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Nieuwsbrief4
Wijken en dorpen

Pop-up bureau Handhaving   

We willen de gemeente Leeuwarden leefbaar, schoon en veilig houden. 
Vanuit de afdeling Handhaving zetten we ons in om overlast, ergernissen en 
andere zaken die de leefbaarheid aantasten, te voorkomen en op te lossen. 
Denk hierbij aan verkeer- en parkeertoezicht, honden en afvalcontrole, 
jeugdtoezicht, gebieds- en lokaalverboden. Maar we houden ook toezicht 
op de naleving van de Alcoholwet of het Digitale Opkopersregister. Onze 
handhavers, herkenbaar aan het blauwe uniform, zetten zich dagelijks in om 
de naleving van wetten- en regels te bevorderen.  

Overlastmeldingen kunnen worden 
ingediend via de website van de 
gemeente Leeuwarden of via het 
telefoonnummer 14 058. Afhankelijk 
van de inhoud alsmede prioritering 
worden meldingen opgepakt. Voor 
zover problematiek raakvlakken heeft 

met verschillende domeinen, wordt 
er vanuit verschillende invalshoeken 
ingezet gepleegd. De handhavers van 
de gemeente Leeuwarden werken dan 
ook multidisciplinair samen.

Om de benaderbaarheid te vergroten 
zijn de handhavers medio 2021 
begonnen met een ‘pop-up bureau’. 
Het pop-up bureau is mobiel en wordt 
voor een aantal uren geplaatst in een 
wijk of dorp. Door het gesprek aan 
te gaan met bewoners kunnen de 
handhavers op een laagdrempelige 
wijze de knelpunten- en 
overlastsituaties beter in beeld krijgen, 
zodat eventueel gerichter kan worden 
ingezet.  Het is de bedoeling dat we 
dit bureau meerdere keren per jaar 
gaan plaatsen. Vooraf gaan we  o.a. via 
Instagram en Twitter communiceren 
om welke locatie het zal gaan. 
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Op 1 september zijn Jennifer Batteram en Jelmer IJkema het team gebiedswerkers 
komen versterken en hebben alle wijken en dorpen weer een vaste gebiedswerker. 
Op de achterzijde van deze nieuwsbrief vindt u per wijk en dorp wie de wijk/
dorpenwethouder is en de gebiedswerker.  Als gebiedswerkers houden we contact 
met de wijken en dorpen en brengen het contact tussen vakcollega’s en wijken en 
dorpen tot stand om inhoudelijke vragen op te pakken. In de vorige nieuwsbrief 
maakt u kennis met Jet Brinker. Deze keer stelt Kanne Lei zich voor:  

Hallo allemaal, mijn naam is Kanne Lei, 
ben 30 jaar en woon aan het Keerpunt 
van de Elfstedentocht in Dokkum. 
Ik werk sinds 2017 bij de gemeente 
Leeuwarden. Sinds april 2021 ben 
ik het team gebiedswerkers komen 
versterken. Voor de wijken Huizum 
West, Huizum Oost en Nijlân ben ik 
het aanspreekpunt, evenals voormalig 
Leeuwarderadeel, Stiens en alle mooie 
dorpen daaromheen. 

Veel van jullie heb ik al (digitaal) gezien of gesproken. Ik kan jullie vertellen; niks is 
ongemakkelijker dan jezelf te introduceren via een beeldscherm. Het liefste stel ik 
mij persoonlijk voor en hopelijk krijgen we die kans de komende tijd.

Naast gebiedswerker heb ik nog een aantal andere taken. Ik werk als 
beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid. Ik ben betrokken bij de aanpak 
jeugdoverlast, en personen met onbegrepen gedrag. Ik werk veel samen met 
handhaving en politie, maar ook met jongerenwerkers, straatcoaches, het zorg- en 
veiligheidshuis en meldpunt overlast Leeuwarden. 

In mijn vrije tijd ben ik graag op het kaatsveld te vinden en ik hou van survivalruns 
en mountainbiken. Ik probeer 3x per week te gaan hardlopen en ga af en toe naar 
de sportschool (al ben ik meer een buitenmens). Daarnaast ben ik liefhebber van 
oude (rock)muziek van Pink Floyd en the Who tot Roxy Music en Gary Numan. Als 
het een beetje kan bezoek ik graag een concert of lees een goed boek, biografieën 
of iets over (lokale) recente geschiedenis. Af en toe werk ik nog op de boerderij, 
help vrienden met klussen of gooi ik een hengeltje uit aan de waterkant! 

