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van De ReDactie

Beste wijkgenoten,

Het is een bijzondere tijd. nieuwe maatregelen vanwege het c-virus 

volgen elkaar snel op. en dat vereist wat flexibiliteit van iedereen. 

Maar we laten ons niet kisten! Want moed verloren is alles verlo-

ren. De feestdagen staan voor de deur, tijd om de lichtjes buiten te 

hangen en wat lekkers in huis te halen. Zet een mooi muziekje op 

en geniet van de kleine dingen die het leven bijzonder maken. Stop 

een kerstkaartje bij de buren in de bus of bel eens aan bij die ou-

dere buurman die je al een tijdje niet hebt gezien. als we om elkaar 

blijven denken komt het wel goed. 

in deze wintereditie kunnen we lezen dat ondernemer Jos Ruringa 

baalt van het vuurwerkverbod voor Oud & nieuw. Maar licht vuur-

werk is wel verkrijgbaar. Dus steek een sterretje en wat voetzoekers 

af op 1 januari en wens elkaar alle goeds toe voor 2022. We hebben 

een leuke puzzel samengesteld waarmee je oliebollen kunt winnen 

en een buurtbewoonster kreeg deze herfst stekelig bezoek. 

Raad waar de zoekplaat is gemaakt en lees het verhaal van allard 

nicolai die zich jaren achtereen heeft ingezet voor de wijk. chapeau! 

Wil je je ook inzetten voor een leuke en leefbare vlietzone? Werk bij-

voorbeeld mee aan deze wijkkrant. Schrijf een column of stuur een 

lekker recept in. Ook eigen ideeën zijn van harte welkom. inzendin-

gen kun je mailen naar wijkkrant@vliet-zone.nl Om de saamhorig-

heid binnen onze wijk te vergroten zijn we ook op Facebook actief: 

Like vlietzone en blijf op de hoogte van het wel en wee in de wijk.

tot slot, de redactie wenst u sfeervolle feestdagen toe en alle goeds 

voor het nieuwe jaar.

De redactie 

Renate Huisman
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Herenkapster teddy reitsma van il divo blij met 
nieuwe locatie
Sinds eind 2021 is herenkapsalon il Divo gevestigd aan de 
Ruyterweg. Eigenaresse Teddy Reitsma werkt al sinds 1991 
als zelfstandig ondernemer in het kappersvak. Teddy komt 
oorspronkelijk uit Heerenveen maar woont al jaren in Leeu-
warden.

na jarenlange ervaring als herenkapster maakte ze in 1991 de keuze 
om zelfstandig ondernemer te worden. Ze opende een kapperszaak 
in Sneek. Daarna heeft ze ruim zestien jaar aan de Oostergrachtswal 
gezeten met haar herenkapsalon. vele jaren heeft ze er samen met 
Gerda de vries van Gerda’s Haarmode in de zaak gestaan die de da-
mes knipte. 

tijdens de lock-down is die kapsalon zo’n zes maanden dicht ge-
weest. Ook zou het pand van eigenaar veranderen. Deze ontwik-
kelingen waren voor teddy reden om te verhuizen naar de Ruy-
terweg. “Dit nieuwe pand is kleiner en goedkoper, wat voor mij 
ook minder financieel risico betekent”, aldus teddy. De nieuwe 
kapsalon grenst aan het pand van House Rent aan de Bleeklaan, 
waar ze de locatie ook van huurt. teddy heeft zeer goed contact 
met de jongens. 

Vakmanschap
De kapster knipt uitsluitend heren. “Het is een vak om heren te knip-
pen. een kort opgeschoren kapsel, mooie lange lokken, wassen, het 
kan allemaal.” normaal gesproken hoeven klanten geen afspraak te 
maken. De laatste tijd is dit wel nodig vanwege de corona-maatre-
gelen. voor studenten is er een lagere prijs. Sowieso wil teddy be-
taalbaar zijn, zodat klanten regelmatig bij haar langs kunnen komen. 
Op dit moment heeft ze twee stoelen waarvan ze één verhuurt aan 
barber ammar Hafez. “Het samenwerken gaat echt super.” 

Veel reuring
De locatie aan de Ruyterweg bevalt prima. “er is hier veel reuring, 
je kijkt uit op de drukke Bleeklaan. veel klanten van de Ooster-
grachtswal zijn meeverhuisd. en ik heb echt geweldige klanten. 
een aantal heeft mij zó geholpen met de verhuizing bijvoorbeeld.” 
Ze verwacht dat er met de herontwikkeling van het cambuur-
plein en de bouw van appartementen alleen maar meer klanten 
bij kunnen komen. “Wat dat betreft een perfecte ligging.”

