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Alde Leie

Aan de bewoners van dit pand

Samen aan de slag in onze wijken en dorpen!

U komt na een lange werkdag uw straat inrijden en dan blijkt de hele straat opgebroken te zijn. Later komt u erachter dat er een 

veilige fietsroute en nieuwe parkeerplaatsen werden aangelegd. U bent blij met het resultaat. Het zou voortaan wel fijn zijn om dit 

van tevoren te weten. Wilt u alvast weten wat er in uw dorp gaat gebeuren? Lees dan het dorpsprogramma van Alde Leie voor 2023! 

We maken samen een dorpsprogramma

De gemeente Leeuwarden maakt elk 

jaar samen met het dorpsbelang een 

dorpsprogramma. Hierin staan activiteiten en 

projecten om de leefbaarheid en gezelligheid 

in het dorp te verbeteren. We vinden het 

belangrijk dat uw dorp een plek is waar 

u graag woont, prettig contact heeft met 

dorpsgenoten en waar u zich veilig voelt. 

Waar werken we aan bij u in het dorp?

Het dorpsbelang en de dorpsbewoners 

hebben een belangrijke rol in het 

meedenken en meebeslissen. U vindt in dit 

dorpsprogramma meer informatie van uw 

dorpsbelang en waar zij nu aan werken. Wilt 

u meer betrokken zijn bij de plannen van de 

gemeente en activiteiten van het dorpsbelang? 

Neem dan contact op met Doarpsbelang Alde 

Leie. 

Heeft u een idee voor uw dorp?

De gemeente is blij met initiatieven van 

inwoners. Heeft u zelf goede ideeën om 

de leefbaarheid en de sfeer in uw wijk 

te verbeteren? Neem contact op met 

dorpsbelang of kijk op de gemeentelijke 

website bij “bewonersinitiatieven”. 

Misschien is er ook subsidie mogelijk via het 

Mienskipsfonds. 
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Dorpskamer 
Dorpen Noord  
Nije Skalm

Ljipstrjitte 1

9051 AR Stiens

Vindt u het leuk om (nieuwe) mensen 

te ontmoeten? Of wilt u graag 

vrijwilligerswerk doen? De buurt- of 

dorpskamer is de plek waar u terecht 

kunt voor gezelligheid en activiteiten. 

De Skalm in Stiens is één van de 

buurt- en dorpskamers in de gemeente 

Leeuwarden. Heeft u een hulpvraag? 

Dan kunt u ook terecht bij de buurt- 

of dorpskamer. Sociaal werkers van 

Amaryllis staan voor u klaar. Ook zijn er 

vrijwilligers van het buurtservicepunt.

Voor deze locatie zijn we op zoek naar 

vrijwilligers. Is dat iets voor u? Neem dan 

contact op met de Nije Skalm.

Meer informatie
Kijk op de website voor alle locaties en 

openingstijden: www.leeuwarden.nl/

buurtendorpskamers Dorpsbelangen ontvangen jaarlijks geld van de gemeente voor activiteiten en/of investeringen 

in het dorp.  Zij kunnen  hiervoor bijvoorbeeld speeltoestellen aanschaffen,  graffiti kunstwerken 

laten maken of initiatieven uit het dorp ondersteunen. 

Doarpsbelang Alde Leie heeft met het in 2023 de volgende plannen:

- Website blijven verbeteren, actuele informatie er op zetten: zie www.aldeleie.nl

- Voor de verfraaiing van ons dorp: bloembollenplanten, en bloemen zaaien

- Dorpsvisie actualiseren

- Realiseren van het voorstel dat door de werkgroep verkeer wordt gedaan

Plannen van 
Doarpsbelang Alde Leie Dorpsprogramma 2023

Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2

Postbus 21000

8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058

Whatsapp 06 4336 5223

Melding Openbare Verlichting  
www.leeuwarden.nl/melding-verlichting

www.leeuwarden.nl

gemeente@leeuwarden.nl

@gemeente_lwd

/gemeenteLeeuwarden

Meldingen 
Voor meldingen en klachten over uw woonomgeving kunt u contact opnemen met de 

gemeente. Iedere klacht of melding is voor ons belangrijk voor de verbetering van de kwaliteit 

van uw woon- en leefomgeving. Daarom geldt: wacht niet te lang met melden, doe het zo snel 

mogelijk. Dan kan ook snel ingegrepen worden om erger te voorkomen.

Overlast
U wilt in een plezierige omgeving wonen, werken en ontspannen. Overlast hoort daar niet bij. 

Probeer eerst samen tot een oplossing te komen en afspraken te maken om de overlast te 

verminderen. Helpt dat niet dan kunt u melding doen bij het Meldpunt Overlast. Hier pakt de 

gemeente Leeuwarden samen met politie en hulpverleners overlast stevig aan. Het is belangrijk 

dat u steeds terugkerende overlast altijd meldt. Het Meldpunt Overlast registreert namelijk alle 

meldingen. Dat is belangrijk, want een goed dossier maakt het voor ons gemakkelijker om iets 

aan de overlast te doen. 

