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DNALWD2018
Deel jouw DNA en bouw mee aan het 

verhaal van Leeuwarden

Het verhaal van Leeuwarden? Dat wordt ver-

teld door al die mensen die hun sporen in de 

stad hebben achtergelaten. DNALWD2018 

wil deze verhalen verzamelen. Iedereen die 

iets met Leeuwarden heeft, kan hiervoor iets 

van zijn DNA geven: Jouw verhaal samen 

met jouw DNA-buisje is jouw DNA. In het 

DNA-buisje kun je iets doen wat te maken 

heeft met onze stad of met jezelf. Een  

persoonlijk verhaal, voorwerp, foto of mini-

kunstwerk. Alles kan, zolang het maar in  

één buisje past. Al dit creatieve DNA vormt 

één kunstwerk. Tienduizenden buisjes die 

vertellen over onze verschillen, maar ook 

over wat ons verbindt: Leeuwarden. Op 

www.dnalwd2018.nl wordt alles digitaal  

bewaard. Zodat jij, of iemand anders, het  

altijd terug kan vinden. Zo bouwen we met 

elkaar aan een verhaal van ons allemaal. 

Wilt u meebouwen aan het verhaal van  

Leeuwarden? Dat kan individueel, maar ook 

samen met wijkpanel/wijkvereniging/dorps-

belang. Kijk op dnalwd2018.nl of stuur een 

mail naar Femke.Feddema@leeuwarden.nl

Het DNA-kunstwerk is vanaf december 2017 

te zien in het stadskantoor van de gemeente 

Leeuwarden. 

DNALWD2018 is een initiatief van Stichting 

Zeezicht, onderdeel van Lân van Taal en een 

co-productie met het Historisch Centrum 

Leeuwarden (HCL). 

Herindeling werpt zijn 
schaduw vooruit 
Vanaf 1 januari 2018 horen Leeuwarderadeel 

en een deel van Littenseradiel bij de gemeente 

Leeuwarden. Vanaf 1 juli 2017 gaan we al  

het dorpsmanagement voor de dorpen in 

Leeuwarderadeel doen. Daarom gaan we  

binnen team wijkmanagement wisselen van 

taken en wijken en dorpen. Wij houden u op 

de hoogte.  

Mudrun Hempens-Teerns, dorpsfeest 2017
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Je komt ze steeds vaker tegen: begrippen als 

Nul-op-de-Meter, gasloos-wonen, energie-

neutraal, all-electric; ze linken allemaal naar 

“energiebesparing in de woning”. Wat zijn  

nu de daadwerkelijk succesfactoren die  

bijdragen aan de verduurzaming van onze 

woningen?

Resultaten energiebesparing
De Gemeente Leeuwarden werkt hard aan 

energiebesparing en -opwekking. 

Mooie voorbeelden zijn: 

-  energiecoach voor minima,

-  warmte- koudeopslag bij het Stadskantoor, 

-  massale verduurzaming van corporatie-

woningen 

-  collectieve PV-veiling, vorig jaar, waarin 

281 huishoudens over gingen tot de 

aanschaf van zonnepanelen. 

Bij die verduurzaming merken we iedere 

dag weer de kracht van het wijkinitiatief. 

Juist díe buurtbewoner zonder energie-

rekening inspireert anderen om zijn of haar 

eigen kansen onder de loep te nemen.

Energie uit de wijk
We kennen al een tijdje energierijke initia-

tieven in Goutum, Westeinde, Reduzum, 

Achter de Hoven, de Oranjewijk en Grou. De 

Gemeente Leeuwarden juicht dit toe en faci-

liteert waar mogelijk. Samen zetten we alle 

zeilen bij op koers naar een energieneutraal 

Leeuwarden. 

Bronnen van nieuwe 
energie in de wijk
In het afgelopen voorjaar zijn we vanuit onze 

aanpak “Slim wonen in Leeuwarden” op-

nieuw in zee gegaan met diverse initiatief-

nemers in de wijken en dorpen van onze 

gemeente, met de volgende resultaten: 

-  We hebben 14 inwoners opgeleid tot 

energiecoach, 

-  in de MTV-wijk hebben inmiddels  

50 huishoudens zich aangemeld voor  

een energiebespaarscan 

-  in Camminghaburen en Aldlân hebben 

inwoners nieuwe ambitieuze bespaar-

aanpakken in hun eigen wijk. 