Glazen deur
Wat de toekomst brengt weet je bij teddy nooit. Ze is niet 
bang om keuzes te maken. Maar op de korte termijn krijgt het 
pand een andere ingang met een glazen deur. “Op die manier 
krijgt de zaak een meer open uitstraling. Dat vind ik belangrijk, 
ik houd van openheid en gezelligheid en de sfeer is hier altijd 
goed.”

L icHtJeS

in de Soendastraat hebben be-

woners hun huizen prachtig 

versierd met lichtjes. Sowieso 

zien we rond deze tijd veel 

lichtjes in de tuinen in de vliet-

zone. is dit ook bij u in de straat 

het geval? Stuur uw foto naar :

wijkkrant@vliet-zone.nl en we 

plaatsen de foto op Facebook. 

Wilt u op de hoogte blijven van 

wat er in de wijk gebeurt? Like 

vlietzone op Facebook!
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UpDate WiJkpaneL vLietZOne

Schoonmaakactie

Vier medewerkers van de Werkplaats 

Oud Oost hebben de steeg tussen de Eil-

lartstraat en Beekkerkstraat opgeruimd 

en schoongemaakt. De steeg lag bezaaid 

met vuil en was begroeid met onkruid. He-

laas was de grote container die geleverd 

werd door de Omrin in de eerste instantie 

op de verkeerde plaats neergezet, maar 

dit was gelukkig al snel opgelost na een 

paar telefoontjes. De medewerkers heb-

ben twee dagen aan de klus gewerkt. De 

schoonmaakactie was een initiatief van 

het buurtpreventieteam en het wijkpanel. 

“We hopen dat omwonenden vanaf nu zelf 

de steeg netjes houden.”

Oproep: Groene vingers gezocht!

Bij het oude Bolmanterrein aan de 6e Saskiadwarsstraat is een buurttuin gerealiseerd met een jeu de boulebaan. 

Voor het inrichten en onderhouden zijn we op zoek naar buurtbewoners met groene vingers of leuke ideeën voor deze 

buurttuin! Lijkt het jou leuk om mee te helpen om van deze buurttuin een leuke ontmoetingsplek voor de buurt te 

maken? Aarzel dan niet en stuur een mail naar info@vliet-zone.nl

Ondertekening intentieverklaring

In oktober heeft het wijkpanel de intentieverklaring ondertekend. 

Hiermee is samen met de partners van Project Leeuwarden Oost af-

gesproken dat we ons samen gaan inzetten om de levenskwaliteit 

van alle inwoners van dit stadsdeel te verbeteren de komende twin-

tig jaar. Het was een feestelijke bijeenkomst in de Kinderkoepel. Het 

ambitiedocument is af waarmee de doelen zijn vastgesteld. De vol-

gende stap is het maken van een programmaplan waarin concretere 

plannen worden uitgewerkt.  

vi JveRpaRkFeSt ivaL vOLGenD JaaR Op 
Het vL iet
als corona het toelaat organiseert vlietvaardig op zater-

dag 11 juni 2022 de achtste editie van het vijverpark-

festival. voor deze ronde is samenwerking gezocht met 

het BOSk-project. Bij dit project worden in de zomer van 

2022 duizenden bomen verplaatst. Het initiatief voor het 

BOSk-project komt van wijlen Joop Mulder, voor velen 

nog bekend als de initiator van het Oerol-festival.

net als vlietvaardig beoogt BOSk meer aandacht voor 

de natuur. De kans om het vliet gedurende een dag een 

groener aanzicht te geven laat de werkgroep van het vij-

verparkfestival niet graag aan zich voorbij gaan. Het sluit 

aan bij het Manifest dat in samenwerking met de wijk-

bewoners tot is stand gekomen. Hierin wordt gesproken 

over meer groen in de wijk en terugkeer van het water in 

het vliet. Daarmee willen we de leefbaarheid vergroten.

Op dit moment staat de werkgroep voor allerlei procedu-

res rond vergunningen. De eerste programmaonderdelen 

zijn al bekend, maar er is veel ruimte voor initiatieven 

van bewoners en ondernemers. Dus, wil je aanhaken bij 

dit groene, muzikale initiatief? neem dan contact op via 

info@vlietvaardig.nl
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De aanpak van woonoverlast wordt 
door verschillende teams opgepakt. 
Hieronder een overzicht van de acties 
van het afgelopen jaar.

