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Introductie

De Streekagenda Noardwest Fryslân staat voor 

een manier van samenwerken. Inhoudelijke  

opgaven die alle partners raken, worden  

gezamenlijk opgepakt in ontwikkel- en uitvoerings-

projecten. Daarnaast is er ruimte voor initiatief  

vanuit het gebied.

De coördinatie van deze samenwerking ligt in 

handen van de gezamenlijke uitvoeringsdienst 

Streekwurk, vanuit het Streekhûs Noardwest  

Fryslân, Raadhuisplein 1 in Franeker. De Stuur-

groep van gemeenten, Wetterskip Fryslân en  

Provincie neemt besluiten over projecten en de 

financiering daarvan.

In dit jaarverslag laten wij zien welke activiteiten 

wij in 2018 mede dankzij de samenwerking in de 

Streekagenda hebben opgepakt en uitgevoerd.  

 

Streekwurk Noardwest Fryslân werkt aan twee 

opgaven:- Streekwurk voert de Streekagenda uit, 

een samenwerking van de provincie Fryslân, de 

gemeenten Harlingen, Waadhoeke, Leeuwarden 

en Wetterskip Fryslân;- Streekwurk is het advies-

loket voor subsidies bestemd voor lokale “bottom 

up” initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid 

van de regio. Jaarverslag 2018



Streekwurk Noardwest Fryslân werkt aan twee opgaven:
•  Streekwurk is het adviesloket voor subsidies bestemd voor lokale  

“bottom up” initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van de regio;
•  Streekwurk voert de Streekagenda uit, een samenwerking van de  

provincie Fryslân, de gemeenten Harlingen, Waadhoeke, Leeuwarden  
en Wetterskip Fryslân.

Resultaten adviesloket subsidies
De werkzaamheden van het projectbureau Streekwurk Noardwest bestaan 
voor het overgrote deel uit het faciliteren van de bottom-up projecten. De  
regio is hierin sterk ontwikkeld. Dit doen zij samen met acht (vrijwillige)  
streekambassadeurs die verbonden zijn aan de subsidieregeling van het  
Iepen Mienskip Fûns (IMF) en LEADER. Sinds juni 2018 is Streekwurk ook het 
adviesloket voor het Budget Lokale Innovaties (BLI) van het Waddenfonds.

LEADER subsidieprogramma
LEADER is een Europese subsidieregeling voor grotere gebiedsbrede projecten “fan 
ûnderen” op die bijdragen aan de ontwikkeling van de leefbaarheid in  
Noardwest Fryslân. In 2018 heeft de Lokal Action Group (LAG) beoordeeld  
dat de volgende aanvragen hoog genoeg in ranking staan en voldoen aan het mini-
maal vereiste aantal punten: 

Subsidieaanvraag Korte toelichting inhoud aanvraag
Dorpswinkel 2.0  Het terugbrengen van de functie van  

dorpswinkel in de dorpen, met duurzaam  
geproduceerde producten.

De Huskeamer in it Stedhus  Bouw van een nieuw multifunctioneel  
centrum in Berltsum.

Akkerbouwbedrijf  Vogels 2.0  Het opzetten van een ontvangstcentrum in Firdgum 
om de rijke cultuurhistorie en moderne landbouw ver-
enigen en uitdragen naar de regio en samenleving.

De Academie van Franeker  Academisch onderwijs en onderzoek terugbrengen in 
Franeker en haar omgeving.

Hinkestate  Leefvorm voor ouderen in dorpen.
Kringloopwinkel Grou  De realisatie van laagdrempelig centrum voor  

ontmoeting, circulariteit en dagbesteding Grou.
Westerhûs – Nijkleaster  Nieuw klooster van Nijkleaster, plek voor stilte, bezin-

ning en verbinding realiseren op het Friese platteland.

De definitieve beschikking volgt na beoordeling op financiële, subsidie technische en 
staatssteun technische aspecten.

