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Dorpsbelang behartigt de belangen van al haar inwoners. 

We hebben ongeveer 800 leden. Het bestuur bestaat uit 

zeven leden, verspreid over heel Goutum. Vooraf aan elke 

vergadering van Dorpsbelang bent u van harte welkom 

op onze open inloop. Dorpsbelang is het aanspreekpunt 

voor de gemeente, en andere organisaties, als het gaat om 

wat er speelt in en rondom ons dorp. Dorpsbelang houdt 

zich met van alles bezig: variërend van afvalbakken en 

speeltoestellen, tot de verkeerssituatie en de veiligheid in en 

rond het dorp. Daarnaast voeren we graag projecten uit die positief bijdragen aan de leefbaarheid. 

Hierin zoeken we ook graag de samenwerking met omlig-gende wijken en dorpen. Een mooi 

voorbeeld van zo’n project is de ZuiderloopRoute. Ook is Dorpsbelang medeondertekenaar van 

het Lokaal Sportakkoord Leeuwarden. Vanuit de Stichting Leeuwarden Zuid in Beweging dragen 

we bij aan het stimuleren van Beweging in de openbare ruimte.

Het afgelopen jaar was Dorpsbelang weer erg actief, al zorgde de coronapandemie voor de nodige 

uitdagingen in de uitvoering van projecten. Zo is het bruggetje tussen de ijsbaan en de speeltuin 

nog niet gerealiseerd. In 2022 verwachten we deze alsnog te kunnen uitvoeren. 

De projecten die Dorpsbelang in 2022 verwacht zelf en/of met partners te realiseren staan in de 

opgenomen kaart, midden in dit dorpsprogramma. 

De subsidie van de gemeente besteden we grotendeels aan projecten. Daarnaast gebruiken we 

deze voor de verspreiding van Diggelfjoer (10x per jaar!) en andere vormen van communicatie. 

Wist u dat Dorpsbelang ook bericht via facebook, instagram en youtube, en natuurlijk de website 

www.Goutum.info? 

In 2022 blijven we alle ontwikkelingen volgen in en rondom Goutum. Elk jaar blijkt weer, dat er 

altijd meer speelt of gaat spelen, dan vooraf ingeschat. Denkt u bij het lezen van al deze 

activiteiten: ‘hier zou ik best mijn steentje aan bij willen dragen’. We zoeken dorpsbewoners die op 

projectmatige wijze (dus met een begin en eind!) met ons de schouders er onder willen zetten.
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Goutum

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 plotseling 

opgebroken te zijn. Later komt u erachter dat er een veilige fietsroute en nieuwe 

parkeerplaatsen werden aangelegd. U bent heel 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 Goutum voor 2022! 

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. 

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 over 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 Goutum.

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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Buurtkamer 
Leeuwarden 
Zuid 
Buurtkamer d’ Ambacht

Cornelis Trooststraat 48, 

8932 BR Leeuwarden

dambacht@werkrpo.nl

06 27075081

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. 

Buurtkamer d’ Ambacht 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.

Meer informatie
Kijk op de website voor  locaties, 

openingstijden en de coronarichtlijnen: 

https://lwdvoorelkaar.nl/nl/wmo/buurt-en-

dorpskamers.

Dorpsbelang Goutum

Dorpsprogramma 2022

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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Dorpsbelang Goutum bestaat 40 jaar!
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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.

11 Aanleg Redbadwei start voorjaar 2022 

63 Fase 2 Zorggroep Noorder Breedte, zuidzijde Goutum-Sud. 

Afhankelijk van besluitvorming en voortgang van Zorggroep 

Noorder Breedte.

98 Inrichten Wergeasterdyk als doorfietsroute. De Wergeasterdyk is 

ter hoogte van de Sudertrimdielsdyk voor gemotoriseerd verkeer 

afgesloten maar blijft wel dienen als ontsluiting voor aanliggende 

woningen en behoudt de dorgaande functie voor fietsverkeer. 

De inrichting zal op deze nieuwe functie als fietsstraat worden 

afgestemd en wordt gecombineerd  met rioleringswerkzaamheden. 

215 Start voorbereidingen bestemmingsplan buurtschap De Hem, 

zuidelijk/zuidoostelijk van 308 Rioleringswerk Wergeasterdyk

312 Rioleringswerk Buorren

319 Omvormen fietspad Wergeasterdyk

325 Aanleg doorfietsroute Boksumerdyk

327 Omvormen fietspad Wergeasterddyk de Trije Goutum, ten noorden 

van De Klamp fase 2.