Het interventieteam vlietzone heeft 
gewerkt aan toezicht op de regelge-
ving en hier op te handhaven. De mel-
dingen kwamen vooral van inwoners 
van de wijk, Stichting vlietvaardig, 
Huurteam Leeuwarden en de politie. 
Het team toezicht en advies, (bouw 
en milieu), dat deel uitmaakt van het 
interventieteam, heeft het afgelopen 
jaar diverse meldingen in de vlietzo-
ne behandeld. De meeste meldingen 
hadden betrekking op (ver)bouwwerk-
zaamheden, waaronder het splitsen 
van woningen. er zijn ook meldingen 
binnengekomen en opgepakt over 
mogelijke kamerverhuur, achterstallig 
onderhoud aan woningen, mogelijk 
illegale bouwwerken en over overlast 
door bouwwerkzaamheden. 

De afdeling Handhaving (veiligheid) 
heeft het afgelopen jaar veel ingezet in 
de vlietzone met reguliere surveillance 
en gerichte acties. er wordt twee tot 
drie keer per week gesurveilleerd. De 
regelmatige aanwezigheid is bedoeld 
om de leefbaarheid en het gevoel van 
veiligheid te vergroten, beter toegan-
kelijk te zijn en meer informatie uit de 
wijk op te halen. Handhavers hebben 
zich gericht op afvaloverlast, parkeer-
problematiek of jeugdoverlast. Hot-

spots zijn doorlopend bezocht om de 
overlast terug te dringen. Gebleken is 
dat het afvaloverlast niet alleen door 
bewoners wordt veroorzaakt. Hand-
havers en straatcoaches hebben, al 
dan niet samen met de politie, geïn-
vesteerd om overlast van jeugd terug 
te dringen, ook bij openbaar drugsge-
bruik of dealen. enkele dealers kregen 
een dwangsom opgelegd.

Door het oprichten van het interven-
tieteam vlietzone, is de samenwer-
king binnen de gemeente en met de 
andere organisaties versterkt. Dit heeft 
er voor gezorgd dat controles en in-
terventies vaker gezamenlijk worden 
uitgevoerd. Het interventieteam functi-
oneert nog niet optimaal. Daarom zul-
len het Sociaal Wijkteam en later ook 
het Huurteam Leeuwarden zich bij het 
interventieteam voegen. aan de ene 
kant omdat problemen achter de voor-
deur een weerslag kunnen hebben op 
overlast of het aanzien van de wijken, 
en aan de andere kant om het welzijn 
van de bewoners te verhogen. 

Aanpak overlast bij de Kinderkoe-
pel
al jaren wordt er overlast ervaren bij 
en rondom de kinderkoepel locatie 
vredeman de vriesstraat. De bankjes 
in de buurt worden vooral in de avon-
duren gebruikt door jongeren. eén 
bankje aan de Jacob van akenstraat is 
daarom verwijderd. 

De voetbalkooi zorgt ook voor overlast 
in de avond en nacht. De voetbalkooi 
wordt zo aangepast dat alle kanten 
even hoog zijn en het hek ’s avonds 
rond 22.00 uur op slot gaat.
Handhaving en politie hebben veel 
aandacht voor deze problemen en 
komen regelmatig kijken. Met een 
werkgroep wordt er verder gekeken 
naar oplossingen voor de problemen 
bij en rondom de school. Deze groep 
bestaat uit de directeur van de school, 
het wijkpanel, jongerenwerk, opbouw-
werk, wijkagent, handhaving en de ge-
biedswerker van de gemeente. 

