
 

 

Geacht bestuur,  

Op uw website stemvanbaarderadiel.frl staat de wens vermeld omtrent informatie voor nieuwe 

inwoners. Een informatiebijeenkomst op dit moment voor alle inwoners staat niet op de planning 

maar ik neem u graag mee in de informatievoorziening op hoofdlijnen  over de gevolgen van de 

herindeling voor verschillende doelgroepen.  

Naast wat er al gedaan is staan er nog een aantal dingen gepland, hieronder zetten we dat nog een 

keer op een rijtje 

Verenigingen met subsidie 

Eind vorig jaar en begin dit jaar zijn informatiebijeenkomsten gehouden voor verenigingen en dorpen 

over het subsidiekader van Leeuwarden. 2018 geldt als overgangsjaar waarin het subsidiekader van 

uw huidige gemeente wordt gehandhaafd, en harmonisatie richting dat van Leeuwarden  verder 

wordt ingevuld. In schriftelijke  communicatie met dorpen en verenigingen naar aanleiding van de  

eerder gehouden bijeenkomsten  zijn de contactgegevens Leeuwarden gedeeld,  mochten er vragen 

zijn over een subsidie-aanvraag. 

Onlangs heeft het Historisch Centrum Leeuwarden een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd 

voor historische verenigingen. 

Bijstandsgerechtigden en WMO Jeugd 

Op dit moment worden inwoners die ondersteuning of een uitkering ontvangen van de gemeente 

Littenseradiel per brief geïnformeerd over hun specifieke situatie na herindeling bij de gemeente 

Leeuwarden. Daarbij  worden contactgegevens Leeuwarden gedeeld en staat een vloeiende 

overgang voor cliënten centraal. Ook hebben cliënten WMO en Jeugd een brief ontvangen over de 

toekomstige dienstverlening. 

Ondernemers 

Voor ondernemers wordt vanuit onze afdeling Economische Zaken een informatieve mailing 

voorbereid, met informatie specifiek voor deze doelgroep. Naar verwachting wordt deze mailing 

begin december verstuurd.  

Voorlichting via gemeentelijke kanalen 

In november en december verschijnt  er in de huis-aan-huis bladen en op de website van gemeente 

Littenseradiel informatie  over de dienstverlening  in de laatste weken door de gemeente 

Littenseradiel en de aandachtspunten t.a.v. dienstverlening in de overgangsfase eind december. 

Daarbij wordt tevens een doorkijk gegeven naar de nieuwe dienstverlening door gemeente  

Leeuwarden vanaf  januari en worden contactgegevens van Leeuwarden gedeeld.  

Op 13 december 2017 wordt door het team Wijkmanagement een kennismakings-/informatieavond 

georganiseerd. Deze bijeenkomst is bedoeld voor dorpsbelangen en besturen van dorpshuizen. 

Hiervoor heeft u inmiddels een uitnodiging ontvangen. 

Op 3 januari is er een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van gemeente Leeuwarden. Nieuwe 

inwoners vanuit Littenseradiel worden hiervoor uitgenodigd. 



 

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als vanzelfsprekend  zijn  wij vanuit dorp- en 

wijkmanagement Leeuwarden bereid om tijdens  uw vergaderingen aan te sluiten en verder van 

gedachten met u te wisselen over deze en andere onderwerpen .  

 

 

Hartelijke groet, 

Anja Reus 

 


