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e
 subsidieronde Iepen Mienskipsfûns 2018 die een positief advies hebben  

ontvangen, regio Noardwest Fryslân. 

 

Project Indiener Totale 
kosten 

Subsidie- 
bedrag   

KLEINE PROJECTEN    

  € € 

Zonnecollectief Samen zon in Minnertsga 
Het opwekken van lokale en duurzame energie voor alle 
inwoners en instellingen in Minnertsga d.m.v. het realiseren van 
een zonnepanelen installatie op een beschikbaar gesteld dak. 

Plaatselijk Belang 
Minnertsga 

68.046 4.924 

Kunst en Kids 
Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar in een 
achterstandssituatie d.m.v. kunstzinnige activiteiten bewust laten 
worden van de gevolgen van de plastic soep voor mens en dier. 
Kinderen die niet op vakantie gaan wegens gebrek aan geld een 
fijne zomerkunstweek bezorgen.  

St. SeaBlue 4.675 1.150 

Sail Inzicht 
Iedereen de kans geven om met de Tall Ships races in 
aanraking te komen d.m.v. culturele workshops, lezingen en 
entertainment in een maritiem jasje. 

St. Harlingen Sail 22.160 6.331 

Mens zonder Land 
Vluchtelingen d.m.v. het maken van muziek uit hun lethargie te 
halen en dat ombuigen naar weerbaarheid en meer 
zelfredzaamheid. Een betere voorbereiding op hun toekomstige 
inburgering te geven. 

St. 
Vluchtelingenwerk 
NN 

17.289 6.915 

Duurzaam Sexbierum-Pietersbierum 
Met dit duurzaamheidsproject wil men geld voor de bewoners 
besparen, het milieu versterken en ook de lokale leefbaarheid en 
duurzaamheid. Dit doet men o.a. door voorlichting te geven over 
de voordelen van zonne-energie.  

Dorpsbelang 
Sexbierum-
Pietersburum 

76.850 10.000 

Toegankelijk Grou 
Men wil in beeld brengen hoe de toegankelijkheid van Grou is 
voor mensen met beperkingen: visueel, mobiel of anderszins. 
Men wil het bewustzijn vergroten bij de inwoners over de 
belemmeringen op de stoep of straat.  

St. Groen Grou 4.818 1.900 

Locatietheater Op de terp Almenum 
Dit project is onderdeel van Under de Toer (programma ihkv 
LF2018). Het doel is een multidisciplinaire 
muziek/theaterproductie over de glorietijd van Harlingen. Men 
probeert zo divers mogelijke deelnemers te werven, teneinde 
nieuwe verbanden in de Harlinger gemeenschap te leggen. 

St. Op de terp 
Almenum 

116.589 3.000 

Zwemplek Wirdum Swichum 
Waterrecreatieve mogelijkheden van Wirdum en Swichum 
verrijken met een strandje, zwemplek en ontmoetingsplaats. 
E.e.a. in samenspraak met de gemeente.   

Dorpsbelang 
Wirdum-Swichum 

10.900 4.070 

  



Nederlandse taalles voor Europese ingezetenen 
(Arbeids)migranten die zich voor langere tijd willen vestigen 
helpen met integreren door wekelijkse taallessen aan te bieden. 
Daarnaast keukentafelgesprekken organiseren bij 
dorpsbewoners thuis, zodat mensen met verschillende 
achtergronden elkaar ontmoeten, samen dingen ondernemen 
en de Nederlandse taal in de praktijk geoefend kan worden. 

Dorpsbelang 
Oosterbierum 
Klooster-Lidlum 

14.000 5.000 

Muziekfestival Hjoed yn it Park 
De intentie van het festival is om de gehele Waadhoeke samen 
op één plek te krijgen. Tevens wil men een muzikale impuls 
geven op het gebied van educatie voor kinderen en jongeren 
en talentontwikkeling bieden. Dit als bijdrage aan het 
versterken van de infrastructuur die door het verdwijnen van 
bepaalde vormen van muziekeducatie verdwenen zijn. Samen 
en voor iedereen. 

St. Sinterklaas 
Intocht Franeker 

27.807 3.000 

Tegen Eenzaamheid 
Vrijwilligers en professionals die eenzaamheid willen verlichten 
weten vaak niet hoe ze dit moeten aanpakken. Met dit project 
wil men een deskundigheidsbevordering aanbieden d.m.v. een 
bijeenkomst, workshops en trainingen. 

St. Interkerkelijk 
Diaconaal Overleg 
Franekeradeel 

10.612 4.060 

Muzikaal Verhaal 2018 
In het kader van het 40-jarig bestaan van dorpshuis It String te 
Boksum maakt men een compositie die met ondersteuning van 
spel en theater, wordt uitgevoerd. De basis van dit verhaal ligt 
in de geschiedenis van Boksum, Blessum , Deinum en 
vanzelfsprekend in de toekomst die de drie dorpen verbindt. 

CMV Advendo 
Boksum-Blessum-
Deinum 

8.710 3.000 

Alle samen voor nieuwe Ramen 
Het vervangen en verbeteren van de ramen in de consistorie 
om behoud te garanderen. Behoud voor het dorp en mensen in 
minder kansrijke posities. 

St. De Krobbe 
derút 

13.386 5.354 

Tienskip 
Het betrekken van de jongeren van Leeuwarden bij de lokale 
politiek. Men wil dit bereiken adhv een tour van 10 projectdagen 
te houden op verschillende middelbare scholen.  

St. Tienskip 4.000 1.600 

Presentatie van CMV Hosanna (Harlingen) 
Men wil de muziekvereniging in representatieve kleding 
straatoptredens laten verzorgen. Dit is noodzakelijk voor het 
voortbestaan van CMV Hosanna.  