Wilt u overlast melden? 
Dat kan bij het Meldpunt Overlast 
Leeuwarden (MOL). Het is belangrijk 
dat u steeds terugkerende overlast 
altijd meldt. Het Meldpunt Overlast 
registreert namelijk alle meldingen. 
Uit de registratie blijkt hoe ernstig de 
overlast is. Dat is belangrijke informa-
tie bij eventuele juridische stappen, 
zoals een huisuitzetting. voorbeelden 
van sociale overlast zijn geluidsover-
last, drugsoverlast en ‘stille’ proble-
men; vermoeden kindermishandeling, 
vermoeden dat iemand zichzelf ver-
waarloost. 
U kunt de melding telefonisch doen 
via 14058 of via de website https://
www.leeuwarden.nl/nl/sociale-over-
last voor dringende meldingen buiten 
de openingstijden belt u de politie op 
0900-8844.

nieUWS vanUit  De GeMeente: 
aanpak (WOOn)OveRLaSt

a F v a L W i J Z e R  v O O R  D e  v L i e t Z O n e :     D i F t a R  e n  G R O F v U i L
Met grote regelmaat wordt er afval 
gedumpt bij de verschillende afval-
containers in de wijk. Dit zijn geen 
dumpplekken. Daarom hier een kor-
te handleiding wat je kunt doen met 
je grofvuil. 

Diftar
Het diftar-systeem wordt niet per 2021 
ingevoerd maar mogelijk per 2023. De 
gemeente heeft hiertoe besloten omdat 

het telsysteem van de ondergrondse 
containers nog niet optimaal is. Bij het 
nieuwe systeem van afvalstoffenheffing 
gaat het jaarlijkse basisbedrag naar be-
neden en betaal je een bedrag voor het 
afval dat je aanlevert. 

Grofvuil?
Heb je een versleten bank, matras of 
stoel? Breng deze naar de Omrin Mi-
lieustraat aan de Greunsweg. Je kunt 

hier eventueel gratis een aanhanger 
of bakfiets lenen (met borg). Maak 
een afspraak via omrin.nl of bel 0900-
2100215 en neem je milieupas mee.

Ook kun je je grof afval aan de weg 
plaatsen. Je moet hiervoor wel een af-
spraak maken om het op te laten halen. 
er zijn zes momenten in het jaar dat dit 
kan en dit is twee maal geheel gratis. 
Op www.omrin.nl kun je de data vinden 
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kORt nieUWS Uit De WiJk

Mogelijk camera’s op Cambuurplein
Mogelijk komen er vaste camera’s te han-
gen bij het cambuurplein. Dat wil burge-
meester Buma omdat het volgens hem 
zou helpen om de buurt rond het voet-
balstadion veiliger te maken. Op zondag-
avond 21 november kregen de bewoners 
rond het stadion de schrik van hun leven. 
Omdat er geen publiek naar binnen mocht 
bij de wedstrijd Sc cambuur – Fc Utrecht 
besloten hooligans de hekken te forceren. 

Buurtonderzoek 
Ook kwamen relschoppers bijeen om te 
demonstreren tegen de corona-maatre-
gelen. er werd met vuurwerk gegooid en 
de politie werd belaagd met stenen. Ook 
in de straten rondom het stadion was het 
zeer onrustig. toen de Me ter plekke kwam 
werd het uiteindelijk weer rustig. Zeven 
verdachten zijn aangehouden na deze 
avond, drie van hen waren minderjarig. 
De politie hield ook een buurtonderzoek 
waarbij bewoners werd gevraagd of ze rel-
schoppers hadden herkend of bruikbare 
beelden hadden gemaakt.

Alle kleding verzamelen!
Bij het netwerkcentrum Oud Oost (De 
klomp) kun je kleding doneren voor de 
vluchtelingen die worden opgevangen in 
de Friezenhal in het Wtc expo. Dit initiatief 
wordt georganiseerd door de Buurvrouw & 
Buurvrouw bus. er is vooral behoefte aan 
herenkleding maar alles is welkom. in De 

klomp zit trouwens ook een kleding weg-
geefwinkel voor mensen met een smalle 
beurs.

Bezorger wijkkrant gezocht
We zijn op zoek naar een bezorger van de 
wijkkrant. Het magazine wordt vier maal 
per jaar verspreid. Bezorgers krijgen een 
leuke vrijwilligersvergoeding. interesse? 
Stuur een mailtje naar het wijkpanel: info@
vliet-zone.nl

Skrep klaart herfstklus
Medewerkers van Skrep zorgen een groot 
deel van het jaar voor het netjes houden 
van de buurt Welgelegen. Ze verwijderen 

onkruid en in de herfst halen ze overtol-
lige bladeren weg. Dit blad wordt gecom-
posteerd zodat het weer bruikbaar is als 
bodemverbeteraar. De bladeren zorgen 
ook voor een glad wegdek waar fietsers 
op kunnen wegglijden. De bewoners van 
Welgelegen zijn blij met het werk dat door 
Skrep-medewerkers wordt verzet. cha-
peau! 

