Dorpen-team Noord:
Samen doen wat nodig is!
Bij het dorpenteam van Amaryllis kunt
u terecht met uw vragen of zorgen. Wij
helpen u met praktische oplossingen

Meldingen over de
openbare ruimte

op het gebied van welzijn, financiën,

Meldingen

dagbesteding, werk, huisvesting,

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

huiselijke relaties, geestelijke en

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

lichamelijke gezondheid, thuiszorg,

kwaliteit van uw woon- en leefomgeving. Daarom geldt: wacht niet te lang met melden,

verslavingsproblematiek, eenzaamheid

doe het zo snel mogelijk! Dan kan ook snel ingegrepen worden om erger te voorkomen.

en veiligheid.

Brandt de openbare verlichting niet? Meld dit op www.leeuwarden.nl/melding-

Aan de bewoners van dit pand

Dorpsprogramma 2020
Feinsum

verlichting
Het dorpenteam werkt samen
met vrijwilligersorganisaties,

Overlast

jongerenwerkers, team Statushouders,

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

team Vrijwilligerswerk en team

niet bij. In het Meldpunt Overlast pakt de gemeente Leeuwarden samen met politie

Mantelzorgondersteuning van Amaryllis.

en hulpverleners overlast stevig aan. Het is belangrijk dat u overlast altijd meldt. Het
Meldpunt Overlast registreert namelijk alle meldingen. Dat is belangrijk, want een goed

We willen samen met andere partijen

dossier maakt het voor ons gemakkelijker om iets aan de overlast te doen.

bijdragen aan het prettig en veilig wonen
in uw dorp. Bewoners die activiteiten
willen initiëren of ideeën hebben,
kunnen het dorpenteam benaderen.
Kijk op onze website of like ons op
Facebook om op de hoogte te blijven van
alle activiteiten.

Dorpenteam Noord
Pyter Jurjensstrjitte 17
9051BR Stiens
058 585 3790
info@dorpenteamnoord.nl
www.amaryllisleeuwarden.nl/wijkteams/
/dorpenteamnoord

Samen aan de slag in wijken en dorpen

Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Iedereen woont graag in een prettig
dorp, met schone straten, prachtig
groen en vlakke trottoirs. Een
dorp waar mensen op een prettige
manier contact met elkaar hebben
en waar het ook ’s avonds veilig is.

Telefoon 14 058
Whatsapp 06 4336 5223
www.leeuwarden.nl
gemeente@leeuwarden.nl
@gemeente_lwd
/gemeenteLeeuwarden
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De gemeente Leeuwarden werkt hieraan,

de gemeente Leeuwarden zeer en

samen met de bewoners. Doarpsbelang

ondersteunen we graag. In 2020 kunt u

Feinsum is als afvaardiging van de

ook nog steeds een beroep doen op het

bewoners een belangrijke partij als het

Mienskipsfonds, voor uw projecten gericht

gaat om meedenken en meebeslissen.

op leefbaarheid en participatie.

In dit dorpsprogramma leest u wat de

U vindt in dit dorpsprogramma ook

gemeente in 2020 in uw dorp doet. Als u

artikelen van uw Doarpsbelang, waarin zij

hier vragen of suggesties over heeft, neemt

vertellen waar zij mee bezig zijn. Wilt u

u dan contact met ons op. Betrokkenheid

hierover meedenken, neem dan contact op

en eigen initiatief van bewoners waardeert

met Doarpsbelang Feinsum.
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Wat gaan we doen, en waar?
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.

doen. Bijeenkomsten starten begin 2020.
- Himmelwike, 30 maart t/m 8 april. Jaarlijks terugkerende
activiteit met basisscholen.
- Inzet drie opbouwwerkers (gemeentebreed) voor het opzetten
van buurt- en dorpskamers en versterking sociale basis.
- Cambuur Verbindt: walking football en Cambuurt Voetbal in
diverse wijken en dorpen. Heeft u ideeën of wensen, neem dan
contact op met http://cambuur.nl/verbindt/cambuur-verbindt/

60

invoeren maatregelen passend bij 30 km-zone

142

Vervangen openbare verlichting

contact/
- Aris Cares, in diverse wijken en dorpen.
- Leeuwarden zet zich in voor een groenere, duurzamere en

Gemeentelijke activiteiten (zonder nummer op kaart)
- Energie agenda : “Slim Wonen in Leeuwarden”: Energieloket voor
woningeigenaren, helpt bij energiebesparing en verduurzaming.
- Evenementen: Op: https://www.leeuwarden.nl/nl/vergunning-

gezondere gemeente. Wilt u meer weten over groen? Kijk dan
op: www.leeuwarden.nl/groen.
- Veiligheid: Actie in buurten waar veel woninginbraken
plaatsvinden. In sommige buurten zijn buurtpreventieteams

aanvragen/evenement-organiseren onder het tabblad

actief. Ook een buurt WhatsApp kan soms helpen de alertheid in

“evenementenkalender” vindt u de aangemelde evenementen in

de buurt te verhogen. Op gebied van inbraakpreventie zijn wij u

de hele gemeente, ook voor uw wijk/dorp.

graag behulpzaam.

