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2 Nieuwsbrief
Wijken en dorpen

Corona-tijd in de wijken en dorpen
We zitten in een bijzondere tijd. Veel mensen werken thuis, kinderen krijgen
les via een beeldscherm, we kunnen elkaar niet meer bezoeken. We missen het
directe contact met elkaar. Voor jonge kinderen worden de maatregelen vanaf 11
mei versoepeld. Ze kunnen dan weer naar school, naar de kinderopvang en buiten
sporten. Over de wijze waarop dit gaat plaatsvinden, is intensief overleg tussen o.a. de
gemeente, scholen, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en verenigingen.

Gelukkig zijn we inventief en creatief
en niet voor één gat te vangen!
Overal ontstaan nieuwe vormen van
‘contact onderhouden’ en ‘naar elkaar
omkijken’. We doen boodschappen
voor elkaar, er worden in een hele
straat bloemen uitgedeeld, we bellen
elkaar. Vergaderingen van wijkpanels,
dorpsbelangen en wijkorganisaties
worden via Skype of Zoom gedaan.
Buurt- en dorpshuizen zijn in elk
geval t/m 19 mei gesloten waardoor
veel activiteiten vervallen. Dat is
heel jammer voor de bewoners, én
voor degenen die de activiteiten
voorbereiden. De sluiting van het
buurt- of dorpshuis kan ook gevolgen
hebben voor de exploitatie. Door
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gemeentes en belangenorganisaties
wordt er op landelijk niveau
aandacht gevraagd om ook een
compensatieregeling voor buurt-,
en dorpshuizen te realiseren. Wij
houden u op de hoogte over de
ontwikkelingen.

We zien ook zorgen in de wijken over
drukke ontmoetingsplekken, waar geen
1,5 meter afstand wordt gehouden.
Meld deze vooral op 14058, dan
nemen we de locaties mee in de
rondes van de toezichthouders.
Zijn er andere zorgen in uw wijk of
dorp, zorg over uw bewoners, meldt
het ons, of de sociale wijkteams en
de dorpenteams. We zijn gewoon
bereikbaar per mail en telefoon.

Dorpsfeesten en wijkfeesten kunnen
tot 1 september niet doorgaan.
Aanvragen die op dit moment lopen
voor evenementen na 1 september
worden wel verleend. Daarin wordt
aangeven dat u rekening moet houden
met de huidige maatregelen (1,5 meter
afstand houden). Indien het verbod
op evenementen verlengd wordt (tot
na 1 september) worden afgegeven
vergunningen ingetrokken.

Wij wensen iedereen veel sterkte,
maar vooral: blijf gezond!

De provincie Fryslân stelt extra geld
beschikbaar voor kleine enzaamheidsen leefbaarheids-initiatieven.
Per initiatief is maximaal € 500,beschikbaar. Dit kunt u aanvragen op
https://bit.ly/2KroQGM
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Kennismaken met
Bart van der Scheer,
nieuwe wijken- en
dorpenmanager

Daniël Appelo: Afscheid
nemen in een stille tijd

Bart van der Scheer is per 15
april aan het werk als wijk- en
dorpenmanager.
“Als Drent ben ik ruim 20 jaar geleden
naar Friesland gekomen om civiele
techniek te studeren aan de NHL.
Vervolgens ben ik niet meer weg
gegaan uit Leeuwarden en heb ik
gewerkt bij Rijkswaterstaat, een
aannemingsbedrijf in Leeuwarden en ik
werk nu zo’n vijf jaar bij de Gemeente
Leeuwarden.
Ik ga me als dorpen- en wijkenmanager
inzetten voor 17 dorpen ten zuiden van
Leeuwarden; de dorpen die vroeger
bij Boarnsterhim en Littenseradiel
hoorden. Daarnaast trek ik op
met collega Bram Louwerse in de
wijken Vlietzone, Tjerk Hiddes/
Cambuursterhoek en Oldegalileën/
Bloemenbuurt. Zodra de situatie het
weer toelaat kom ik graag langs om
kennis te maken.
Een aantal contactpersonen in
de dorpen kennen mij al door de
gesprekken die we hebben gevoerd
over het grootschalig vervangen van
de openbare verlichting. Ook deze
werkzaamheden blijf ik als adviseur nog
behartigen en zullen ter sprake komen
in ons contact.
Ik zie er naar uit om in contact te zijn
met elkaar over initiatieven of het
bespreken van problemen en het
zoeken naar een oplossing. Zo maken
we een dorp of wijk iedere dag weer
een stukje mooier. “
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En dan komt die dag dat je moet schrijven dat je met pensioen gaat! Donderdag 23
april was mijn laatste werkdag bij de gemeente. Wat gaat de tijd toch ontzettend
snel voorbij, als je doet wat bij je past.

