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Namens de generatie 2028 is aangegeven dat Leeuwarden al goed op de kaart staat. De impact van 
kunst en cultuur op de samenleving is groot. Dat heeft Culturele Hoofdstad al gebracht. Dit 
vasthouden is nodig door te investeren, het blijven ontwikkelen en innoveren, maar ook door verder 
te professionaliseren. Leeuwarden is een culturele stad met aantrekkingskracht voor jongeren. 
“Mauerpark in Berlijn geeft de vibe die we nodig hebben.” 
 
Opgave 1 – Voldoende woningen voor alle lagen van de bevolking 
Onze samenleving verandert. We wonen langer zelfstandig thuis. We moeten meer doen met elkaar 
of zelf. Levensloopbestendig wonen met alle digitale en technische mogelijkheden die daarbij passen. 
Dit betreft niet alleen woningen, maar ook voorzieningen. Wel werd er een zorg aangestipt: mensen 
in dorpen willen graag daar blijven wonen, maar treffen daar onvoldoende geschikte woningen aan. 
Dit vraagt om meer voorzieningen voor ouderen, eventueel via particulier opdrachtgeverschap. Er 
ontstaan nieuwe woonvormen met gezamenlijke ruimtes en eigen plekken om je terug te trekken. 
“We moeten komen tot regels die splitsing van woningen met deze achtergrond mogelijk maken in 
plaats van te frustreren.” 
 
Opgave 2 – Digitalisering van de samenleving 
Digitalisering is de rode draad door alle opgaven, werd hier aangegeven. Door meer focus op hoe we 
samenleven. Brede Welvaart betekent dat we de onderling samenhang tussen de impact van ons 
handelen op het nu, later en elders zien. Deze gedachtegang moet in ons DNA komen als 
automatisme. Voor onze samenleving betekent het meer organisatiekracht vanuit verenigingen en 
communities, zoals verenigingen van eigenaren, maar ook van andere type verenigingen die 
voorzieningen beheren. 
“De Australische jongeren constateerden dat Zuiderburen de armste en de Vrijheidswijk de rijkste wijk 
is vanwege de saamhorigheid en beeld op straat (niemand versus levendigheid).” 
 
Opgave 3 – Ruimte voor initiatieven 
Bij de bespreking van deze opgave werd vooral aangegeven dat mensen de ruimte voelen en 
uitgenodigd worden om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Iedereen is gelijkwaardig en handelt 
dan vanuit identiteit en trots (koppelen aan brede welvaart). Een goede verbinding met de plek waar 
je verblijft of woont, is de sleutel. Die drijft de creativiteit. Van belang is om bij nieuwbouw 
vroegtijdig al een structuur in de wijk te kennen in de vorm van een wijkpanel die elkaar voor de 
bouw al opzoekt. 

We moeten een ‘waardenkaart’ kennen voor de afweging in het ruimtelijke gebruiken in plaats van 
regels. Lokale initiatieven moeten een logisch pad kennen door het oerwoud aan regels. De 
waardenkaart moet leidend zijn in de afweging of subsidies of ruimte mag worden toegekend. Meer 
een gevoelsmatige manier van afwegen die “klopt”. 
“Regels toepassen op de situatie in plaats van de situatie toepassen op de regels.” 

  



Opgave 4 – een gezonde leefomgeving 
Er is aangegeven dat dichtbije, toegankelijke en aantrekkelijke plekken moeten bestaan die worden 
bepaald door de gebruikers zelf. Bewegen staat voorop, maar het betekent ook gezond 
voedingsaanbod. Wonen, verkeer en bedrijven moeten gescheiden zijn, waarbij wonen, 
voorzieningen en werken weer geïntegreerd en verankerd moeten zijn op één plek. Er ontstaat wel 
een moreel vraagstuk: In hoeverre mag de overheid ingrijpen en gezond gedrag afdwingen? Men was 
het er over eens dat de overheid het prikkelen van de gezondheid door verleidingen in plaats van 
drang en dwang als uitgangspunt moet nemen. Daarnaast voorziet de gemeente in de 
basisinfrastructuur, de rest is aan de samenleving. 
“Dat niet de afwezigheid van ziekte de gezondheid bepaalt, maar het welbevinden (positieve 
gezondheid). Er bestaat dan ook geen blauwdruk voor gezondheid; het is een waarde, een maatstaf.” 
 
Reflecties 
Steven Hofenk (De Friesland Zorgverzekeraar): Langer thuis wonen zal het uitgangspunt blijven; 
anders is de zorg niet langer te organiseren. Data is de sleutel en geeft inzicht in gezonde levensstijl 
voor het individu. De verzekeraar kan persoonsgebonden voorlichting geven via een digitale 
omgeving en technologische oplossingen. Zo kunnen de juiste keuzes worden gemaakt.  
 
Ingrid van de Vegte (FSP): We moeten een gelijk speelveld creëren voor het gesprek over 
omgevingsvisie en de keuzes die daar spelen. Vanuit dezelfde informatiebronnen en –gelijkheid. Het 
Brede Welvaartskader kunnen we hanteren als betrouwbaar instrument. Leeuwarden heeft een 
sterke uitstraling over Friesland en is daarin bepalend. De verbinding Groningen-Leeuwarden is de 
sleutel voor een sterke regio. 

 