- Stadskunstenaar: het hele jaar door kunt u op diverse locaties
uitingen van de stadskunstenaar tegenkomen.

-Digitale veiligheid: Ontwikkelen van een website met tips om
uw digitale weerbaarheid te kunnen vergroten.

- Opstellen kerkenvisie, 2020 en verder. Er wordt nog onderzocht

- Project ‘aanwijzen panden als gemeentelijk monument’: In kaart

voor welke gebieden of voor welke type kerken de visie wordt

brengen van monumentale panden in dorpen op grondgebied

opgesteld. Eigenaren en omgeving worden hierbij betrokken.

van voormalig Boarnsterhim, Littenseradiel en Leeuwarderadeel.

- Opstellen nieuw afvalbeleid samen met inwoners. Alle
wijkpanels en dorpsbelangen zijn benaderd hieraan mee te

Dorpsbelang Feinsum 2020

Het Project bestaat uit inventarisatie, onderzoek, en de formele
aanwijs- en bezwarenprocedure.
Doarpsbelang Feinsum bestaat uit 5 leden, een voorzitter,

Goede initiatieven van dorpsbewoners en verenigingen worden

secretaris, penningmeester en twee algemene leden. De

gewaardeerd, dit alles om de leefbaarheid in het dorp te verhogen.

zittingsduur is 4 jaar en over het algemeen levert het geen

Zo zullen er in 2020 bijvoorbeeld (picknick)bank(en) voor de haven

probleem op om opvolging te vinden bij aftreden van een

worden aangeschaft.

bestuurslid. Binnen het dorp zijn diverse werkgroepen in het leven
geroepen waarin dorpsgenoten actief zijn; zoals de werkgroep

In 2020 zal na de zomervakantie de dorpsbarbecue weer

Duurzaam Feinsum, Haven, Kunst & Cultuur en Visie. In 2020

plaatsvinden. Daarnaast vinden de jaarlijkse bijeenkomsten met

zal Feinsum haar dorpsvisie kenbaar maken. De aanleiding voor

betrekking tot de nieuwjaarsborrel, Paas- en Kerstviering ook in

deze visie is het beleidsplan Wijken en Dorpen van de gemeente

2020 weer plaats.

Leeuwarden. Daarin staat dat de gemeente de ruimte wil geven aan
plannen van dorpen of wijken waarvoor dorps- en wijkbewoners

Plannen van Dorpsbelang Feinsum

zelf het initiatief nemen.

Dorpsbelangen ontvangen jaarlijks geld van de gemeente voor
activiteiten en/of investeringen in het dorp. Zij kunnen hiervoor

Via de dorpsmail, het dorpskrantje ‘De Rattelwacht’ (i.s.m. het dorp

bijvoorbeeld speeltoestellen aanschaffen, graffiti kunstwerken

Hijum) en de website www.Feinsum.info worden dorpsbewoners

laten maken of initiatieven uit het dorp ondersteunen.

op de hoogte gehouden van nieuws en ontwikkelingen die het

Dorpsbelang Feinsum heeft hiermee voor 2020 de volgende

dorp aangaan. Tevens zijn via deze website de voorwaarden en

plannen :

het aanvraagformulier i.v.m. de subsidieregeling te downloaden.
Doarpsbelang Feinsum ontvangt de subsidieaanvragen en bekijkt

• Afbouwregeling Crescendo en Toneel vereniging Us Nocht

op basis van het dorpsbudget naar een evenredige verdeling van

• (vis)vlonder in de haven (ovb)

de gelden. Conform de statuten zal Doarpsbelang Feinsum in 2020

• Huur reserveringen kerk

twee keer een algemene ledenvergadering organiseren. Tijdens

• Website Feinsum

het overleg in het najaar zullen de subsidieaanvragen vanuit het

• Bijdrage voor verwarming kerk

dorpsbudget met de leden worden besproken.

• Dorpskrant de Ratelwacht
• Aanvragen van verenigingen uit Feinsum en Huijm (bij 		

Tevens zullen de dorpsgenoten worden gevraagd naar ideeën
voor besteding van het dorpsbudget voor het eigen dorp.
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gezamenlijk karakter)
• Groenvoorziening verfraaiing bloembakken
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