
 
 
 
 
 
 
 
Beoordeling van projecten ten behoeve van een finan ciële bijdrage 
vanuit het dorpenbudget van de gemeente Leeuwarden 
 
Pleatslik Belang Wergea 
 
Wergea hoort sinds 1 januari 2014 bij de gemeente Leeuwarden. De gemeente Leeuwarden 
stelt voor elke wijk en elk dorp een budget beschikbaar. Dit geldt dus ook voor Wergea. Het 
budget is bedoeld voor incidentele investeringen of activiteiten in het dorp.  
In deze notitie wordt uitgewerkt aan wellke criteria een project moet voldoen om in 
aanmerking te komen voor (een deel van) dit budget en hoe hier aanspraak opgemaakt kan 
worden. 
 
Achtergrond 
 
Uit de statuten van Pleatslik Belang Wergea: 

De vereniging heeft ten doel de leefbaarheid van het dorp Wergea en buurtschappen binnen het werkgebied van 

de vereniging te bevorderen, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

De vereniging komt op voor de algemene belangen van en vertegenwoordigt de inwoners van het werkgebied 

van de vereniging, met name met het oog op de leefbaarheid in de ruimste zin van het woord. 

Het werkgebied van de vereniging is nader bij huishoudelijk reglement vastgesteld. 

 

Werkgebied (zie artikel 3): Wergea, Narderbuorren, Domwier 

Omliggende regio (zie artikel 4.2):Aegum, Warstiens en Leechlan 

 
Dorpsvisie “In brêge nei de takomst 2012 – 2025” 
Het handhaven en vergroten van de leefbaarheid in het dorp is het centrale thema in de dorpsvisie. 
De leefbaarheid in het dorp wordt uitgedrukt in de waardering die wij als dorpsbewoners hebben voor 
onze leefomgeving. 
 
 
Criteria, voorwaarden en procedure 
Het  centrale thema uit de dorpsvisie kan onderverdeeld worden in de volgende deelthema’s: 
 
1: De aanwezigheid van voorzieningen, die bedoeld is voor alle leeftijdscategorieën:  

• Wonen, onderwijs, economie (o.a. middenstand, gezondheidszorg) 
• Sport en ontspanning 
• Cultuur en cultureel erfgoed 
• Verkeer en bereikbaarheid 
• Recreatie en Toerisme (watersport) 

2: De (sociale) veiligheid 



3: Het milieu en duurzaamheid 
4: De kwaliteit van de openbare ruimten 
5: De sociale cohesie 
6: De rol die de overheid neemt in het naleven van regels omtrent leefbaarheid 
7: Het stimuleren van een groei van het inwoneraantal  
8: Het stimuleren van festiviteiten en evenementen  
 

Projecten die direct verbonden zijn met de dorpsvisie en tenminste een bijdrage leveren aan één van 
bovenstaande deelthema’s, kunnen in beginsel in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.  
 
Voor projectplannen gelden de volgende procedurele voorwaarden: 

• het projectplan dient schriftelijk te worden ingediend bij Pleatslik Belang Wergea 

• vermelding (project)plan met doelstelling  

• vermelding van looptijd 

• opstelling begroting/kostenprognose 

• vermelding naam initiatiefnemer(s)/projectverantwoordelijke(n) 
 

Beoordeling vindt plaats door het bestuur van Pleatslik Belang Wergea, eventueel na overleg met de 
indiener c.q. indieners van een initiatief of projectplan. 

Indien projecten een financiële bijdrage worden toegekend, gelden de volgende aanvullende 
voorwaarden:  

• de besteding dient een publiek belang in de openbare ruimte of ten behoeve van een grote 
groep mensen; 

• de besteding heeft draagvlak in het dorp; 
• de besteding betreft incidentele zaken, dat wil zeggen investeringen waar geen verplichtingen 

uit voortvloeien; 
• de besteding mag niet in strijd zijn met gemeentebeleid of wet- en regelgeving. 

  
Het is uitsluitend aan het bestuur van Pleatslik Belang Wergea om een besluit te nemen inzake 
toekenning van een financiële bijdrage. Binnen 2 weken na de eerste bestuursvergadering na 
dagtekening van het ingediende project of initiatief neemt Pleatslik Belang Wergea een besluit dat 
schriftelijk aan de indiener c.q. indieners bekend wordt gemaakt.   

 

 
 

 

 

 