Projecten van Dorpsbelang Goutum

1 Realisatie bruggetje tussen ijsbaan en speeltuin

2 Realisatie Fitpoint

3 Opstellen dorpsvisie

4 Realilsatie oplaadpunt(en) electrische auto’s

5 Hardloopevent 4 mijl van Goutum 

Gemeentebrede activiteiten (zonder nummer op de kaart):

- Vervolg op ‘Wijk van de Toekomst’ naar aardgasvrij oplossingen 

door vooral naar isolatieoplossingen te zoeken; samen met 

energiecoöperatie “Stroomland”, ontwikkelen zonnevelden, collectieve 

energie inkoopacties. Gemeente ondersteunt met advies over 

uitvoering en financiële mogelijkheden; Goutum is een van de drie 

pilotwijken/dorpen waar de gemeente werkt aan plan voor een 

gasloze wijk. 

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

-  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  

- Activiteiten City of Literature, van 7 mei tot 14 augustus (Arcadia). Op 

verschillende locaties in wijken en dorpen. Meer info: 

 www.leeuwardencityofliterature.nl/ 

- Stadskunstenaar - kunstprojecten in de openbare ruimte. Meer info: 

www.cotecreate.com.

- Himmelwike in maart 2022. Jaarlijks terugkerende activiteit in 

samenwerking met basisscholen.

- Opstellen kerkenvisie in 2020-2022. Naast beheerders en eigenaren 

van de gebouwen worden ook wijkpanels /dorpsbelangen hierbij 

betrokken. 

- 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. Mobiel pop-up 

bureau dat voor enkele uren geplaatst kan worden in een wijk of 

dorp. Zo kunnen handhavers op laagdrempelige wijze knelpunten- en 

overlastsituaties beter in beeld krijgen.

- Zoektocht naar regionale opvanglocatie voor Vluchtelingen, naar 

aanleiding van oproep van het COA in 2022. Locatie nog niet bekend, 

afhankelijk van overleg met eigenaren, omgeving en Raad.  

- Een sterke sociale basis vormt de ruggengraat van de samenleving en 

draagt bij aan leefbaarheid en saamhorigheid. In 2022 gaan we graag 

met u in gesprek over de sociale basis in uw wijk of dorp en over 

welke mogelijkheden er zijn voor bewoners, professionals, vrijwilligers 

en gemeente. Zie hier de visie www.leeuwarden.nl/nl/file/37130/

download   

- Met een laag inkomen en moeite met maandelijks rondkomen heeft u 

misschien recht op een minimaregeling. Kijk op: www.leeuwarden.nl/

nl/hulp-bij-armoede-en-schulden  

- Voor kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld kunt u 

op de website www.samenvoorallekinderen.nl aanvragen doen voor 

bijvoorbeeld een schoolreisje, zwemles of een andere sport, muziek, 

theaterles of dansles, een uitje of een verjaardagsbox. 

Wat gaan we doen, en waar?

Als 40 jaar behartigt Dorpsbelang de belangen van Goutum en haar 

inwoners. Vaak horen we ‘wat heeft Goutum het allemaal toch goed 

voor elkaar’. Dat gaat niet vanzelf. Goutum kent vele oude (vereniging) 

structuren. Binnen deze structuren zijn vele vrijwilligers actief, met 

sterke banden met dorpsgenoten die weer actief zijn of instanties. 

Verenigingen helpen elkaar!

Hoe vier je een 40 jarig jubileum? Een boek over de geschiedenis van 

Goutum? Dat ligt er al, al zou een herziene druk wellicht eens nodig 

zijn. Iedereen een Goutumer-vlag, maar wanneer hijs je deze in top? 

Toen bedachten we om aan te sluiten bij een belangrijk thema van 

Dorpsbelang: Spelen en Bewegen. Iets waar jong en oud plezier aan kan 

beleven en fit(ter) van wordt. Zo zijn we uitgekomen bij het Fitpoint. 

Een Fitpoint is een compact en compleet trainingssysteem. Maar liefst 

8 sporters kunnen er tegelijkertijd gebruik van maken. Het Fitpoint 

kan gebruikt worden voor fitness, krachttraining, balans, coördinatie 

en cardio. Het apparaat is toegankelijkheid voor iedereen en ook door 

iedereen te gebruiken.

Spelen en Bewegen is voor Dorpsbelang een belangrijk thema. Dat 

blijkt ook uit het feit dat we in 2020 het Sportakkoord Leeuwarden mee 

hebben ondertekend. Dorpsbelang dacht mee aan het thema ‘Bewegen 

in de openbare ruimte’. Een beweegvriendelijke omgeving kan een 

belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde leefstijl. Wat dat betreft 

past het Fitpoint echt bij ons. 

De Stichting Leeuwarden Zuid in Beweging, gesteund door Dorpsbelang 

Goutum, heeft van de gemeente de opdracht gekregen om de ideeën 

en de aanpak achter de ZuiderloopRoute te vertalen in een werkwijze, 

waarmee andere wijken en dorpen van Leeuwarden ook verder kunnen. 

Op dit moment wordt gewerkt aan een platform waar sporters en 

aanbieders van ‘beweging’ elkaar kunnen vinden. Kijk hiervoor op

www.leeuwardeninbeweging.nl. 