Egeltje op bezoek
Mirjam Hakkert uit de Borneostraat kreeg 
op een avond een egel op bezoek. De 
achterdeur stond open en het beestje trip-
pelde zo door de keuken naar binnen de 
woonkamer in. Daar besloot de egel zich 
in een cd-rekje te verstoppen. “ik heb het 
beestje met cd-rek en al naar buiten getild 
en daar heb ik ‘m zachtjes de tuin inge-

duwd. Hij was verstijfd van schrik”, aldus 
de wijkbewoonster. egels bereiden zich in 
de herfst voor op de winterslaap die lang 
duurt. Ze zoeken een geschikt beschut 
plekje om de winter door te komen. een 
egelvriendelijke tuin ligt vol blad en heeft 
veel begroeiing.

a F v a L W i J Z e R  v O O R  D e  v L i e t Z O n e :     D i F t a R  e n  G R O F v U i L
bij ‘jouw afvalkalender’. via het nummer 
0900-2100215 kun je je grofvuil ook 
aanmelden.

Hulp nodig bij het wegbrengen van 
grofvuil? Bel 06-39738978. Het net-
werkcentrum staat belangeloos en 
geheel GRatiS voor je klaar met een 
busje dat hiervoor speciaal beschik-
baar is gesteld. chauffeur Saleh haalt 
je van huis op en rijdt naar de mili-

eustraat. Wel je milieupas en iD-be-
wijs meenemen!

Afval gedumpt?
is er afval gedumpt op straat? Spreek 
indien mogelijk de vervuiler aan. Doe 
melding door een appje te sturen naar 
MOL (Meldpunt Overlast Leeuwar-
den) 06-43365223. Geef de locatie 
door en stuur eventueel een foto. Wie 
afval dumpt riskeert trouwens een 

boete van 100 euro en dit geld kunt 
je waarschijnlijk wel beter gebruiken.

Groen afval
Dit afval kun je kwijt in je eigen groene 
container of in één van de vele groene 
containers in de wijk. Grof groen afval 
kun je vier maal per jaar gratis laten op-
halen door Omrin (0900-2100215) of 
zelf naar de milieustraat brengen.
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Jynthe (5) en Wende (2) wonen aan de vredeman de vriesstraat. 

De zusjes vinden het leuk om buiten te spelen. Ze gaan regel-

matig naar de speeltuin en vinden het vooral leuk om daar te 

schommelen. thuis spelen ze graag met playmobil en wordt er 

volop geknutseld. 

kinderen in de wijkagenda Buurt-
huis weLgeLegen
Maandag 
13.45-16.00 Schilderclub

Dinsdag
13.30-16.30 Hobbyclub

Woensdag
10.30-12.00 Bakkie Welgelegen

Vrijdag
13.45 Bingo (elke 2e en 4e vrijdag v/d maand)

Zaterdag

14.00-17.00 Open atelier

Volg buurthuis Welgelegen op Face-
book, contact via buurthuiswelge-
legen@vliet-zone.nl of loop gewoon 
binnen tijdens één van de activiteiten. 

ZOekpLaat
in deze editie plaatsen we weer een nieuwe zoekplaat. 

Weet u waar dit is? Stuur uw antwoord met contactgege-

vens naar wijkkrant@vliet-zone.nl en maak kans op een 

cadeaubon ter waarde van 10 euro. 

paul van der Beek wist de vorige zoekplaat juist te raden. 

Het betrof een reclamebordje van Unil Motor Oil dat je te-

rugvindt in de Oeverstraat. De wijkbewoner won hiermee 

een tegoedbon van de etos en was hier zeer blij mee. “Wat 

leuk, ja dat bordje vind je bij ons om de hoek.” paul woont 

sinds vier jaar in een hoekwoning op de emmakade en 

dat bevalt 

prima. “We 

wonen hier 

prachtig en 

hebben een 

mooi uitzicht.”

De dagen zijn donker en kort, tijd om het thuis gezellig te maken en 

om te knutselen. van wc-rolletjes kun je leuke kerstfiguurtjes maken.

