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Nijlân

Aan de bewoners van dit pand

Samen aan de slag in onze wijken en dorpen!

U komt na een lange werkdag uw straat inrijden. En dan blijkt de hele straat plotseling 

opgebroken te zijn. Later komt u erachter dat er een veilige fietsroute en nieuwe 

parkeerplaatsen werden aangelegd. U bent heel blij met het resultaat. Het zou voortaan 

wel fijn zijn om dit van tevoren te weten. Wilt u alvast weten wat er in uw wijk gaat 

gebeuren? Lees dan het wijkprogramma Nijlân voor 2022! 

De gemeente Leeuwarden maakt elk jaar 

samen met het wijkpanel een wijkprogramma. 

Hierin staan activiteiten en projecten om de 

leefbaarheid en gezelligheid in de wijk te 

verbeteren. We vinden het belangrijk dat uw 

wijk een plek is waar u graag woont, prettig

contact heeft met wijkgenoten en waar u zich 

veilig voelt. 

Het Wijkpanel en de wijkbewoners hebben 

een belangrijke rol in het meedenken en 

meebeslissen. U vindt in dit wijkprogramma 

meer informatie over uw Wijkpanel. En over 

waar zij nu aan werken. Wilt u meer betrokken 

zijn bij de plannen van de gemeente en 

activiteiten van het wijkpanel? Neem dan 

contact op met Wijkpanel Nijlân.

De gemeente is blij met initiatieven van 

inwoners. Heeft u zelf goede ideeën om 

de leefbaarheid en de sfeer in uw wijk 

te verbeteren? Neem contact op met het 

wijkpanel of kijk op de gemeentelijke website 

bij “bewonersinitiatieven”. Misschien is er ook 

subsidie mogelijk via het Mienskipsfonds.
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Gemeente 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 
Leeuwarden 
Zuid  
Buurtkamer d’ Ambacht

Cornelis Trooststraat 48

8932 BR Leeuwarden

dambacht@werkrpo.nl

06 27075081

Vindt u het leuk om (nieuwe) mensen 

te ontmoeten? Of wilt u graag 

vrijwilligerswerk doen? De buurt- of 

dorpskamer is de plek waar u terecht 

kunt voor gezelligheid en activiteiten. 

Buurtkamer d’ Ambacht is één van de 

buurt- en dorpskamers in de gemeente 

Leeuwarden. Heeft u een hulpvraag? 

Dan kunt u ook terecht bij de buurt- 

of dorpskamer. Sociaal werkers van 

Amaryllis staan voor u klaar. Ook zijn er 

vrijwilligers van het buurtservicepunt.

Meer informatie
Kijk op de website voor  locaties, 

openingstijden en de coronarichtlijnen:

https://lwdvoorelkaar.nl/nl/wmo/buurt-en-

dorpskamers  

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. Het wijkpanel Nijlân heeft hiermee voor 2022 de 

volgende speerpunten: 

• Aankleding van de wijk (kerstbomen, kerstverlichting, containertuinen)

• Onderhoudskosten vlindertuin

• Onderhoud groene long

• Verplaatsen en uitbreiden speeltuin

• Ondersteunen initiatieven van burgers, stichtingen en verenigingen ten behoeve van de 

bewoners van Nijlan 

• Wijkkrant 

• Digitale informatieschermen in het winkelcentrum

• Wijkconferentie

Voor meer informatie over activiteiten van wijkpanel Nijlân, kijk op www.nijlan.nl.

Plannen van  
het wijkpanel Nijlân   

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. 

Probeer eerst samen tot een oplossing te komen en afspraken te maken om de overlast te 

verminderen. Helpt dat niet dan kunt u melding doen bij het Meldpunt Overlast. Hier pakt de 

gemeente Leeuwarden samen met politie en hulpverleners overlast stevig aan. Het is belangrijk 

dat u steeds terugkerende 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 ruimte
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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.

226 Uitbreiding Gomarus College, Irenestraat 5. Is in voorbereidende 

fase.

210 Sloop/nieuwbouw appartementen LTS Locatie 

320 Omvormen fietspad Oostergoplein ivm de doorfietsroute, 

verbetering fietsnetwerk

324 Aanpak riolering in combinatie met Warmtenet 

Gemeentebrede activiteiten (zonder nummer op de kaart):

- In Middelsee (overkant Van Harinxmakanaal): Bouwrijp maken 

woningbouw Havenstêd en Wetterstêd 

- Aardgasvrij. De gemeente gaat in de komende jaren (2022-2030) 

met u in gesprek over de stappen om van het aardgas te komen en 

daarvoor een goed alternatief in te zetten voor de verwarming van de 

woningen, appartementen en gebouwen. 

- Energieloket: hier vindt u alles over het besparen van energie en 

over het verduurzamen en comfortabeler maken van de woning. 

