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Wytgaard

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 Wytgaard 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 Dorpsbelang 

Wytgaard. 

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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Wytgaard heeft jaarlijks een budget van de gemeente ter ondersteuning van kleinschalige 

duurzame projecten en initiatieven. 

Met het dorpenbudget gaan we onder andere bijdragen aan:

- onkosten werkgroepen, 

- Havenpypke, 

- Belastingen en vergaderkosten,

- initiatieven van verenigingen of werkgroepen die een kleine bijdrage nodig hebben.

Kijk ook eens op www.wytgaard.info. 

En volg het Dorpsbelang op www.facebook.com/dorpsbelangwytgaard en twitter @DbWytgaard

Plannen van  
Dorpsbelang Wytgaard Dorpsprogramma 2023

Doarpskeamer 
Súd 
Doarpskeamer Grou, 

De Muldyk 3,

9001 XV Grou

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 doarpskeamer in Grou wordt één 

van de buurt- en dorpskamers in de 

gemeente Leeuwarden. En er wordt 

gekeken of er binnen Friesmastate een 

satellietlocatie kan komen. Daar worden 

op dit moment al activiteiten voor 55+ 

georganiseerd. Voor de doarpskeamer 

in de Kringloop zijn we op zoek naar 

enthousiaste bewoners, die het leuk 

vinden om vrijwilliger te worden. Heeft u 

een hulpvraag? Dan kunt u ook terecht bij 

de buurt- of dorpskamer. Sociaal werkers 

van Amaryllis staan voor u klaar. Op dit 

moment wordt er ook onderzocht of er 

een tweede doarpskeamer geopend kan 

worden in Wergea. 

Meer informatie
Kijk op de website voor alle locaties en 

openingstijden: www.leeuwarden.nl/

buurtendorpskamers

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.

133 Woningbouwontwikkeling Nij Wingerd: de bouw van 18 woningen 

en het vervolgens definitief inrichten van het gebied. In 2022 – 

2023.

229 Onderhoud Dekemawei/Weidumerdyk  

297 Onderzoek inrichting basketbalveld (nabij sportveld Meekeshof) in 

samenwerking met dorpsbelang

Gemeentebrede activiteiten (zonder nummer op de kaart):

- Aanpassen fietspaden en verlichting Barrahus 

- Op https://energieloketleeuwarden.nl/ vindt 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.

In 2023 zal een groot aantal nieuwe 

huizen in de Jaring Waltastrjitte en de Pier 

Thomasstrjitte worden opgeleverd. Wij heten 

de nieuwe bewoners alvast van harte welkom, 

hopelijk zien we jullie bij de vele activiteiten 

die ook dit jaar weer gepland staan zoals: 

de Twirreloop, Wytbeat, de verrassingen 

georganiseerd door Pypskoft en natuurlijk de 

merke. Alle activiteiten kunnen gepromoot 

worden via dorpsblad It Havenpypke, onze 

facebooksite, onze website of natuurlijk de 

Brijboer, de digitale nieuwsbrief per mail.

Met het dorpenbudget ondersteunen we vele 

activiteiten die ons dorp ten goede komen. 

Heb je zelf een goed idee? Iedereen die een 

bijdrage uit het dorpenbudget wil aanvragen, 

is van harte welkom op ons inloophalfuur 

om 19:30 u. voorafgaand aan onze reguliere 

bestuursvergaderingen in de Twirre. De 

vergaderdata zijn te vinden op onze website: 

www.wytgaard.info.

Dorpshuis “de Twirre” staat ter beschikking 

voor het dorp. Deze wordt door en met 

vrijwilligers uit het dorp gerund. Alle clubs 

kunnen gebruik maken van het dorpshuis. 

We zijn laagdrempelig en hebben betaalbare 

ruimtes om te huren. Naast de sporten (o.a. 

volleybal) die er in de gymzaal gespeeld 

kunnen worden, is er een foyer/zaal waar ook 

ruimte is voor het gooien van een pijltje op de 

beschikbare dartbanen, gebruik te maken van 

het biljart of het houden van vergaderingen. 

Feesten en partijen behoren ook zeker tot de 

mogelijkheden.  Geschakeld aan het dorpshuis 

zit de “lytse Twirre’ de kinderopvang die 

Wytgaard heeft. Ook de jeugd heeft zijn eigen 

gedeelte in de Twirre, It Jeugdhonk genaamd. 

Deze wordt door en voor de jeugd draaiende 

gehouden. 

Wat gaan we doen en waar?

Vereniging Dorpsbelang Wytgaard


