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Doarpskeamer
Súd
Doarpskeamer Grou,
De Muldyk 3,
9001 XV Grou
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. De
doarpskeamer in Grou wordt één van de
buurt- en dorpskamers in de gemeente
Leeuwarden. En er wordt gekeken of er
binnen Friesmastate een satellietlocatie
kan komen. Daar worden op dit moment
al activiteiten voor 55+ georganiseerd.
Voor de doarpskeamer in de Kringloop
zijn we op zoek naar enthousiaste
bewoners, die het leuk vinden om
vrijwilliger te worden.
Heeft u een hulpvraag? Dan kunt u ook
terecht bij de buurt- of dorpskamer.
Sociaal werkers van Amaryllis staan
voor u klaar. Op dit moment wordt
er ook onderzocht of er een tweede
doarpskeamer geopend kan worden in
Wergea.

Meer informatie
Kijk op de website voor alle locaties,
openingstijden en de coronarichtlijnen:
https://lwdvoorelkaar.nl/nl/wmo/buurt-endorpskamers

Activiteiten Grou Friesmastate

Overzicht van diensten en activiteiten in 2022 van de UVV-Grou:
• 7 dagen per week: Grou Mobyl!, auto mei sjauffeur Telefoonnummer: 06-206 037 41.
• Maandagmiddag in de Doopsgezinde Kerk zingt ouderenkoor ‘Sjongnocht’ .
• Woensdagochtend in de sporthal: gymles aan de leden van Gymnastiek Nut en Nocht.
• Verder in februari Sint Pitermiddei en in december een kerstviering.
In Woonzorgcentrum Friesma State:
• Iedere woensdagmorgen en vrijdagmiddag ‘Kofje mei in praatsje’
• Iedere laatste donderdagmiddag v.d. maand Bingo.
• Huiskamerproject en activiteiten begeleiding door vrijwilligers (die ook bij mensen thuis komen)
• Duofietsen beschikbaar voor inwoners van Grou die niet meer zelfstandig kunnen fietsen.
Meer informatie over deze activiteiten kunt u vinden op de website: www.uvv-grou.nl.
Nieuwe leden en vrijwilligers van harte welkom!

Meldingen over de
openbare ruimte

Aan de bewoners van dit pand
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Grou

van uw woon- en leefomgeving. Daarom geldt: wacht niet te lang met melden, doe het zo snel

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

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

u graag woont, prettig contact heeft met

gebeuren? Lees dan het dorpsprogramma van Grou voor 2022!

wel fijn zijn om dit van tevoren te weten. Wilt u alvast weten wat er in uw dorp gaat

parkeerplaatsen werden aangelegd. U bent heel blij met het resultaat. Het zou voortaan

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

U komt na een lange werkdag uw straat inrijden. En dan blijkt de hele straat plotseling

inwoners. Heeft u zelf goede ideeën om

De gemeente is blij met initiatieven van

Pleatslik Belang Grou.

dorpsbelang? Neem dan contact op met

van de gemeente en activiteiten van het

Wilt u meer betrokken zijn bij de plannen

dorpsbelang. En over waar zij nu aan werken.

Samen aan de slag in onze wijken en dorpen!

mogelijk. Dan kan ook snel ingegrepen worden om erger te voorkomen.

De gemeente Leeuwarden maakt elk

dorpsgenoten en waar u zich veilig voelt.

verbeteren? Neem contact op met PBG

Meldingen

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

jaar samen met het dorpsbelang een

of kijk op de gemeentelijke website bij

Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Probeer eerst samen tot een oplossing te komen en afspraken te maken om de overlast te

dorpsprogramma. Hierin staan activiteiten en

Het dorpsbelang en de dorpsbewoners

“bewonersinitiatieven”. Misschien is er ook

www.leeuwarden.nl
gemeente@leeuwarden.nl

Telefoon 14 058
Whatsapp 06 4336 5223

verminderen. Helpt dat niet dan kunt u melding doen bij het Meldpunt Overlast. Hier pakt de

projecten om de leefbaarheid en gezelligheid

hebben een belangrijke rol in het

subsidie mogelijk via het Mienskipsfonds.