CMV Hosanna 30.000 10.000 

Peutervoorzieningen speeltuin Minnertsga 
In de speeltuin ontbreekt nog amusement voor de jongste 
kinderen van 0 tot 4 jaar. Vandaar deze aanvraag voor de 
aanschaf van een peuterschommel en een wipkip. 

Buurtvereniging 
Stasjonstrjitte 

3.729 1.491 

  



Peen 
Peen is een platform wat jonge makers bij elkaar brengt adhv 
een reeks evenementen. Deze vinden op verschillende plekken 
in en rondom Leeuwarden plaats. Verschillende kunstvormen 
worden bij elkaar gebracht om samenwerkingen uit te lokken 
tussen de verschillende culturele werelden in Leeuwarden. De 
artiesten worden uitgedaagd om samen tot een programma te 
komen waarin verschillende disciplines elkaar aanvullen. 

St. Asteriks 39.901 10.000 

Bachdag en Requiem Mozart 
In het kader van LF2018 wordt dit project georganiseerd zodat 
men kan luisteren naar muziek uit een literatuur van 
internationaal niveau. Het publiek kan wandelend van het ene 
naar het andere concert gaan.  

Concertcommissie 
Sint Piterkerk Grou 

12.700 3.000 

Schoolplein Wynwizer 
Het inrichten van een nieuw schoolplein voor obs De Wynwizer 
met o.a. een klimrek, speeltoestel, rekstokken en een 
verkeersplein. Hiermee wordt beweging en buiten spelen 
gestimuleerd, de leefbaarheid in de wijk verbeterd alsmede het 
veilig (buiten) spelen.  

Ouderenver. OBS 
Wynwizer 

59.108 7.704 

    

GROTE PROJECTEN       

Zomerdorpshuis Boppeslach van het gas af. 
De doelstelling van dit project is om van zomerdorpshuis de 
'Boppeslach’ een duurzame sportaccommodatie te maken die 
klaar is voor de toekomst. Dit betekent dat de Boppeslach 
wordt gerenoveerd en dat ze van het gas af gaan en gebruik 
gaan maken van alternatieve energie bronnen zoals zonne-
energie. Dit ten behoeve van de bewoners van Spannum en 
omgeving, met speciale aandacht voor jongeren tot 20 jaar, 
ouderen en sociaal geïsoleerde mensen en financieel 
kwetsbare mensen. 

Stifting mei-inoar 
Spannum 

36.000 14.400 

Uitbreiding MFA voor faciliteiten zorg en welzijn 
Het bestaande MFA in- en uitbreiden om zorg (onder andere 
een huisartsenpraktijk), maatschappelijke activiteiten, 
ontmoeting, sociale contacten en alle dorpshuisactiviteiten voor 
jong en oud te behouden en te versterken. (Definitieve 
toekenning IMF onder voorbehoud toekenning Waddenfonds).  

Stichting 
Multifunctionele 
accomodatie 
Minnertsga  

335.000 35.000 

Renovatie en aanleg jeugdschansen Winsum  
Renovatie verrotte rand zandbed bult om te voorkomen dat 
deze verder uitzakt en er niet meer geljept kan worden. 
Aanleg jeugdschansen vanwege toename jeugd en het niet 
meer mogen organiseren van wedstrijden vanwege 
onvoldoende en niet aan de normen voldoende jeugdschansen. 
Aanleg nieuwe Jeu de Boules baan. 

Stichting Fierljep 
Akkomoddaasje 
Winsum (Frl) 

98.369 35.000 



Menaam yn’t Grien (onderdeel groene loper) 
Het project "Menaam yn't Grien’ is onderdeel van de Groene 
Loper Menaam. Het algemene doel van de Groene Loper 
Menaam is: Een verandering in gang zetten in de eigen 
leefomgeving (in en rond Menaam) en die te verrijken en te 
verduurzamen. In dit uitvoeringsproject wordt de groenstructuur 
van het dorp verbeterd. Dit ten behoeve van  
dorpsbewoners, bezoekers aan Menaam, basisschoolkinderen, 
oudere jeugd. ouderen en zorgbehoevenden (bewoners van 
Orxma State). 

Vereniging 
Dorpsbelang 
menaldum  

67.498 24.507 

Van dagbesteding naar erkende beroepsvaardigheid 
Het ontwikkelen van programma’s en werkwijzen waardoor het 
voor jeugdigen die niet naar school gaan mogelijk wordt om 
landelijke erkende certificaten te halen. Dit ten behoove van 
jeugdigen  tussen de 16 – 27 jaar die niet naar school kunnen 
vanwege diverse problemen en die geen diploma hebben.  

Steunpunt Zorg & 
Onderwijs Fryslân  

90.060 35.000 

Uitbreiding landschapspark met stinzenbos en singel  
Doelstelling van dit project is om de twee aan Landgoed 
Martenastate grenzende percelen - thans eigendom van 
Staatsbosbeheer en volledig verwaarloosd en ontoegankelijk – 
te verwerven en herinrichten tot een openbaar toegankelijke 
uitbreiding van het huidige landschapspark met een 
stinzenflorabos en - singel. Dit ten behoeve van bewoners van 
omliggende dorpen en bezoekers uit Leeuwarden en wijde 
omgeving. 

Stichting 
Martenastate  

119.075 35.000 

Buitenfitness Wergea  
Het realiseren van een Buitenfitnesspark in Wergea. 
Doelstelling is om de inwoners van Wergea een laagdrempelige 
en uitdagende manier te bieden om met elkaar te kunnen 
sporten. Dit ten behoeve van alle inwoners van Wergea, van 
jong tot oud en toeristen.  

Pleatslik Belang 
Wergea  

56.562 20.000 

  

 