Ik kan me nog goed herinneren dat ik voor het eerst zelf een klas in het
basisonderwijs onder mijn hoede had, toen ik 23 jaar was. De eerste 22 jaar
van mijn werkzame leven lagen in het onderwijs: 15 jaar voor de klas en daarna
7 jaar in diverse schoolleidingen. De laatste jaren was ik directeur van een
basisschool in Bilgaard, de ’Hoogfenne’.
In 1998 maakte ik de overstap naar de gemeente, waar ik eerst projectleider
Brede Scholen werd, en daarna -met wat korte onderbrekingen- een kleine
20 jaar wijkmanager in Oud Oost o.a. ben geweest. Een dynamisch gebied
met eigen problematiek. Een probleem in een wijk of met bewoners heb ik
altijd een uitdaging gevonden: over problemen maak je contact met elkaar en
dan ben je vaak al richting een oplossing. If it does not challenge you, it won’t
change you. Het werken in de wijken met de bewoners vond ik altijd leuk, dáár
kan je namelijk het verschil maken en laten zien dat een gemeente ook anders
kan werken.
Mijn laatste werkjaar was eigenlijk heel turbulent. Het leek alsof ik in een
turbotrein zat, die met gierende remmen stopte, ergens halverwege maart dit
jaar. Iedereen moest uitstappen; de trein bleef leeg in gemeenteland achter.
Die trein komt over een tijdje weer op gang en dan ben ik uitgestapt. Tijd voor
nieuwe dingen en helemaal baas over de eigen agenda. Ik ga mezelf resetten,
afstand nemen en reizen na het coronatijdperk. Bram Louwerse wordt mijn
opvolger in de wijken van Oud Oost. Hoe en wanneer een afscheid mogelijk is,
weten we nu nog niet.
Ik wil jullie allemaal, bewoners van de wijken en dorpen, collega’s ambtenaren,
collega’s gebiedsgericht werken en bestuurders bedanken voor de
samenwerking in al die jaren. Stap straks vol goede moed weer in de trein en
blijf gezond!
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Bert Wassink is de nieuwe
wethouder Wijken & Dorpen
We hebben een nieuwe wethouder voor de wijken en dorpen. Bert Wassink is op
1 april begonnen aan zijn nieuwe baan. Inmiddels heeft wethouder Wassink zich
verdiept in de dossiers en bezint hij zich op de vraag wat hij kan betekenen voor de
wijken en dorpen.

“Leeuwarden is de negende gemeente
waarvoor ik werk. In het verleden heb ik
als wijkmanager gewerkt (Veendam) en
als wethouder in een gemeente met 35
kernen (Aa en Hunze). Ik heb heel veel
zin om in de gemeente Leeuwarden
in gesprek te gaan met de actieve
bewoners in wijken en dorpen.
Mijn vrouw Ariënne en ik hebben
een huurwoning gevonden in het
oude centrum (op 300 meter van het
Stadhuis!) en we verheugen ons er
bijzonder op in Leeuwarden neer te
strijken en de stad en de dorpen nog
beter te leren kennen.

