
 

 

Samenvatting Dialoogsessie ‘Leeuwarden is in 2028 een sterke economische 
gemeente in Noord-Nederland en Europa’ op 31 oktober 2019 
 
 

Namens generatie 2028 wordt aangegeven dat economie voorwaardelijk voor welvaart is, niet alleen 
groen-blauw. Braindrain (wegtrekken van talentvolle, vaak hoogopgeleide jongeren) richting 
Randstad is bedreigend. Versterking van het MKB in Leeuwarden is nodig; lokale ondernemers 
moeten meer innoveren en sterker worden. Verdienvermogen moet vergroot worden. 
 

Opgave 1 – Inzet op passende sectoren 
Integraliteit is een trefwoord, cross-sectoraal (sector overstijgend) eveneens. Enkele meer 
individuele suggesties: ‘Smart City 2028’ (tegen de achtergrond van de digitaliseringsopgave), 
aandacht voor de beschikbaarheid van voldoende én de juiste arbeidskrachten. 
“Denk aan introductie van een “nieuw Foodsysteem” met balans tussen lokale en (inter)nationale 
producten.” 
 

Opgave 2 – Ontwikkeling nieuwe bedrijfsterreinen 
Nieuwe terreinen lijken nog steeds nodig om goed te kunnen voldoen aan een brede vraag. De stad is 
primair in beeld voor vestiging van bedrijvigheid (koppeling aan kennis, onderwijs, arbeidsmarkt), 
maar ook in het buitengebied en bij dorpen moet ruimte zijn voor (kleinschalige) bedrijvigheid. 
“Revitalisering is duur, maar kan uitstekende resultaten opleveren.” 
 

Opgave 3 – Leeuwarden als place to be 
Benut de potenties van de totale gemeente, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheden van Grou op gebied 
van watersport. Profilering en onderscheidend vermogen belangrijk. Waarschuwing voor te 
eenzijdige focus op kwantitatieve groei; kwaliteit juist van belang om tot meer verdienvermogen te 
komen. Stuwende werkgelegenheid is belangrijk, juist ook om verzorgende werkgelegenheid 
(financieel) mogelijk te maken. Groen-blauw kan wellicht een belangrijke basis vormen voor 
stuwende werkgelegenheid, zeker ook in combinatie met specifieke regionale kwaliteiten. 
“Spoordok kan in dit verband belangrijke locatie worden.” 
 

Opgave 4 – Goede bereikbaarheid van Leeuwarden 
Een snelle verbinding tussen Leeuwarden en bijvoorbeeld de Randstad wordt als noodzakelijke 
voorwaarde gezien. Biedt ook mogelijkheden voor wonen in het noorden, werken in de Randstad. 
Aantakking van Leeuwarden op de eventuele Lelylijn is een specifiek aandachtspunt. Verbinding met 
Randstad is belangrijk, met Duitsland eveneens. 
“Inzetten op een autovrije binnenstad.“ 
 

Reflecties 
Hans-Paul van der Snee: “Ondersteuning voor roep om inclusiviteit”. Juist via de wedding-pie kan 
balans gevonden worden. Hij noemt ruimte voor scheppende vernieuwing en de cross-sectorale 
aanpak. Andere suggesties: aandacht voor specifieke woonvormen, aandacht voor levendig 
winkelgebied, meer groen, water en beleving, belang van circulaire economie en versterking imago.  
 

Afsluiting 
Belang en toepasbaarheid van de ‘wedding pie’ en de zoektocht naar balans tussen de drie lagen is 



 

 

opnieuw een nadrukkelijk gedragen punt. Hetzelfde geldt voor de noodzaak van een integrale 
aanpak. 