Budget Lokale Innovaties (BLI)
Het BLI van het Waddenfonds ondersteunt initiatieven die de leefbaarheid of   
werkgelegenheid bevorderen, de omgeving verfraaien en de kwaliteiten van het  
Waddengebied versterken. In 2018 is er één aanvraag ingediend, van advies voorzien 
en gehonoreerd:
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Subsidieaanvraag Korte toelichting inhoud aanvraag
MFA Minnertsga  Met het project wordt het bestaande dorpshuis  

aangepast om duurzaam onderdak te kunnen  
verlenen aan zorg en welzijn op zowel medisch 
als maatschappelijk gebied

Iepen Mienskip Fûns (IMF)
Het provinciale IMF is een subsidieregeling voor concrete en lokale projecten die 
bijdragen aan de leefbaarheid van Noardwest Fryslân. In 2018 zijn er ca 120 
aanvragen ingediend, waarvan aan 60 subsidie is toegekend. Deze zijn:

Projectnaam Totale projectkosten subsidiebedrag  Gemeente
Sail Inzicht  € 22.161   € 6.332   Harlingen 
Presentatie van CMV Hosanna  € 30.000   € 10.000   Harlingen 
Locatietheater Op de Terp Almenum  € 116.589   € 3.000   Harlingen 
Speelplein voor OBS Johan Friso, Harlingen  € 67.541   € 10.000   Harlingen 
Jirn-Summertime  € 76.700   € 3.000   Leeuwarden 
LF2018: een feest voor doven  € 37.300   € 3.000   Leeuwarden 
Grutsk  € 42.200   € 3.000   Leeuwarden 
Zonnecollectief ‘Samen Zon in Mantgum’  € 68.920   € 5.273   Leeuwarden 
Kleurrijke Iepen Mienskip € 70.000   € 25.000   Leeuwarden 
Het heilige hert van Cambuur  € 158.695   € 35.000   Leeuwarden 
Crab a Chair  € 80.900   € 35.000   Leeuwarden 
Frijlan  € 87.787   € 35.000   Leeuwarden 
Projectenkalender Leeuwarder Uitdaging  € 20.000   € 8.000   Leeuwarden 
Theater Akademy De Trije Doarpen € 10.350   € 4.140   Leeuwarden 
Buitenfitness Wergea € 56.562   € 20.000   Leeuwarden 
Uitbreiding landschapspark met stinzenflora  
en -singel € 119.076   € 35.000   Leeuwarden 
Tienskip  € 4.000   € 1.600   Leeuwarden 
PEEN  € 39.901   € 10.000   Leeuwarden 
Toegankelijk Grou  € 4.818   € 1.900   Leeuwarden 
Schoolplein Wynwizer  € 59.108   € 9.800   Leeuwarden 
Zwemplek Wirdum Swichum  € 10.900   € 4.070   Leeuwarden 
Kunst en Kids  € 4.675   € 1.150   Leeuwarden 
Bachdag en Requiem Mozart  € 12.700   € 3.000   Leeuwarden 
Sint Maartendag in Leeuwarden  € 13.000   € 3.000   Leeuwarden 
Klokken fan Weidum  € 17.500   € 7.000   Leeuwarden 
Urban Studios  € 25.000   € 10.000   Leeuwarden 
Historische kelder 1600, Nieuwestad 29 te Leeuwarden  € 10.327   € 4.131   Leeuwarden 
Projectplan Spoorrijtuig Jelsum  € 60.000   € 24.000   Leeuwarden 
The Upcycle Collection  € 213.817   € 35.000   Leeuwarden 
Social Lab  € 64.748   € 25.899   Leeuwarden 
Agrarysk-histoarysk projekt  € 86.000   € 34.400   Leeuwarden 
CPO Mantgum 2.0  € 70.336   € 28.134   Leeuwarden 
Van dagbesteding naar erkende beroepsvaardigheid  € 90.060   € 35.000    Leeuwarden, 