Overlast

Melding Openbare Verlichting
www.leeuwarden.nl/melding-verlichting

gemeente Leeuwarden samen met politie en hulpverleners overlast stevig aan. Het is belangrijk

in het dorp te verbeteren. We vinden het

meedenken en meebeslissen. U vindt in dit

de leefbaarheid en de sfeer in uw wijk te
dat u steeds terugkerende overlast altijd meldt. Het Meldpunt Overlast registreert namelijk alle

dorpsprogramma meer informatie van uw
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belangrijk dat uw dorp een plek is waar
aan de overlast te doen.
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meldingen. Dat is belangrijk, want een goed dossier maakt het voor ons gemakkelijker om iets

@gemeente_lwd
/gemeenteLeeuwarden

Gemeente Leeuwarden | Dorpsprogramma 2022

van aanpak gemaakt, in samenwerking met jongerenwerk, politie en

jeugdoverlast. Inzet op hotspots, en per locatie/situatie wordt plan

- Aanpak (Jeugd)overlast bij locaties met veel meldingen van

pandeigenaren.

formeel aanwijs- en bezwarenprocedure gericht op individuele

Leeuwarderadeel. Project bestaat uit inventarisatie, onderzoek,

dorpen grondgebied voormalig Boarnsterhim, Littenseradiel en

- Project aanwijzen panden gemeentelijk monument; alleen in de

betrokken.

van de gebouwen worden ook wijkpanels /dorpsbelangen hierbij

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

samenwerking met basisscholen.

- Himmelwike in maart 2022. Jaarlijks terugkerende activiteit in

dorpsbelangen worden via het project betrokken.

generatiehuis.nl/kunst-in-je-buurt/. Betreffende wijkpanels/

Vrijheidswijk. Corona blijft een onzekere factor. Meer info: https://

Bilgaard, Heechterp-Schieringen, Oldegalileen & Bloemenbuurt,

Leons, Baard, Easterlittens en de wijken Aldlan, Nijlan, Huizum-West,

Koarnjum, Mantgum, Warten, Jirnsum, Swichum, Wirdum, Grou, Húns,

juli. In de dorpen: Stiens, Alde Leie, Finkum, Hijum, Britsum, Jelsum,

- Community art projecten - kunst in je dorp, van Januari tot en met

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

Herbestemming, bouw 14 appartementen

tot andere prioriteiten of een andere planning.
75
117 Nieuwbouw vrijstaande woningen aan de Minne Finne
151 Onderhoud houten brug de Foarn
worden gecombineerd met de opdracht om de Oedsmawei en

188 Opnemen/aanleggen riolering Stationsweg. De werkzaamheden
Stationsweg klimaatadaptief in te richten.
250 Vervangen deel gemengd riool aan de Kerkstraat langs
Hellinghaven
291 Nij Friesmahiem
Gemeentebrede activiteiten (zonder nummer op de kaart):

straatcoaches.

- Keurmerk Veilig Ondernemen: Samen met ondernemers van Grou
schouwen we de omgeving en worden acties ondernomen om de

kunnen handhavers op laagdrempelige wijze de knelpunten- en

dat voor een aantal uren geplaatst wordt in een wijk of dorp. Zo

- POP-Up bureau Handhaving op diverse locaties. Mobiel bureau

veiligheid in de omgeving te verbeteren
- Het dorpenteam van Amaryllis, UVV in Grou en de buurtsportcoach

overlastsituaties beter in beeld krijgen.

van bv SPORT gaan extra beweegmogelijkheden voor ouderen
realiseren. We beginnen met fietsactiviteiten (Doortrappen) en

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

afhankelijk van overleg met eigenaren, omgeving en Raad.