Hopelijk zien we elkaar de komende tijd weer in real-life en werken we samen aan 
een veilige en leefbare wijk of dorp! 

Team gebiedswerkers is compleet Feestelijke opening 
van de buurt- en 
dorpskamers

Op de Nationale Burendag:  
25 september 2021, zijn bijna alle 
Buurt- en Dorpskamers open. Samen 
met alle partijen die betrokken zijn bij 
de buurt- en dorpskamers, maken we 
er een feestje van. De rode draad op 
alle locaties is dat iedereen informatie 
kan krijgen over de ondersteuning van 
Amaryllis, over vrijwilligerswerk, over 
het Buurtservicepunt. Maar u kunt ook 
Humanitas of dbieb aantreffen, of in 
een riksja rijden bijvoorbeeld. Bijna 
overal worden ook kinderactiviteiten 
georganiseerd, zodat de ouders even 
rustig kunnen rondkijken.

Buurtkamer d’Ambacht Huizum West
Cornelis Trooststraat 48, Leeuwarden 
10.00 – 13.00 uur 

Wijkcentrum ’t Knooppunt
J.H. Knoopstraat 5, Leeuwarden 
11.00 – 12.00 uur

Wijkcentrum Heechterp – 
Schieringen
Egelantierstraat 5, Leeuwarden 
13.00 – 16.00 uur

Wijkcentrum Bilgaard
De Hooidollen 17, Leeuwarden 
11:00  -  14.00 uur

Mantgum, De Wjukken 
Om’e Terp 2, Mantgum 
13.30 – 18.00 uur

Wijkcentrum Aldlan
Salomonszegel 99, Leeuwarden 
10:00 – 14.00 uur

De andere locaties hebben nu nog 
geen open dag, of hebben deze al 
gehad.

Meer informatie over de huidige 
locaties en openingstijden op: 
www.lwdvoorelkaar.nl. 

Kanne Lei

Aanvragen subsidie 

Voor 1 oktober moet u uw 
subsidie voor 2022 aanvragen. Dat 
geldt voor zowel de wijkpanels/
dorpsbelangen als voor de 
wijkverenigingen/dorpshuizen. Wij 
sturen u het aanvraagformulier toe. 

Werkconferentie over 
Toegankelijkheid

Op 7 oktober is de werkconferentie 
over Toegankelijkheid: Uit en Thuis
Meld je aan via deze site: Uit en 
Thuis in de gemeente Leeuwarden 
(congresbureaufriesland.nl).

https://www.congresbureaufriesland.nl/2021/uitenthuisleeuwarden/
https://www.congresbureaufriesland.nl/2021/uitenthuisleeuwarden/
https://www.congresbureaufriesland.nl/2021/uitenthuisleeuwarden/
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Bezoekadres Gemeentehuis
Oldehoofsterkerkhof 2  Telefoon 14 058
8911 DH Leeuwarden  gemeente@leeuwarden.nl

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur,  donderdag van 08.30 tot 19.30 uur