Waadhoeke 
Byinoar  € 24.950   € 9.500   Noardwest-Fryslân 
125 jarig bestaan Stichting VvV Sjirk de Wal  € 36.000   € 9.500   Waadhoeke 
Multifunctionele muziektent / abri Minnertsga  € 22.500   € 9.000   Waadhoeke 
Blier Grien Berltsum  € 31.121   € 10.459   Waadhoeke 
Inrichting Dorpshuis Ried  € 91.000   € 28.600   Waadhoeke 
Klokken fan Berltsum  € 190.623   € 35.000   Waadhoeke 
De Bestimming  € 89.360   € 9.500   Waadhoeke 
Tekeningen in Graanakkers  € 24.365   € 9.746   Waadhoeke 
Verborgen verleden  € 9.912   € 3.964   Waadhoeke 
Koken op Syl  € 31.000   € 10.000   Waadhoeke 
Realisatie groen speelplein De Wizebeam  € 41.300   € 10.000   Waadhoeke 
Tot en Metje Middelinsee  € 1.000   € 400   Waadhoeke 
Renovatie en aanleg jeugdschansen Winsum  € 98.369   € 35.000   Waadhoeke 
Menaam yn’t Grien (onderdeel Groene Loper)  € 67.498   € 24.507   Waadhoeke 
Uitbreiding MFA voor faciliteiten zorg en welzijn  € 335.000   € 35.000   Waadhoeke 
Zomerdorpshuis Boppeslach van het gas af  € 36.000   € 14.400   Waadhoeke 
Duurzaam Sexbierum-Pietersbierum  € 76.850   € 10.000   Waadhoeke 
Zonnecollectief Samen zon in Minnertsga  € 68.046   € 4.924   Waadhoeke 
Nederlandse taalles voor Europese ingezetenen  € 14.000   € 5.000   Waadhoeke 
Tegen Eenzaamheid  € 10.612   € 4.060   Waadhoeke 
Muziekfestival Hjoed yn it Park  € 27.807   € 3.000   Waadhoeke 
Peutervoorzieningen speeltuin Minnertsga  € 3.729   € 1.491   Waadhoeke 
Muzikaal Verhaal 2018  € 8.710   € 3.480   Waadhoeke 
Mens zonder Land  € 17.289   € 8.039   Waadhoeke 
Alle samen voor nieuwe Ramen  € 13.386   € 5.354   Waadhoeke 
Riedertreffen (Riederfest)  € 26.500   € 10.000   Waadhoeke 
Zwaluwwand Marsum  € 31.690   € 10.000   Waadhoeke
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Hier volgen de samengevatte resultaten van de Streekagenda.
Aanpak leegstand
Doel: een selectie van leegstaande panden in de regio NW hebben een nieuwe 
bestemming gekregen. Er is een reproduceerbare aanpak beschikbaar om leeg-
staande panden te herbestemmen. Wat is er bereikt? In totaal zijn er 52 panden 
in beeld geweest. Hiervan zijn er 10 opgelost zonder invloed (verliep via normale 
markt). Van 42 panden zijn er 17 opgelost door het project. Aan nog eens 17 
panden is gewerkt en lijkt er zicht op een oplossing in de toekomst. Bij 8 panden 
is geen zicht op een oplossing gevonden.

Samenwerking O3: Onderwijs-Ondernemers-Overheid
Doel: Er zijn opleidingen die aansluiten op de behoefte van het regionale bedrijfs-
leven. Wat is er bereikt? De campus Middelsee in Sint Anna Parochie heeft het 
leerwerkconcept volledig ingevoerd. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is 
de systematiek ook geïntroduceerd in Harlingen en Franeker. Tegelijk zijn doorlo-
pende leerlijnen georganiseerd en het LeerWerk-volgsysteem waarbij leerlingen 
worden gevolgd tijdens hun opleiding en verbonden blijven met de bedrijven in 
de regio.

Spreiding van voorzieningen
Doel: Regio Noardwest heeft een kader voor een gedeelde aanpak in de afweging 
over de spreiding van voorzieningen. Wat is er bereikt? Er een keuze-instrument 
ontwikkeld, waarmee betrokken partijen scenario’s kunnen maken over de moge-
lijke beëindiging, samenvoeging, verplaatsing of  vernieuwing van voorzieningen. 
Het instrument is geschikt voor woon- en zorgvoorzieningen, dorpshuizen en 
multifunctionele centra, sportvoorzieningen en basisscholen. 

Oplevering Serious Game

Regiomarkering Recreatie &Toerisme
Doel: Goede promotie en marketing van het recreatief-toeristische product. Wat 
is er bereikt? Sinds eind 2015 hebben de gemeenten in Noardwest Fryslân sa-
men met de Stichting Bestemming Noardwest handen en voeten gegeven aan 
regiomarketing en gastheerschap van de regio. Een toeristische regio-aanjager 
geeft hier uitvoering aan. Gemeenten hebben in 2018 en financiële bijdrage ge-
leverd. Er is ingezet op arrangementen, lokale productontwikkeling, promotie en 
regiomarketing.