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

- Zoektocht naar regionale opvanglocatie voor Vluchtelingen, naar

wandelactiviteiten. Daarnaast zullen andere activiteiten als stoelyoga,
ouderengym en kookworkshops voor de doelgroep worden
aangeboden. Meer info via Auke Boomsma, a.boomsma@bvsport.nl
en via 06 – 5019 3271.
- Op https://Energieloketleeuwarden.nl/ vind u informatie over:
kunnen inwoners tips, stappenplannen, veel gestelde vragen en

welke mogelijkheden er zijn voor bewoners, professionals, vrijwilligers

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

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

antwoorden en de beschikbare subsidiemogelijkheden vinden om

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

- Aardgasvrije wijken en dorpen. Via de ‘stap voor stap campagne’

stap voor stap van het aardgas af te gaan.

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

PBG vertegenwoordigt de bevolking in talloze overleggen en

ook voor de Gemeente Leeuwarden.

aanspreekpunt voor bewoners, voor maatschappelijke organisaties en

van Grou, en het belang voor Grou als dorp in het geheel. PBG is

Pleatslik Belang Grou (PBG) behartigt de belangen van de inwoners

geleverd aan:

aantal prachtige plannen gerealiseerd. Zo is er bijvoorbeeld een bijdrage

Met ondersteuning uit het dorpsbudget zijn het afgelopen jaar een

ze passen binnen de voorwaarden, honoreren.

indienen. De werkgroep dorpsbudget zal de plannen beoordelen en als

onze website www.pbgrou.nl kunt u lezen hoe u uw plannen kunt

woongenot in uw straat of buurt óf aan de leefbaarheid van Grou. Op

Pleatslik Belang Grou

nl/hulp-bij-armoede-en-schulden

werkgroepen. Samen werken we aan een breed gedragen visie voor

- De verbouwing van de toren van de Sint Piterkerk

advies en kleine energiebesparende maatregelen

- Energiecoach voor mensen met een minimum inkomen voor gratis
- Wijken en/of dorpen die willen starten met een duurzaam

download

de website www.samenvoorallekinderen.nl/ aanvragen doen voor

Grou. Een visie die antwoord geeft op wat het echte onderscheidende

- besparen van energie en over het verduurzamen en comfortabeler

energieproject of juist een bestaand initiatief verder willen brengen,

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

vermogen van Grou is en waar de Grousters zich in herkennen: de

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

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

kunnen gebruik maken van Subsidie voor duurzame wijken en

theaterles of dansles, een uitje of een verjaardagsbox.

maken van de woning.

dorpen. www.leeuwarden.nl/nl/subsidieregeling-duurzamedorpen-en-wijken-2020-2021; https://energieloketleeuwarden.nl/

- Informatiepanelen over het bijzondere verlandingsproces langs de

één of andere wijze beperkt is in zijn of haar mobiliteit. Een prachtig

steiger van de Meersweg

Grouster authentieke identiteit, haar DNA!

- De Grou Mobyl. Een auto met chauffeur die rijdt voor iedereen die op

gereedschapskist-initiatieven/

Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat Grou zich niet alleen als hét

- Activiteiten City of Literature, van 7 mei tot 14 augustus (Arcadia). Op
verschillende locaties in wijken en dorpen. Meer info:

initiatief in samenwerking met UVV-Grou.

Dorpsbudget, om mooie plannen te realiseren

www.pbgrou.nl. U ontvangt dan maandelijks de nieuwsbrief waarin u

voor Grou. Voor slechts € 6,00 per jaar bent u al lid. Aanmelden kan via

Als u lid wordt van Pleatslik Belang Grou, ondersteunt u onze activiteiten

Lid worden van Pleatslik Belang Grou

PBG ontvangt van de Gemeente een dorpsbudget. Met dit budget

leest wat er in en rond het dorp speelt.
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kunnen plannen gerealiseerd worden die door de inwoners van Grou
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worden ingediend. Plannen die een bijdrage kunnen leveren aan het

voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

ook buiten het watersportseizoen een aantrekkelijk en duurzaam dorp is

watersportdorp van de gemeente Leeuwarden blijft ontwikkelen, maar
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www.leeuwardencityofliterature.nl
www.cotecreate.com.

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

2