Projecten met potentie, die gedragen worden 

door de wijk of het dorp zelf. 

Ook in uw wijk of dorp?
Wilt u ook in uw wijk of dorp aan de  

slag met energie en duurzaamheid? Of kent 

u potentiele energie-ambassadeurs? Neem 

dan contact op met het energieloket  

of met Arjen Goodijk. Dit kan  

via www.slimwoneninleeuwarden.nl, via  

slimwonen@leeuwarden.nl of via 14058.  

De meeste duurzame bron  
van energie zit in de wijk zelf! 

Wijkconferentie, 
jaarverslag, wijkkrant, 
jaarvergadering, 
facebook

Hoe weten de wijk- en dorps-
bewoners waar je mee bezig 
bent en hoe hebben ze daar  
invloed op? 

Een vraag die ieder van u wel eens bezig 

houdt. 

In de subsidieregeling voor panels is op-

genomen dat wijkpanels en dorpsbelangen 

aan hun achterban verantwoording moeten 

afleggen over de inzet van hun budgetten. 

De gemeente hecht groot belang aan het 

verantwoorden van uitgaven en inzet aan de 

eigen inwoners. Vooral zij kunnen nagaan of 

het gemeenschapsgeld goed besteed is. 

Als u hier meerdere kanalen inzet, bereikt u 

meer mensen. Zo kunt u naast uw jaarlijkse 

wijkconferentie of jaarvergadering ook via 

facebook communiceren en in de wijkkrant 

uw jaarverslag afdrukken. 

De wijkmanagers gaan hierover met u in  

gesprek, om samen de mogelijkheden met 

zo groot mogelijk bereik te zoeken. 
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Statistiek en Onderzoek

Eind 2016 is de 2-jaarlijkse wijk- en dorpsen-

quête gehouden. Bijna 9000 willekeurig ge-

kozen inwoners tussen de 18 en de 79 jaar 

kregen een vragenlijst toegezonden. Ruim 

25% kwam ingevuld terug, genoeg om be-

trouwbare uitspraken te doen op wijkniveau 

en per wijkteamgebied. 

Wist u dat…

-  de verbondenheid met de eigen straat in 

Lekkum het hoogst is (78%) en in de 

Schepenbuurt het laagst (13%)

-  mensen in de Zuidlanden  elkaar een 8,0 

voor de omgang met elkaar geven.  

-  62% van de inwoners van de gemeente 

Leeuwarden zijn of haar wijk/dorp 

kindvriendelijk vindt

-  6% van de inwoners van de gemeente  

Leeuwarden van 18 tot en met 84 jaar  

eenzaam is 

Deze en nog veel meer resultaten vindt u op 

https://leeuwarden.buurtmonitor.nl/

klik op “Wijkprofiel” en u krijgt een overzicht. 

Als u meer de diepte in wilt, kunt u contact 

opnemen  met statistiek@leeuwarden.nl 

We leven met elkaar samen in stad, wijk, 

dorp. En we hebben elkaar nodig. Maar hoe 

vanzelfsprekend is het eigenlijk om een 

buurman te vragen om je te helpen? 

Soraya Folkertsma, student communicatie 

van de NHL, deed  als afstudeeropdracht on-

derzoek naar kleinschalige hulp voor en door 

bewoners van de gemeente Leeuwarden, 

zoals: 

- het doen van huis- tuin- en keukenklusjes,

-  boodschappen doen voor de buurvrouw 

die slecht ter been is, 

-  een bakje koffie drinken met de buurman 

die zich eenzaam voelt, 

-  op huisdieren of huis passen als de buren 

op vakantie zijn. 

Het gaat dus om kleinschalige hulp, en niet 

om bijvoorbeeld mantelzorg (langere, on-

betaalde zorg voor zieke familieleden of 

vrienden)

Een aantal conclusies uit het onderzoek

•  Men vindt het belangrijk om elkaar te 

helpen, er is grote bereidheid om elkaar te 

helpen, men heeft tijd om kleinschalige 

hulp te verlenen. Maar toch ligt het 

per centage bewoners dat daadwerkelijk ook 

kleinschalige hulp verleent een stuk lager.

