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

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 

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

Meldingen over de 
openbare ruimte
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Jorwert

Aan de bewoners van dit pand

of suggesties over heeft, neemt u dan 

contact met ons op. Betrokkenheid en 

eigen initiatief van bewoners waardeert 

de gemeente Leeuwarden zeer en 

ondersteunen we graag. In 2019 kunt 

u ook nog steeds een beroep doen op 

het Mienskipsfonds, voor nieuwe ideeën 

gericht op leefbaarheid en participatie. 

U vindt in dit dorpsprogramma ook 

artikelen van uw Dorpsbelang , waarin zij 

vertellen waar zij mee bezig zijn. Wilt u 

hierover meedenken, neem dan contact 

op met Doarpsnut Jorwert. 

Plannen van Doarpsnut 
Jorwert
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. Doarpsnut Jorwert heeft 

voor 2019 de volgende plannen :

- financieel ondersteunen van 

dorpsactiviteiten ter bevordering van de 

mienskip 

- ondersteunen van regionale 

dorpsoverschrijdende activiteiten 

Voor meer informatie en activiteiten zie op 

http://dorp.jorwert.nl

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.

Samen aan de slag in wijken en dorpen

Dorpen-
team
Bij het Dorpenteam kunt u terecht met 

uw vragen of zorgen. Bijvoorbeeld op 

het gebied van welzijn, werk, inkomen, 

wonen of opvoeden van kinderen. 

Wij hebben kennis en ervaring op 

het gebied van dagbesteding, werk, 

huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke 

en lichamelijke gezondheid, verslavings- 

problematiek, eenzaamheid en veiligheid. 

Kijk op onze website of like ons op 

Facebook om op de hoogte te blijven van 

alle activiteiten.

Heeft u zelf nog ideeën of heeft u vragen? 

Neem dan contact met ons op.

Dorpenteam

Oedsmawei 18A 

9001 ZJ Grou

0566 625 151

info@dorpenteam.nl

www.amaryllisleeuwarden.nl/wijkteams/

/dorpenteam

Dorpsprogramma 2019

De gemeente Leeuwarden werkt hieraan, 

samen met de bewoners. Dorpsbelangen 

zijn als afvaardiging van de bewoners 

een belangrijke partij als het gaat 

om meedenken en meebeslissen. In 

dit dorpsprogramma leest u wat de 

gemeente in 2019 doet. Als u hier vragen 
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Activiteiten gemeente Leeuwarden
Voor vragen over deze activiteiten belt u 14058.

Let op: Beschikbare middelen, weersomstandigheden, 

afstemming met andere projecten, en het communicatieproces 

kunnen leiden tot andere prioriteiten of een andere planning.

164 Vervangen openbare verlichting   

301 Reparatie aanrijschade (hang)stangen en herstel vervangen 

hangstang en stang hameistijl, Master Fopmawei over de 

Joanfeart

302 Vervangen liggers en gehele dek en herstel leuningwerk, bij 

sportveld Jorwert  

Gemeentelijke activiteiten (zonder nummer op kaart)

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

brengen van monumentale panden in dorpen op grondgebied 

van voormalig Boarnsterhim, Littenseradiel en Leeuwarderadeel. 

Het Project bestaat uit inventarisatie, onderzoek, en de formele 

aanwijs- en bezwarenprocedure.

- Aanvullen archeologische waardenkaart op grondgebied van 

voormalig Boarnsterhim, Littenseradiel en Leeuwarderadeel.

- Energie agenda : “Slim Wonen in Leeuwarden”: Energieloket voor 

woningeigenaren, helpt bij energiebesparing en verduurzaming. 

- Leeuwarden zet zich in voor een groenere, duurzamere en 

gezondere gemeente. Wilt u meer weten over groen? Kijk dan 

op: www.leeuwarden.nl/groen

- Evenementen: Op: https://www.leeuwarden.nl/nl/vergunning-

aanvragen/evenement-organiseren onder het tabblad 

“evenementenkalender” vindt u de aangemelde evenementen in 

de hele gemeente, ook voor uw dorp.

Wat gaan we doen, en waar?

Doarpsnut Jorwert

Doarpsnut Jorwert behartigt de belangen van de inwoners 

van Jorwert. Dit doet zij door het onderhouden van contacten 

met de gemeente Leeuwarden en door samen te werken 

met de dorpsbelangen van ‘Nij Baarderadeel’, de tien dorpen 

uit Littenseradiel die in januari 2018 over zijn gegaan naar 

de gemeente Leeuwarden, voor zaken die de dorpsgrenzen 

overstijgen.

Vanaf 2019 verstrekt de gemeente Leeuwarden een centraal 

dorpsbudget aan Doarpsnut. De rechtstreekse subsidies van 

de gemeente aan individuele verenigingen komen daarmee te 

vervallen. Verenigingen kunnen zich dus van 2019 wenden tot 

Doarpsnut voor een financiële bijdrage aan hun activiteiten. 

Daarnaast wil Doarpsnut ook dorpsoverstijgende activiteiten 

ondersteunen, die voor Jorwert van belang zijn, zoals de Spulwike, 

het muziekkorps en de voetvalvereniging.

Binnen Jorwert wordt momenteel in samenwerking met de 

gemeente Leeuwarden gewerkt aan verbeteringen van de speeltuin 

en het sportveld. De ontwikkelingen rond OBS de Krunenstrobbe 

worden nauw gevolgd en er is regelmatig overleg met de Stichting 

JUD over het café dat tevens als dorpshuis fungeert. 

De redacties van de Hiele Toer en de website dorp.jorwert.nl 

worden door Doarpsnut gefaciliteerd en initiatieven zoals het 

verschijnen van de bundel ‘Dweilstikken’ van Douwe de Bildt 

worden van harte ondersteund.

De jeugdclub van Jorwert, met twee-wekelijkse activiteiten voor 

de jeugd van 10-20 jaar en het inmiddels traditionele Ameland-

weekend in het voorjaar, zal ook in 2019 weer kunnen rekenen op 

de steun van Doarpsnut. 