Vertalen Friese energiestrategie
Doel: Middels concrete uitvoeringprojecten is een deel van de Friese energiestra-
tegie in Noardwest Fryslân vertaald, waarbij kennis en kracht is gedeeld en een 
kwaliteitsverbetering is ontstaan op duurzaamheid. Wat is er bereikt? Er zijn drie 
projecten gestart: (1) wijken en dorpen van de toekomst (toewerken naar 6 aard-
gas loze wijken of  dorpen), (2) verduurzaming gemeentelijk vastgoed (metingen) 
en (3) energiescans voor het MKB (energieadviezen).

Projecten cultuur- en plattelanstoerisme
Doel: de infrastructuur rond cultuur- en plattelanstoerisme is verbeterd. Wat is er 
bereikt? Er zijn acht projecten gestart met hulp van provinciaal budget: (1) Aanleg 
haven en recreatieterrein nabij Poptaslot, (2) Sloepenroute Boksum-de Swette,  
(3) Realiseren stadstuin Potmarge Leeuwarden,(4) Informatieverstrekking in 
treinwagon /Willemsplein, (5) Renovatie Harmenspark Harlingen, (5) Recreatieve 
plus Nieuw Stroomlandgemaal, (7) 1e fase op paad Lans it Waad (fietsen buiten-
dijks) (8) eigentijdse doorstart aan het academisch verleden van Franeker.

Agenda stad en platteland
Doel: de regio’s Noordwest Fryslân, de Stadsregio en Noordoost Fryslân werken 
samenwerken op thema’s die bovenregionaal zijn en met een gedeeld belang. 
Wat is er bereikt? Op vier thema’s is samengewerkt: (1) rond Wonen & Zorg is 
een visie en handreiking voor gemeenten opgesteld. (2) rond spreiding van  
voorzieningen is het onderzoek naar de link tussen de voorzieningen in de stad 
en de regio afgerond (3) voor het thema economie heeft de “proeftuin” een  
impuls gegeven om de economische samenwerking tussen de regio NO en de 
stad Leeuwarden te versterken (4) in 2018 is draagvlak gecreëerd om het O3 
leerwerkconcept te verbreden naar de regio NO en te verdiepen naar het MBO.
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Actieplan Fiets Noardwest
Doel: De aantrekkelijkheid van Fryslân voor de recreatieve fietser en wandelaar is 
versterkt. Wat is er bereikt? In 2017 zijn aan acht projecten subsidie toegekend. 
Voor het grootste deel zijn deze projecten in 2018 uitgevoerd. De projecten zijn: 
(1) Vrij liggende fietsvoorzieningen Stationsweg, Harlingen (2) vormgeving snel-
fietsroute i.r.t. fietssnelwegen, Leeuwarden (3) Opwaarderen Verlengde Schrans, 
Leeuwarden (4) Veiliger maken fietspad Weidum-Wytgaard (5) Opwaarderen 
Nijlânsdyk, Waadhoeke (6) Verkeersveiligheid fietsers Kimswerderweg/ Ooster-
parkweg (7 en 8) Fietspad tussen Kanaalweg en Cammingaburen (fase 1 en 2).

Evenementen
1.  Op 5 oktober is vanuit de Streekagenda een werkbezoek georganiseerd voor 

raden en statenleden langs projecten van lokale initiatieven in Noardwest 
Fryslân.

2.  Op 21 november was de Stuurgroep Special, waarbij alle overheden pre-
senteerden heeft welke onderwerpen prioritair en van meerwaarde zijn om 
na 2019 samen op te pakken. Projecten en onderwerpen die genoemd zijn 
samengevat onder te brengen onder Economie/Recreatie & Toerisme, Duur-
zaamheid & Klimaat en Leefbaarheid & Wonen.

3.  Op 30 november is vanuit Streekagenda een Masterclass over woontoekomst 
Noordwest Fryslân georganiseerd. Belangrijke inzichten waren: zorg voor  
een zachte landing en heb aandacht voor tijdige vernieuwing van de woning-
voorraad.

Masterclass
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Streekwurk Noardwest Fryslân

Raadhuisplein 1, 8801 KX Franeker 

T 0517-380733

E noardwest@fryslan.frl 
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Bestemming Noardwest
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