•  Inwoners van gemeente Leeuwarden 

helpen liever anderen dan dat ze zélf om 

hulp vragen. 

•  Waardering is belangrijker dan het 

ontvangen van een vergoeding.

Een aantal aanbevelingen: 

•  Zet straat- of buurtambassadeurs in, om 

vanzelfsprekendheid om elkaar te helpen 

te benadrukken.

•  Maak gebruik van digitale communicatie 

om elkaar te bereiken.

•  Organiseer een ‘tuurlijk vraag ik mijn buur’ 

feestje

•  Maak ‘tuurlijk vraag ik mijn buur’- posters 

met eigen wijk/dorpsbewoners die in de 

wijk/het dorp kunnen worden opgehangen 

en gedeeld kunnen worden via social 

media

Wilt u in uw wijk/dorp ook de kleinschalige 

hulp stimuleren?  Ga ermee aan de slag!

Het levert veel op voor degene die hulp ont-

vangt, en ook voor degene die hulp biedt!

Bent u geïnteresseerd? We denken graag 

met u mee.

Digitaal platform
WELLZO, Support Fryslân en stichting Aanzet 

zoeken, samen met de gemeente Leeuwarden, 

naar een digitaal platform om vraag en  

aanbod van vrijwilligerswerk en informele 

hulp te matchen. Op een dergelijke ‘markt-

plaats’ kunnen mensen hulpvragen stellen 

die opgelost kunnen worden door buurt- of 

wijkgenoten, en kunnen vrijwilligersorgani-

saties hun vacatures plaatsen. 

Tuurlijk vraag ik mijn buur!

Haak ook aan bij de Grootste Gehaakte Deken: 
https://www.facebook.com/GGDW2018/
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Volgend schooljaar trekt: ‘Circus Adje’ in het 

kader van Culturele Hoofdstad 2018 door de 

wijken, dorpen en langs alle vijftig basis-

scholen van gemeente Leeuwarden.

De feestelijke start van dit hele traject is op 

zaterdagmiddag 16 september in de Harmonie 

met ‘Circus got talent’ van circusschool  

Saranti. 

‘Circus Adje’ gaat over circus 2.0. Kinderen en 

jongeren worden uitgedaagd om te laten zien 

wat ze kunnen. Op de basisscholen richt dit 

project zich vooral op de groepen vijf en zes.

Zij maken m.b.v. professionals een geweldige 

voorstelling waarin het draait om het thema:  

‘Kijk eens wat ik kan’ 

In de wijken en dorpen richt circus Adje zich 

op jongeren van 12 t/m 18 jaar. Met behulp 

van professionals kunnen wijken en dorpen 

laten zien wat ze kunnen. 

Er is een feestelijke afsluiting van ‘Circus Adje’ 

op 25 mei in winkelcentrum ‘De Centrale’ en 

op het ‘Fries Straatfestival’. 

We komen met een caravan en artistiek  

leider naar twee dorpen en acht wijken in de 

gemeente Leeuwarden. Hier gaan we met de 

jongeren kijken waar hun talenten liggen en 

daarmee gaan we aan de slag. Met deze  

talenten maken we een presentatie of voor-

stelling in de wijk. 

Op de moment zijn we contacten aan het 

leggen in Jirnsum, Wergea, Bilgaard, Huizum 

West, Westeinde, Heechterp Schieringen, 

Oud Oost, Achter de hoven, Wielenpolle en 

de Zuidlanden.

Vanaf september zoeken de artistiek leiders 

contact met de wijkpanels, jongerenwerkers 

en wijkmanagers en vanaf begin januari 

gaan de artistiek leiders naar de dorpen en 

wijken. 

Natuurlijk mag de rest van de wijk ook mee 

doen. Misschien is er iemand die wil helpen 

met het decor of die ook iets wil laten zien in 

het thema ‘Circus’  en ‘Kijk eens wat ik kan’.

We hopen op deze manier in de wijken iets 

voor elkaar te krijgen wat nog lang blijft. 

Daag jezelf en anderen uit. Maak er een feest 

van en laat zien wat je kunt in 2018! 

Voor meer informatie mag je contact  

opnemen met Jildou Tjoelker via:

Adje@kunstkade.nl

Hooggeëerd publiek!

Kunstkade stelt u voor aan ‘Circus Adje!’ 


