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Nieuwsbrief1

Aan de slag!

Bewoner(sgroepen) zoeken steeds vaker zelf een oplossing voor zaken waar 

ze tegenaan lopen; nieuwe wegen en eigen initiatieven. Dit vindt de gemeente 

Leeuwarden belangrijk voor de leefbaarheid en levendigheid in de stad en dorpen. 

De gemeente sluit ook graag aan bij deze initiatieven. In het collegeprogramma 

is onder de noemer ‘Iedereen doet mee’ een belangrijke plek ingeruimd voor het 

Mienskipsfonds. Mienskip bevordert betrokkenheid in de samenleving en het fonds 

maakt initiatieven mogelijk in de jaren 2014 t/m 2017. 

Mienskipsfonds Leeuwarden
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In de afgelopen jaren leerden we dat 

Leeuwarden.....

• een gemeente is die bruist van de 

initiatieven

• in 2018 culturele hoofdstad van Europa is

• een samenleving is vol met diversiteit.  

De ene mens is de andere niet; de ene 

wijk is de andere niet

• een sterke infrastructuur heeft van 

bewonersorganisaties in wijken en 

dorpen, sport en cultuur en in allochtone- 

en kerkelijke gemeenschappen

• kiest om dingen te proberen; bewoners-

initiatieven krijgen zoveel mogelijk de 

ruimte om aan de slag te gaan 

Leeuwarden wil op een praktische manier 

aan de slag met initiatieven, die leven in 

de Leeuwarder Mienskip. Heeft u een plan 

dat u wilt uitvoeren? De gemeente kan u 

mogelijk een stap verder helpen. 
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Als u een aanvraag voor het Mienskipsfonds wilt indienen is onderstaande informatie 

belangrijk voor u. 

We adviseren u om helder en overtuigend het volgende duidelijk te maken in de aanvraag:

• wat is het plan

• op welke manier voldoet het aan de basisvoorwaarden

• is één of meer van de prioriteiten van toepassing 

• welke soort ondersteuning zoekt u voor het plan.

Basisvoorwaarden

• het Mienskipsfonds is voor initiatieven van bewoners(-groepen)

• het gaat om activiteiten en initiatieven op het terrein van leefbaarheid en participatie

• een initiatief moet aansluiten bij wat er leeft in de eigen omgeving; het moet draagvlak 

hebben

• de initiatiefnemer(s) moet(en) actief bijdragen aan de uitvoering van het initiatief

Prioriteiten

Naast de basisvoorwaarden stelt de gemeente nog enkele aanvullende prioriteiten. Sluit u 

hierbij aan dan betekent het een grotere kans op toekenning.

• het initiatief biedt een oplossing voor een lastige en/of actueel maatschappelijke kwestie

• het geeft bewoners de mogelijkheid om een taak van de overheid over te nemen

• het initiatief heeft een innovatief en vernieuwend karakter

• u krijgt niet op een andere manier een bijdrage vanuit een gemeentelijke regeling of fonds
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Welke ondersteuning kan de gemeente bieden:

• aandacht en contact; initiatiefnemers verbinden aan de goede gesprekspartners

• helpen met kennis die er binnen de gemeente is op vele verschillende terreinen

• praktische hulp door verbindingen te leggen waar initiatieven deels samenvallen met door 

of namens gemeente uitgevoerd werk

• soms is binnen de reguliere budgetten ruimte om een initiatief met geld, materialen of 

specifieke deskundigheid te helpen

• en natuurlijk het Mienskipsfonds waar u een beroep op kunt doen.

Hoe dient u een 
initiatief in?

Heel eenvoudig, stuur een aanvraag 

voor het Mienskipsfonds aan:

Het Mienskipsfonds, t.a.v. 

M. Diephuis

Postbus 21.000

8900 JA Leeuwarden

Mail: gemeente@leeuwarden.nl
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Tafel van acht

Initiatieven

Initiatiefnemer maakt zelf 
werk van het initiatief

Initiatieven komen vaak van bestaande 

organisaties, maar steeds vaker van 

andere los-/vaste groepen bewoners. Zo’n 

initiatief heeft de meeste kans op succes, 

als de initiatiefnemer nauw betrokken 

blijft bij de uitvoering. Daarom spreken 

we initiatiefnemers steeds vaker aan als 

‘eigenaar van hun initiatief’. De gemeente 

kan aan het initiatief een bijdrage leveren 

in aandacht, deskundigheid of financieel. 

Maar rekent daarbij op de inzet van 

de initiatiefnemer om zijn/haar plan 

werkelijkheid te maken. Daarbij stelt de 

gemeente zich de vraag, of en hoe zij daar 

een bijdrage aan kan leveren. 
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Wat kan het Mienskipsfonds voor u betekenen

Het Mienskipsfonds helpt bewoners (-groepen) met initiatieven. Niet voor niets heet het 

'Mienskipsfonds'. We willen dit met de Leeuwarder bevolking ontwikkelen. Daarom kiezen 

we voor een nieuwe werkwijze; de 'tafel van acht'. In de tafel van 8 zitten bewoners en 

maatschappelijk betrokken instellingen. Zij bekijken initiatieven en beoordelen waarom een 

aanvraag voor een initiatief wel of niet wordt toegewezen.

De financiën

Voor het Mienskipsfonds is tijdens de 

periode 2014 – 2017 jaarlijks € 400.000 

beschikbaar voor initiatieven. 


