reserveren kan telefonisch. 

BuuRtPReVeNtieteaM 2.0(21)

Sinds kort is de samenstelling van 
het buurtpreventieteam veranderd. er 
zijn enkele leden vertrokken en an-
deren hebben zich aangemeld. Dit 
nieuwe team bestaat uit Petrouchka, 
Herro, Peter en anja en op de foto 
Bouke, Sjanie, Dave, claudia, Marit en 
Ruud. Dit buurtpreventieteam wandelt 
met regelmaat in tweetallen door de 
wijk. “We willen allemaal de wijk fijn, 
schoon, gezellig maar vooral leefbaar 
houden”, vertelt Marit Bamboe. “Om 
dat met elkaar te realiseren, is het fijn 
dat er in de wijk op elkaar gelet en ge-
past wordt. Wij zijn geen handhaving! 
en dat willen we ook absoluut niet zijn. 
Wij signaleren en noteren problemen 
zoals kapotte stoepen, afval op onjuis-
te plekken, overlast en dergelijke. We 
melden de bijzonderheden gezamen-

lijk aan de gemeente.” Mocht u als lezer nu denken, hé dat lijkt mij 
ook wel wat? Wandelen in gezelschap en samen de wijk leefbaar 
houden? aanmelden kan! Of wilt u meer informatie? Mail uw vraag of 
opmerkingen naar bpt.vlietzone@gmail.com
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ZoMERpuZZEL

Horizontaal
2. insect dat steekt
4. Luchtig schoeisel
7. Roze vogel
8. Hans Vredeman de ? was een architect
11. Vroegere buurt bij Vijverpark
12. Lichaamsdeel
13. Meerdaagse periode van vrijheid
14. Zandvlakte aan zee
17. Fries eiland
19. cultureel feest
22. Vervoermiddel over water
24. Ligplaats voor boten
25. emotie
26. Fietsenwinkel in de wijk
27. Verbeter de ?, begin bij jezelf
29. Fruitsoort

Verticaal
1. Kleur
3. Leeuwarder park
5. Koude lekkernij
6. Muziekinstrument
9. Vleesgrill
10. Bladgroente
12. Kampeermiddel
15. kledingstuk
16. cambuur is kampioen in de ? Divisie
18. Boomsoort
20. De ? op zijn kop slaan
21. een ? maakt nog geen zomer
23. Zomermaand
28. Hemellichaam
5             23           4             22          17           20           12
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