Actuele informatie, inspirerende voorbeelden, een overzicht van 

mogelijkheden en financiële regelingen en subsidies. 

 https://Energieloketleeuwarden.nl/  

- Wijken en/of dorpen die willen starten met een duurzaam 

energieproject of juist een bestaand initiatief verder willen brengen, 

kunnen gebruik maken van Subsidie voor duurzame wijken en 

dorpen. www.leeuwarden.nl/nl/subsidieregeling-duurzame-

dorpen-en-wijken-2020-2021; https://energieloketleeuwarden.nl/

gereedschapskist-initiatieven/ 

- Energiecoach voor mensen met een minimum inkomen (huur 

of koopwoning) voor gratis advies en kleine energiebesparende 

maatregelen om direct energie en geld te besparen  

https://energieloketleeuwarden.nl/gratis-energiecoach-aan-huis/.

- Activiteiten City of Literature, van 7 mei tot 14 augustus (Arcadia). Op 

verschillende locaties in wijken en dorpen.  Meer info:  

https://www.leeuwardencityofliterature.nl/ 

- Stadskunstenaar - kunstprojecten in de openbare ruimte. Meer info: 

www.cotecreate.com.

- Community art projecten - kunst in je wijk, van Januari tot en met 

juli. In de dorpen: Stiens, Alde Leie, Finkum, Hijum, Britsum, Jelsum, 

Koarnjum, Mantgum, Warten, Jirnsum, Swichum, Wirdum, Grou, Húns, 

Leons, Baard, Easterlittens en de wijken Aldlan, Nijlan, Huizum-West, 

Bilgaard, Heechterp-Schieringen, Oldegalileen & Bloemenbuurt, 

Vrijheidswijk. Corona blijft een onzekere factor. Meer info:  

https://generatiehuis.nl/kunst-in-je-buurt/. Betreffende wijkpanels/

dorpsbelangen worden via het project betrokken.

- Himmelwike in maart 2022. Jaarlijks terugkerende activiteit in 

samenwerking met basisscholen.

- Opstellen kerkenvisie in 2020-2022. Naast beheerders en eigenaren 

van de gebouwen worden ook wijkpanels /dorpsbelangen hierbij 

betrokken. 

- Aanpak (Jeugd)overlast bij locaties met veel meldingen van 

jeugdoverlast. Inzet op hotspots, en per locatie/situatie wordt plan 

van aanpak gemaakt, in samenwerking met jongerenwerk, politie en 

straatcoaches. 

- POP-Up bureau Handhaving op diverse locaties. Om de 

benaderbaarheid te vergroten organiseren we op diverse locaties 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.

- Zoektocht naar regionale opvanglocatie voor Vluchtelingen, naar 

aanleiding van oproep van het COA in 2022. Locatie nog niet bekend, 

afhankelijk van overleg met eigenaren, omgeving en Raad.  

- Een sterke sociale basis vormt de ruggengraat van de samenleving en 

draagt bij aan leefbaarheid en saamhorigheid. In 2022 gaan we graag 

met u in gesprek over de sociale basis in uw wijk of dorp en over 

welke mogelijkheden er zijn voor bewoners, professionals, vrijwilligers 

en gemeente. Zie hier de visie www.leeuwarden.nl/nl/file/37130/

download   

- Met een laag inkomen en moeite met maandelijks rondkomen heeft u 

misschien recht op een minimaregeling. Kijk op: 

www.leeuwarden.nl/nl/hulp-bij-armoede-en-schulden  

- Voor kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld kunt u op 

de website www.samenvoorallekinderen.nl/ aanvragen doen voor 

bijvoorbeeld een schoolreisje, zwemles of een andere sport, muziek, 

theaterles of dansles, een uitje of een verjaardagsbox. 

Wat gaan we doen, en waar?

In het afgelopen jaar is zijn de eerste citygards geplaatst in de strijd tegen 

het zwerfafval. Ook hebben de plannen voor aanpassing en renovatie 

van de speeltuin vorm gekregen. Er is geld geïnvesteerd in de website en 

facebookpagina. Ook in de  vlindertuin hebben we geïnvesteerd en er is 

op een beperkte schaal begonnen met de moestuintjes voor bewoners. 

Ook dit jaar willen we hier weer geld van het wijkbudget in investeren 

en daar waar het kan de lopende projecten uitbreiden. Hiernaast zijn er 

ideeën om in de groenstrook langs het kanaal meer bloemen te laten 

bloeien, en wordt nagedacht over groene bushokjes.  

Maar we zijn er ook voor andere frisse ideeën en initiatieven van 

bewoners uit de wijk Nijlan. Ideeën en initiatieven die de leefbaarheid 

in de wijk voor iedereen vergroten. Wij nodigen u daarom uit om eens 

bij een wijkpanelvergadering aan te schuiven. Wij horen graag uw 

gedachten, ergernissen of problemen die u ervaart in de wijk. Maar ook 

uw idee om de wijk te kunnen verbeteren kunt u aan ons kenbaar te 

maken. Het wijkpanel vergadert iedere tweede dinsdag van de maand. 

Samen met de betrokken partijen zoals bijvoorbeeld de gemeente 

proberen we die dan tot een uitvoerbaar plan te komen. Neem eens een 

kijkje op: https://nijlan.nl/.


