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Tijdens het voorzittersoverleg (voor buurt/wijk/dorpshuizen) van 19 november 2019 

zijn de ontwikkelingen besproken met betrekking tot de buurt- en dorpskamers.

De buurt- en dorpskamers zijn onderdeel 

van de herijking Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO). In de buurt- en 

dorpskamers zijn bewoners welkom, met 

of zonder ondersteuningsvraag. Er vinden 

activiteiten en ontmoetingen plaats. Ook 

kan men van hieruit direct ondersteuning 

krijgen door vrijwilligers(organisaties) 

of door beroepskrachten en kan er 

vanuit de buurt- of dorpskamer worden 

doorverwezen naar specialistische hulp. 

Het is nog niet duidelijk hoeveel en waar de 

buurt- en dorpskamers precies komen maar 

wél is duidelijk dat het zoveel als mogelijk 

moet aansluiten bij bestaande activiteiten 

in de wijken en dorpen.

Dit wil de gemeente zoveel mogelijk samen 

met betrokken bewonersorganisaties in de 

wijken en dorpen vormgeven. De gemeente 

heeft 3 opbouwwerkers aangesteld die dit 

proces gaan begeleiden.
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Inloopmoment voor 
vragen

Tijdens het voorzittersoverleg is veel 
informatie gedeeld en er vonden 
positieve levendige discussies plaats. Op 
4 december is er een inloopmoment in 
het gemeentehuis van 16.00 - 18.30 uur. 
U bent van harte welkom om uw vragen, 
opmerkingen, zorgen dan te delen met 
gemeentemedewerkers die u te woord 
kunnen staan. 

Buurt- en dorpskamers
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Waarom heeft Leeuwarden 
een Meldpunt Overlast?

Wij vinden dat iedereen op een prettige manier in Leeuwarden en in de dorpen 

moet kunnen wonen. Overlast hoort daar niet bij. Wanneer u toch overlast heeft van 

bijvoorbeeld een buurman die iedere nacht luide muziek draait, hangjongeren die zich 

in uw omgeving op een vervelende manier gedragen of een drugsverslaafde die zich 

in een portiek ophoudt en gebruikt, dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Overlast 

Leeuwarden(MOL) telefoonnummer 14058. Ook als u zich zorgen maakt over iemand in 

uw buurt kunt u dit hier melden. 

Partners
Het MOL werkt nauw samen met instanties 

zoals de woningcorporatie, de wijkagent 

en het wijkteam. Ons gezamenlijke doel is 

de overlast te stoppen of op zijn minst flink 

te verminderen. Daarom gaan wij samen 

op zoek naar een passende oplossing voor 

uw klacht. Soms dragen we een melding 

over naar een Wijkteam, als er behalve 

overlast sprake is van andere problematiek 

zoals een vervuilde woning, verslaving of 

verwaarlozing. Het MOL meldt ook zaken 

aan bij Bureau Buurtbemiddeling. 

Dossiervorming
Een goede dossiervorming is tevens 

een belangrijke taak van het MOL. Een 

goed dossier kan later van belang zijn, 

bijvoorbeeld als de gemeente besluit 

bestuursrechtelijke maatregelen te treffen. 

Of als de woningcorporatie besluit een 

uitzettingsprocedure op te starten. Een 

goed dossier kan alleen worden gevormd 

als de overlast frequent wordt gemeld. 

Het is belangrijk dat meerdere personen 

melding doen van overlast. Dit zorgt 

namelijk voor een sterker dossier.

Terugkoppeling
Het MOL zorgt voor een terugkoppeling 

naar de melder. Het is immers prettig om 

geïnformeerd te worden over wat er met 

uw melding is gebeurd. Het MOL houdt 

zich aan de regels voor de verwerking van 

persoonsgegevens ( Algemene verordening 

Gegevensbescherming (AVG) . Om deze 

reden kan niet alle informatie met de 

melder worden gedeeld. 

Op 3 december stelde het college de verhalende rapportage 

“Leeuwarden en de wijken en dorpen, hoe staan we ervoor in 

2019” vast. De rapportage wordt aangeboden aan de Raad. 

Deze rapportage is mede samengesteld op basis van het gesprek 

dat we hierover voerden tijdens het expertteam op 25 juni 2019. In 

de rapportage vindt u verhalen van initiatieven. We laten ook zien 

hoe er nieuwe en andere verbanden in wijken en dorpen ontstaan. 

Een ander belangrijk element in de wisselwerking tussen gemeente 

en wijken en dorpen is het betrekken van bewoners bij plannen en 

mogelijke invloed hierop. 

We zien dat de gemeente, de wijken en dorpen, en de samenleving 

ontwikkelingen doormaken. Om hierover goed met elkaar 

in gesprek te blijven, werken we continu aan onze relatie. 

Gebiedsgericht werken is voor de gemeente een waardevolle 

manier om de verbinding en de samenwerking met de samenleving 

te versterken. De rapportage wordt u digitaal toegestuurd. 