Dorp Wethouder Gebiedswerker

Alde Leie Bert Wassink Kanne Lei

Baard Hilde Tjeerdema Rikkie Hagen  

Britsum Bert Wassink Kanne Lei

Easterlittens Hilde Tjeerdema Rikkie Hagen  

Feinsum Bert Wassink Kanne Lei

Friens Hein Kuiken Bram Louwerse

Goutum Friso Douwstra* Jennifer Batteram

Grou Hein Kuiken Bram Louwerse

Hempens Teerns Friso Douwstra* Jelmer IJkema

Hijum Bert Wassink Kanne Lei

Hilaard Hilde Tjeerdema Rikkie Hagen  

Húns-Leons Hilde Tjeerdema Rikkie Hagen  

Idaerd-Eagum Hein Kuiken Bram Louwerse

Jellum-Bears Friso Douwstra* Rikkie Hagen  

Jelsum-Coarnjum Bert Wassink Kanne Lei

Jirnsum Hein Kuiken Bram Louwerse

Jorwert Friso Douwstra* Rikkie Hagen  

Lekkum/Miedum/
Snakkerburen

Hein de Haan Jelmer IJkema

Mantgum Friso Douwstra* Rikkie Hagen  

Reduzum Friso Douwstra* Bram Louwerse

Stiens Hein de Haan Kanne Lei

Warstiens Friso Douwstra* Jennifer Batteram

Warten Friso Douwstra* Jennifer Batteram

Weidum Friso Douwstra* Rikkie Hagen  

Wergea Friso Douwstra* Jennifer Batteram

Wirdum-Swichum Friso Douwstra* Jennifer Batteram

Wytgaard Friso Douwstra* Jennifer Batteram

Wijk Wethouder Gebiedswerker

Achter de Hoven Hilde Tjeerdema Jet Brinker

Aldlan Bert Wassink Jet Brinker

Bilgaard Hilde Tjeerdema Wianka Bosch

Binnenstad Friso Douwstra* Bram Louwerse

Blitsaerd Hein de Haan Jelmer IJkema

Camminghaburen Hilde Tjeerdema Jelmer IJkema

Heechterp 
Schieringen

Hein de Haan Jelmer IJkema

Huizum Oost Hilde Tjeerdema Kanne Lei

Huizum West Bert Wassink Kanne Lei

Middelsee Nog geen wijkwethouder Jennifer Batteram

MTV Hein Kuiken Jet Brinker

Nijlân Bert Wassink Kanne Lei

Oldegalileen-
Bloemenbuurt

Hein de Haan Wianka Bosch

Oranjewijk Hilde Tjeerdema Jet Brinker

Schepenbuurt Hein de Haan Jet Brinker

Tjerk Hiddes 
Cambuursterhoek

Hein de Haan Wianka Bosch

Valeriuskwartier Hein Kuiken Rikkie Hagen  

Vlietzone Hein de Haan Wianka Bosch

Vosseparkwijk Hein Kuiken Jet Brinker

Vrijheidswijk Hein de Haan Wianka Bosch

Westeinde Hein Kuiken Rikkie Hagen  

Wielenpolle Hein de Haan Jet Brinker

Zuiderburen Bert Wassink Jelmer IJkema

De Zuidlanden Bert Wassink Jennifer Batteram

* Abel Reitsma vervangt Friso Douwstra na zijn formele installatie

WEBINAR SUCCESVOL VRIJWILLIGERS WERVEN

Door Sport Fryslan, Keunstwerk en Doarpswurk op 
Donderdag 30 september 2021, 19:30 uur

Op maandagavond 29 maart startte de campagne “Leve 
de Vereniging”.  Keunstwurk, Sport Fryslân en Doarpswurk 
organiseerden het online café over de toekomst van 
verenigingen in Fryslân. Terugkijken? Klik hier.  

De campagne “Leve de vereniging!” helpt Friese verenigingen 
om toekomstbestendig te worden.  Deze campagne bestaat 
uit zes webinars. Webinars waar je als vereniging echt iets 
aan hebt. De onderwerpen spelen in op de uitdagingen die 
er zijn. Maar voor elke uitdaging is een oplossing.

De webinar vrijwilligers werven (30-09-2021 om 19:30 uur) 
is hier 1 van. En wordt ook door Sport Fryslan, Keunstwerk 
en Doarpswurk georganiseerd.

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar. Maar zijn ze ook onvindbaar? 
Voor veel verenigingen en stichtingen is het moeilijk om 
vrijwilligers te vinden. Tijd is schaars en betrokkenheid is 
er niet altijd. Laten nu juist dat de succesfactoren zijn om 
vrijwilligers te werven. Als je ervan uit gaat dat iedereen wel 
iets zou kunnen en willen doen voor de vereniging kun je 
veel nieuwe vrijwilligers bereiken. 

Aanmelden kan op de website: www.keunstwurk.nl/agenda/
webinar-succesvol-vrijwilligers-werven/

Overzicht wijken en dorpen september 2021

https://player.vimeo.com/video/528737547#t=19m1s
www.keunstwurk.nl/agenda/webinar-succesvol-vrijwilligers-werven/
www.keunstwurk.nl/agenda/webinar-succesvol-vrijwilligers-werven/

