
Middelgrote projecten  

  
 

Initiatief Aanvrager Gemeente Investering Ontvangen 

bijdrage 

IMF 

   

Slagkracht  
Door middel van samen muziek maken wil de stichting de 

sociale cohesie versterken en eenzaamheid doorbreken in 

Heechterp-Schieringen en de Vrijheidswijk. Dit zal worden 

gedaan door het organiseren van workshops en optredens en 

door het werven en trainen van vrijwilligers en 

jongerenwerkers, die het project op termijn kunnen 

overnemen en voortzetten.  

Stichting EMBRACE 

Nederland 
  
  

Leeuwarden € 

97.536,- 
€ 11.658,37 

     

Jousmastate, gedenkplaats op historische grond 
Dit project bestaat onder andere uit het restaureren van de 

historische begraafplaats, zodat het toegankelijker wordt. 

Daarnaast wordt een stuk grond gereed gemaakt voor urnen, 

wordt historische beplanting teruggebracht en wordt de 

informatievoorziening rondom het monument verbeterd. 

Alles om de begraafplaats te behouden voor de toekomst en 

bekendheid te geven aan de historische waarde ervan.  

Stichting Jousma 

State 
  
  

Leeuwarden € 

77.927,59 
€ 30.000,- 

     

Verbetering speelvoorziening Lautastate 
Het creëren van een plek waar kinderen in verschillende 

leeftijdscategorieën worden uitgedaagd om te spelen en waar 

ouders elkaar kunnen ontmoeten.  

Stichting 

Leefbaarheid 

Camminghaburen 
  
  

Leeuwarden € 

41.321,- 
€ 12.920,- 

     

Buitenfitnesstoestellen, jong en oud Warten 
Het realiseren van een laagdrempelig openlucht 

fitnessterrein, voor Wartensters en toeristen. Met als doel om 

jong en oud in beweging te krijgen en samen te brengen.  

Vereniging tot 

bevordering van de 

dorpsbelangen 

Warten 
  
  

Leeuwarden € 

64.000,- 
€ 24.000,- 

     

Revitalisatie entree/hal Grand Café en veiligheid! 
Het verbouwen, verduurzamen en veiliger maken van de 

entree/hal en grand café van het dorpshuis. Onder andere 

door het aanbrengen van ledverlichting, het plaatsen van 

beveiligingscamera’s, schilderwerkzaamheden en het 

vervangen van plafondplaten.  

Stichting Sociaal-

Cultureel Centrum 

Ien en Mien 
  

Leeuwarden € 

42.612,77 
€ 16.421,63 

     

  
 

 

Groot project 

Initiatief  Aanvrager  Gemeente  Investering  Ontvangen 

bijdrage   

Beweeg- en Beleeftuin Ried 
Dorpsbelang Ried e.o. wil een natuurlijke en 

beweegvriendelijke omgeving realiseren in de dorpskern, om in 

te spelen, werken, recreëren en ontmoeten.  

Vereniging 

Dorpsbelang Ried 

e.o. 

Waadhoeke 

  

  

€ 221.369,- € 75.000,- 

 