Voor de dorpen in voormalig
Leeuwarderadeel (behalve Stiens) en
voor de wijken Nijlân, Aldlân, HuizumWest, Zuidlanden en Zuiderburen ben
ik ook wijk- en dorpenwethouder. De
kennismaking met deze wijken en
dorpen doe ik graag persoonlijk. Graag
zo spoedig mogelijk, maar in deze
tijd met beperkingen vanwege het
Coronavirus is het even wachten op een
geschikt moment.
Vanzelfsprekend ga ik m’n best doen
de komende jaren samen met actieve
bewoners echt concreet dingen te
bereiken voor de wijken een dorpen.“

Nieuwe gebiedsindeling

Wethouder Wijken & Dorpen
Bert Wassink

wijk-/dorpenwethouders en wijk-/dorpenmanager

Dorp

Dorpenwethouder

Dorpenmanager

Alde Leie

Bert Wassink

Anja Reus
Bart van der Scheer

Gebiedsindeling

Baard

Hilde Tjeerdema

Britsum

Bert Wassink

Anja Reus

Easterlittens

Hilde Tjeerdema

Bart van der Scheer

Wijk

Wijkwethouder

Wijkmanager

Feinsum

Bert Wassink

Anja Reus

Achter de Hoven

Hilde Tjeerdema

Evelyn Polhuijs

Friens

Sjoerd Feitsma

Bart van der Scheer

Aldlân

Bert Wassink

Anja Reus

Goutum

Friso Douwstra

Rikkie Hagen

Bilgaard

Hilde Tjeerdema

Evelyn Polhuijs

Grou

Sjoerd Feitsma

Bart van der Scheer

Binnenstad

Friso Douwstra

Bram Louwerse

Hempens-Teerns

Friso Douwstra

Rikkie Hagen

Blitsaerd

Hein de Haan

Evelyn Polhuijs

Hijum

Bert Wassink

Anja Reus

Camminghaburen

Hilde Tjeerdema

Anja Reus

Hilaard

Hilde Tjeerdema

Bart van der Scheer

Heechterp/Schieringen

Hein de Haan

Evelyn Polhuijs

Húns-Leons

Hilde Tjeerdema

Bart van der Scheer

Huizum-Oost

Hilde Tjeerdema

Evelyn Polhuijs

Idaerd-Eagum

Sjoerd Feitsma

Bart van der Scheer

Huizum-West

Bert Wassink

Anja Reus

Jellum-Bears

Friso Douwstra

Bart van der Scheer

Muziek-, Transvaal- en Vogelwijk

Sjoerd Feitsma

Rikkie Hagen

Jelsum-Koarnjum

Bert Wassink

Anja Reus

Nijlân

Bert Wassink

Anja Reus

Jirnsum

Sjoerd Feitsma

Bart van der Scheer

Oldegalileën/Bloemenbuurt

Hein de Haan

Bram Louwerse

Jorwert

Friso Douwstra

Bart van der Scheer

Oranjewijk

Hilde Tjeerdema

Evelyn Polhuijs

Lekkum/Miedum/Snakkerburen

Friso Douwstra

Rikkie Hagen

Schepenbuurt

Hein de Haan

Bram Louwerse

Mantgum

Friso Douwstra

Bart van der Scheer

Tjerk Hiddes/ Cambuursterhoek

Hein de Haan

Bram Louwerse

Reduzum

Friso Douwstra

Bart van der Scheer

Valeriuskwartier

Sjoerd Feitsma

Rikkie Hagen

Stiens

Hein de Haan

Anja Reus

Vlietzone

Hein de Haan

Bram Louwerse

Warstiens

Friso Douwstra

Bart van der Scheer

Vosseparkwijk

Sjoerd Feitsma

Rikkie Hagen

Warten

Friso Douwstra

Bart van der Scheer

Vrijheidswijk

Hein de Haan

Evelyn Polhuijs

Weidum

Friso Douwstra

Bart van der Scheer

Westeinde

Sjoerd Feitsma

Rikkie Hagen

Wergea

Friso Douwstra

Bart van der Scheer

Wielenpôlle

Hein de Haan

Bram Louwerse

Wirdum/Swichum

Friso Douwstra

Rikkie Hagen

Zuiderburen

Bert Wassink

Anja Reus

Wytgaard

Friso Douwstra

Rikkie Hagen

Zuidlanden

Bert Wassink

Anja Reus
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Bezoekadres Gemeentehuis
Oldehoofsterkerkhof 2		
8911 DH Leeuwarden		

Telefoon 14 058
gemeente@leeuwarden.nl

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