Verhalende Rapportage: ‘Leeuwarden en de 
wijken en dorpen’: hoe staan we ervoor in 2019?

Wijk- en dorpsprogramma’s 2020

Ook in 2020 maken we weer wijk- en dorpsprogramma’s. Hierin 

vindt u de werkzaamheden die de gemeente gaat uitvoeren 

in uw dorp of wijk. En natuurlijk ook uw eigen plannen en 

artikelen. Een mooi overzicht voor uw bewoners.

In de eerste twee weken van februari 2020 worden de wijk- en 

dorpsprogramma’s huis-aan-huis in uw wijk/dorp bezorgd. 

Op dinsdag 28 januari 2019 presenteren we de wijk- en 

dorpsprogramma’s aan u. Dat doen we in Campus Fryslân, het 

voormalige Beursgebouw. We hopen u allemaal te zien!
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Eetbare en groene 
initiatieven in 
Leeuwarden

Eetbare en groene initiatieven 

schieten als paddenstoelen uit de 

grond :) Deze initiatieven zorgen 

voor veel gemeenschapsvorming en 

activeren en inspireren veel mensen 

om hun leefomgeving te vergroenen 

en te participeren. 

Niet alleen eetbare initiatieven zoals 

moes- en fruittuinen zijn in opkomst, 

ook groene initiatieven zoals vlinder- 

en bloementuinen zien we steeds 

meer om ons heen verschijnen. In de 

gemeente Leeuwarden komen er elk 

jaar wel een paar bij.

De verschillende initiatieven komen 

uit allerlei hoeken. Soms neemt een 

bewoner het initiatief, andere keren 

wordt het initiatief genomen door 

wijkpanels, dorpsbelangen, bedrijven 

of instellingen of gaan organisaties 

een samenwerking aan. De initiatieven 

dragen allemaal een steentje bij aan 

meer voedsel, groen en biodiversiteit in 

de gemeente. In dit rapport 

www.leeuwarden.nl/nl/file/36103/

download vindt u een mooi overzicht. 

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

‘Leeuwarden is onze buurt’

Heb je weleens kreeft gegeten? Of varkenshaas? Bij Stadskantine West kun je voor  

€ 8,00 elke laatste dinsdag van de maand lekker avondeten. Mensen die dit niet 

kunnen betalen, krijgen de maaltijd van de Stadskantine. 

‘We nodigen niet alleen mensen met een smalle beurs uit,’ legt Finn de Boer, kok, uit. 

‘Want fooien hebben wij ook nodig. Alle fooien die we krijgen, gaan in een potje. Dit potje 

maakt het mogelijk dat we mensen met een smalle beurs een gratis maaltijd aanbieden.’

Mienskipsfonds
Het Mienskipsfonds heeft de Stadskantine een duwtje in de rug gegeven. Dat bood 

mogelijkheden. Zo heeft de Stadskantine een “bitebike” aangeschaft. Een bakfiets met een 

keuken erin. In maart organiseerden ze “Stadskantine Goes Blind” met behulp van deze 

subsidie.

Goes Blind
Standskantine werkte in maart met het thema toegankelijkheid: “Stadskantine Goes Blind”. 

Mensen dineerden geblinddoekt. ‘We willen de bezoekers bewust maken van de wereld 

van het “niet zien” ’, zegt Dirk de Koning, medewerker van de Stadskantine. ‘De overige 

zintuigen worden extra geprikkeld door ons vertrouwde heerlijke driegangenmenu en 

meer. We willen vaker thema’s aan het diner toevoegen.’

Verleden
Het begon allemaal zeven jaar geleden. ‘Ik kwam in Leeuwarden als dakloze. Het wijkteam 

vroeg mij wat ik wilde doen. Dat was voor mij duidelijk: ik wil koken’, vertelt Finn. 

‘Ik ben begonnen bij Vizier op Werk, waar ik mij heb ontwikkeld tot wat ik nu ben’, legt Dirk 

uit. ‘Ik besloot in de horeca verder te gaan en kwam terecht bij het wijkteam West. Nu help 

ik met alle benodigde dingen die gedaan moeten worden, zoals boodschappen doen.’

Doel
De Stadskantine gaat uitbreiden. Finn: ‘Uiteindelijk willen we vijf avonden per week in 

vijf verschillende wijken koken. We heten nu nog Stadskantine West, maar dat moet 

Stadskantine 058 worden. Heel Leeuwarden is onze buurt.’ 

Mienskipsfonds 2020
Ook in 2020 kunt u nog steeds een bijdrage aanvragen uit het Mienskipsfonds. Elke maand 

bespreekt de Tafel van 8 de binnengekomen aanvragen en krijgt u snel bericht hierover. Op: 

www.leeuwarden.nl/nl/mienskipsfonds vindt u de regeling en het aanvraagformulier. 

Eetbare en groene 
initiatieven

Augustus 2019