Meldingen over de 
openbare ruimte
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Activiteiten gemeente Leeuwarden
Voor vragen over deze activiteiten belt u 14058 of kijkt u op 

www.leeuwarden.nl.

Let op: Beschikbare middelen, weersomstandigheden, afstemming 

met andere projecten, en het communicatieproces kunnen leiden tot 

andere prioriteiten of een andere planning.

140 Aanbrtengen goottegels Leijester Hegedyk

263 Aanpak Leijester Hegedyk en Arjen Roelswei in het kader van 

verbeteren verkeersveiligheid

Gemeentebrede activiteiten (zonder nummer op de kaart) 

- Community art projecten - kunst in je dorp, van Januari tot en met 

juli. In Stiens, Mantgum, Grou en omliggende dorpen. Betreffende 

dorpsbelangen worden via het project betrokken.

- Op https://energieloketleeuwarden.nl/ vind u informatie over:

- Aardgasvrije wijken en dorpen. Via de ‘stap voor stap campagne’ 

kunnen inwoners tips, stappenplannen, veel gestelde vragen en 

antwoorden en de beschikbare subsidiemogelijkheden vinden om 

stap voor stap van het aardgas af te gaan. 

- Besparen van energie en over het verduurzamen en comfortabeler 

maken van de woning.

- Energiecoach voor mensen met een minimum inkomen voor gratis 

advies en kleine energiebesparende maatregelen. 

- Wijken en/of dorpen die willen starten met een duurzaam 

energieproject of juist een bestaand initiatief verder willen brengen, 

kunnen gebruik maken van Subsidie voor duurzame wijken en dorpen. 

https://www.leeuwarden.nl/subsidies/subsidieregeling-duurzame-

dorpen-en-wijken-2022/

- Stadsdichter - kunstprojecten in de openbare ruimte. Nader te bepalen 

locaties in wijken en dorpen.

- Himmelwike in maart 2023. Jaarlijks terugkerende activiteit in 

samenwerking met basisscholen.

- Aanpak (Jeugd)overlast bij locaties met veel meldingen van 

jeugdoverlast. Inzet op hotspots, en per locatie/situatie wordt plan 

van aanpak gemaakt, in samenwerking met jongerenwerk, politie en 

straatcoaches. 

- POP-Up bureau Handhaving op diverse locaties. Om de 

benaderbaarheid te vergroten organiseren we op diverse locaties een  

‘pop-up bureau’. Het pop-up bureau is mobiel en wordt voor een 

aantal uren geplaatst in een wijk of dorp. Door het gesprek aan te gaan 

met bewoners kunnen de handhavers op een laagdrempelige wijze de 

knelpunten- en overlastsituaties beter in beeld krijgen.

- Campagne nieuw afvalbeleid “Goed terecht in Leeuwarden”. 

Specifieke wijk- en dorpengerichte acties worden kort van tevoren 

aangekondigd via diverse kanalen, zie ook  

 https://goedterechtinleeuwarden.nl  

- Evenementen in de gemeente: Wilt u een evenement organiseren? 

Op https://www.leeuwarden.nl/evenementen/evenement-organiseren  

vindt u de route om uw evenement aan te melden. U vindt hier ook 

de evenementenkalender voor volgend jaar. 

Wat gaan we doen en waar?

In 2022 hebben we geen jaarvergadering en bijeenkomsten gehouden. 

De bestuursvergaderingen waren op afstand. 

Verkeer: De gemeente heeft in 2021 een werkgroep verkeer 

samengesteld die zich heeft gebogen over de opmerkingen en de 

mogelijkheden die zijn aangedragen door zowel de gemeente als de 

inwoners. In 2022 zijn er met de werkgroep digitale bijeenkomsten 

geweest en in augustus 2022 een fysieke bijeenkomst. Eind 2022 of 

begin 2023 worden de resultaten van deze overleggen bekend gemaakt 

aan de inwoners. 

Bestuur: In 2023 staat het bestuur nog steeds voor de uitdaging: 2 van 

de 3 bestuursleden zijn aftredend en niet herkiesbaar. Wij willen graag 

een bestuur dat uit 5 personen bestaat. 

Doarpsbelang staat voor het volgende: 

- Contactpersoon voor de gemeente Leeuwarden 

- Aanvragen voor het dorpsbudget beoordelen 

- Samen met haar inwoners zorgen voor een dorp waar een ieder zich 

veilig en thuis voelt 

Wie vragen en of opmerkingen heeft of zich wil aanmelden om een 

doorstart te maken met doarpsbelang (een snuffeljaar mag ook) kan 

contact opnemen met een van de bestuursleden. 

Samenstelling huidig bestuur: 

Ingrid Massing: voorzitter, niet herkiesbaar 

Pietie Pollema – Dijkstra: secretaris/penningmeester 

Joukje Stork: algemeen lid, niet herkiesbaar 