Benodigdheden:

Lijm en schaar

Wc-rollen

papier en een zwarte stift

Watten, takjes en pomponnetjes

Maak een sneeuwpop, kerstman, rendier of huisje van een wc-rol. 

plaats de kerstfiguren bij elkaar en zo creëer je je eigen kerstdorp. 

knutseLen met wc-roLLen
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vUURWeRkBUnkeR De StUntHaL BLiJFt LeeG 
Dit JaaR
voor het tweede jaar op rij mag er alleen 

vuurwerk categorie 1 worden afgeknald 

met Oud & nieuw. De vuurwerkbunker bij 

de Stunthal van Jos Ruringa blijft daardoor 

leeg dit jaar. “en dat terwijl we net een 

nieuwe muur met deur hebben moeten la-

ten aanbrengen, kosten tienduizend euro.”

De ondernemer aan het vliet vindt het 

‘zuur’ dat de overheid hiertoe heeft be-

sloten. De reden van deze maatregel is 

dat men de zorg niet nog meer wil be-

lasten met vuurwerkslachtoffers. “Maar 

door rellen en frustratie die men op el-

kaar afreageert vallen ook slachtoffers. 

en wij worden gecompenseerd maar 

dat is een druppel op een gloeiende 

plaat”, vertelt Jos. 

vorig jaar ging de Stunthal half de-

cember dicht omdat alleen essentiële 

winkels open mochten blijven. Ook de 

verkoop van het lichte vuurwerk stag-

neerde hierdoor. 

Ruringa vond een creatieve oplossing. 

“via de webshop van de winkel kon 

men een bestelling plaatsen. en omdat 

wij een parcel-pakketdienst-afhaalpunt 

zijn konden klanten op die manier toch 

licht vuurwerk afhalen. Maar er is toen 

ingegrepen. We hebben geen boete ge-

kregen, maar ik ben op oudejaarsdag 

toch maar wat eerder dicht gegaan. 

voor mij was de lol eraf.”

De Stunthal heeft een uitgebreid aan-

bod van licht vuurwerk, mits het alle-

maal goed gaat met de levering. “ik had 

er geen vertrouwen in dat het zwaar 

vuurwerk verkocht mocht worden en 

had het pas laat besteld. Daardoor kon 

ik die levering afblazen. Maar het lichte 

vuurwerk mag je het hele jaar door ver-

kopen en ik raad de mensen aan op tijd 

te komen. Straks krijgen we misschien 

weer te maken met een stevige lock-

down.”

HeLFt eMMaState WORDt appaRteMenten-
cOMpLex
De linkerzijde van het bedrijvenverzamelgebouw emmastate wordt om-

gebouwd tot appartementen in het hogere segment. De 25 bedrijven die 

hier zitten moeten verhuizen en wordt vervangende huisvesting aange-

boden.

tjalling Rollema is eigenaar van het pand. “De huidige regelgeving zorgt 

ervoor dat we het pand moeten verduurzamen. Met de opbrengst van de 

verkoop van het linker gedeelte kunnen we de rechterzijde energieneu-

traal maken.” De ondernemers kunnen hun intrek nemen in een aange-

kocht pand aan de Legedyk bij het Bastionhotel. “Sommige ondernemers 

vinden het jammer dat ze moeten vertrekken, zij zitten hier al vijftien jaar. 

anderen zien er ook de voordelen van in. Deze bedrijfjes zijn gegroeid en 

hebben meer ruimte nodig.” 

Het restaurant in het bedrijvengebouw verdwijnt en met bijvoorbeeld es-

cape Room 058 worden nog gesprekken gevoerd, vertelt Rollema. Hoe-

veel appartementen er zullen worden gerealiseerd is nog niet duidelijk. 

Samen met projectontwikkelaar Blue Banner uit Baarn, Bouwbedrijf De 

vries en de gemeente Leeuwarden wordt een plan ontwikkeld. De ver-

gunningsprocedure moet nog worden doorlopen en de werkzaamheden 

beginnen op zijn vroegst in september 2022.

De rechterzijde van het gebouw is voor de oorlog gebouwd (1912) en 

hier is veel aandacht aan besteed. Dit was het zakenpand van de ge-

broeders koerse die handelden in onder meer porselein. in 

1920 werd dit het provinciaal elektriciteits Bedrijf (peB). na 

de tweede Wereldoorlog werd dit pand uitgebreid met de 

linker vleugel en dit is niet monumentaal. “na de oorlog had 

men nu eenmaal minder bouwmateriaal”, vertelt Rollema. 

