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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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Easterlittens

Aan de bewoners van dit pand

De gemeente Leeuwarden werkt hieraan, 

samen met de bewoners. Dorpsbelang 

is 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 

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 Dorpsbelang  Easterlittens. 

Plannen van het Dorpsbelang 
Easterlittens 
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. 

Easterlittens heeft hiermee voor 2019 de 

volgende plannen:

- gymnastiekvereniging Longa

- Kaatsvereniging Onder Ons

- Voetbalvereniging Oosterlittens

- Projecten Baarderdyk, Flaemskebanken,  

Openbare verlichting

Voor meer informatie op www.

easterlittens.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
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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.

131 Herstel 1 staander leuningwerk, verwijderen onkruid 

en klein onderhoud, It Hynsterwaed – De Mar.  

 

Gemeentelijke activiteiten (zonder nummer op kaart)  

- Vervangen openbare verlichting, rekening houden met wensen 

dorpsbelang.

- 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?

Dorpsbelang Easterlittens 2019

De laatste jaren is het gebruikelijk dat we als dorpsbelang, 

jaarlijks, met een tiental inwoners (als een dwarsdoorsnede) 

een z.g. doarpspetear houden.  Op dit ‘petear’ komen de diverse 

onderwerpen over het dorp aan de orde. Dit levert elk jaar weer 

veel informatie op, waar we op de jaarvergadering prioriteiten 

in stellen. We weten dan als bestuur waar we ons het komende 

jaar voor in moeten zetten. Inmiddels zijn er zoveel onderwerpen 

benoemd dat we op de recente jaarvergadering geen nieuwe 

projecten aan de lijst hebben toegevoegd. De projecten die voor 

het komende jaar op de rol staan, zijn:

- Woningbouw Balthasar Beckerstrjitte – Huylckesteinstrjitte, het 

realiseren van vijf koopwoningen op de locatie van de vroegere 

huurwoningen van Elkien.

- Straatverlichting, de gemeente gaat in 2019 een plan opstellen 

voor de straatverlichting, een werkgroep heeft een en ander 

eerder aan de orde gesteld.

- Baarderdyk, de aanwonenden hebben de knelpunten 

geïnventariseerd: de snelheid van het verkeer, de trillingen in de 

huizen door het verkeer, de trottoirs, de verkeersdrempel en de 

boombeplanting. De werkgroep wil in overleg met de gemeente 

werken aan een integrale oplossing.

- Flaemske banken, een betere inrichting van de groenstrook.

In onze provincie is een project gestart om de geschiedenis van de 

dorpen op internet beschikbaar te stellen in de z.g. dorpscanon. 

Of zoals als wij het graag willen noemen ‘doarpsferline’. Als 

bestuur willen we graag nagaan of er mensen zijn die zich hiervoor 

willen inzetten. Daarom hier een oproep: Als er mensen zijn 

die geïnteresseerd zijn om zich te verdiepen in de geschiedenis 

van Easterlittens, dan kunnen ze zich opgeven bij één van de 

bestuursleden. Wat krijgt u er voor terug: eeuwige roem!