“Wij gaan er in ieder geval voor zorgen dat het interieur van 

de rechterzijde intact blijft en dat de sfeer blijft behouden.”
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Het Hemd van Het lijf:  allard nicolai

In deze nieuwe rubriek vragen we een wijkbewoner het hemd van 
het lijf. Allard Nicolai heeft de eer om het spits af te bijten. Allard 
heeft maar liefst 35 jaar in de wijk gewoond, samen met zijn vrouw 
Andrea. Ze wonen in het monumentale pand aan het Noordvliet 501 
en dit hebben ze geheel gerenoveerd. Pasgeleden is dit verkocht en 
op 1 januari gaan ze de wijk verlaten. De actieve wijkbewoner is 
twintig jaar lid geweest van het wijkpanel en later van Vlietvaardig.

een terugblik:
na 35 jaar gaan wij het vliet verlaten maar eens een vlietster altijd een vliet-
ster. in dit tijdsbestek hebben we veel beleefd. Ooit ben ik begonnen als be-
stuurslid bij Buurthuis Welgelegen samen met een aantal markante vlietzone-
bewoners. na een jaar kwam daar het beheersoverleg bij en werd het gebied 
waar ik mij (en nog een stel optimisten) mee bemoeide de gehele vlietzone. 

in dit overleg heb ik mij sterk gemaakt om de molenromp van de stoom-
ketelfabriek weer op te bouwen tot een complete molen. Het idee was 
om met mensen die een beetje achterstand op de arbeidsmarkt hebben 
dit aan te pakken. immers bij het bouwen van een molen komen vele 
ambachten aan bod. Dit plan mislukte omdat de gemeente er woningen 
wilde bouwen. afijn, de romp staat er nog en je kunt er heerlijk eten!

Ondertussen werden de wijkpanels gevormd met leden vanuit de wijk-
verenigingen. Bij de renovatie van Het vliet is er een commissie gevormd 
met inspraak voor de bewoners. Maar uiteindelijk bepaalde de gemeente 
wat er ging gebeuren. Zij drukten hun stempel op het geheel. Dus geen 
volwassen bomen, goedkope straatverlichting en geen strepen op de weg 
met een snelheidsbeperking van dertig kilometer. 

Rond de eeuwwisseling is vlietvaardig opgericht. Deze stichting heeft tot 
doel de leefbaarheid in de wijk te vergoten. eén van de kunstprojecten 
op Het vliet is de scheve dukdalven welke aan het vaarwater van het vliet 
doen herinneren. 

Ondertussen richtte mijn vrouw samen met enkele enthousiaste bewo-
ners het koor Het zooitje op. na twee jaar voerden zij de aupair parade op 
in tryater, een musical over de wijk door de wijkbewoners. Deze leefbaar-

heid daar hebben wij altijd een grote motivatie voor gehad, 
immers de diversiteit maakt de wijk zo uniek! nu na 35 jaar 
zie ik met leedwezen toe dat de sociale binding weer steeds 
losser wordt en de mensen weer ieder voor zich gaan leven. 

Mooiste film? 
color purple 

Levensmotto? 
Doe wel en zie niet om. 

Milieubewust? 
Wij gaan straks in een energie-neutrale woning wonen. 

Je zou een boek kunnen schrijven over? 
De geschiedenis van het vliet en zijn bewoners. 

Wie moet er in de Vlietzone komen wonen? 
De huidige burgemeester. Deze wijk geeft een goed beeld 
van de diversiteit aan inwoners van een stad met alle mooie 
en ook minder mooie aspecten. als bestuurders alleen maar 
in een welvarende wijk wonen kunnen ze een vertekend 
beeld krijgen van de werkelijkheid. ik heb het altijd erg ge-
waardeerd hoe onze vorige burgemeester in de wijk woonde 
en op zijn fiets naar Braaksma ging voor een patatje. 

Spijt? 
We hadden als wijkpanel en de Stichting vlietvaardig veel 
eerder aan de bel moeten trekken wat betreft de verloe-
dering en zorgcowboys. 

Favoriete sport? 
Mountainbiken.

Avondje uit naar? 
theater of bioscoop.

Waar doe je de boodschappen? 
cambuurplein.

Mis je iets in de Vlietzone? 
Meer openbare ruimte met groen. 

Ik droom van..? 
Ooit herstel van dempen vliet en dit weer opengooien.

Wat zou je doen met een schip met geld? 
Door het vliet varen.

Meest dierbare jeugdherinnering? 
Meedoen met het Sint nicolaas sprookje.

Op vakantie naar? 
Met de caravan alle mooie europese landen bezoeken.
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