
 

 

Verslag bijeenkomst bezoekersraad 14 november 2017 

Aanwezig: Ad, Geart, Herman (later), Klaas, Peter, Rients, Sjoukje en Tom. Afwezig: Bertus. 

1. Opening: 

2. Verslag vorige bijeenkomst: 

3. Samenstelling bezoekersraad: 

- Rients blijft nog wel even lid. Er moet nog eens goed 

worden gekeken naar zittingsduur van de leden en ev. 

aanpassing van de statuten. 

- Bertus houdt er binnenkort mee op, maar wil ev. wel 

suggesties voor m.b.t. zijn opvolging. Anderen zoeken 

ook. 

- Moeten Grou en Stiens t.z.t. niet beter 

vertegenwoordigd? Onlangs is er bijeenkomst geweest 

in het HCL met vertegenwoordigers van de (nieuwe) 

dorpen. 

4. Mededelingen HCL: 

a. Meest opmerkelijke activiteiten en hoogtepunten van de laatste maanden:  

Weekend van de Leeuwarder Geschiedenis, record aantal bezoeken Oldehove, 

deelname aan Fryslânfoto, boeken Ken je Leeuwarden, Sporen van Mata Hari 

(NL en ENG) en Engelstalige versie van de Historische Atlas van Leeuwarden.  

b. De verkiezingen lijken spannend te worden. De gezamenlijke culturele 

instellingen in Leeuwarden hebben de (nieuwe) raadsleden tijdens een speciale 

bijeenkomst nadrukkelijk gewezen op het belang van cultuur (ook na 2018). 

Geart sprak tijdens die bijeenkomst over het belang van erfgoed. 

c. KH 18:               

Het HCL sluit aan bij het provinciale project Lân fan taal, m.n. bij het 

onderdeel DNA Leeuwarden. Er zijn inmiddels al 10.000 DNA-buisjes gevuld. 

T.b.v. HCL-activiteiten tussen april en november 2018 zal De Ark (opgepimpt 

en verplaatst naar de Noorderstadsgracht) worden ingezet onder de titel 

‘paviljoen Liwwadders’. Er is ook aandacht voor 250 jaar (gedrukt) 

Liwwadders. Het HCL, PPM en Oldehove sluiten ook aan bij de 

openingsavond van KH 18 op vrijdag 26 januari. 

5. Nieuwe activiteiten, tentoonstellingen en samenwerkingsverbanden (een greep): 

- Filmavond en dvd De mooiste beelden van de Friese 

hoofdstad uit de 20
e
 eeuw (23 november, met FFA). 

Later ook in HCL vertonen (in twee delen)? 



 

 

- Tentoonstelling en boek Leeuwarden, de mooiste 

stadsgezichten 1600 tot nu (vanaf 26 januari, met o.a 

Fries Museum). 

- Liwwadderdag Oud Oost (29 april, met o.a. sociaal 

wijkteam en Aed Levwerd). 

6. Verbetering/aanpassing dienstverlening: 

Eind december is het HCL dicht. Er wordt gewerkt aan een mobiele website 

tbv toeristen. Er worden volgend jaar meer stadswandelingen aangeboden (in 

combinatie met rondleidingen door het Stadhuis) en er komen meer 

anderstalige teksten. Van april t/m oktober 2018 gelden er verruimde 

openingstijden (ook PPM en Oldehove). 

7. Rondvraag (en mededelingen): 

De borrel schiet er dit keer bij in vanwege de officiële opening van het 

gemeentekantoor. De leden van de bezoekersraad ontvangen een exemplaar van Ken 

je Leeuwarden. Zie ook het nagekomen bericht van Peter en zijn overzicht van 

gedenkwaardige kroonjaren (als bijlage). 

8. Volgende bijeenkomst:  

(later vastgesteld op) 21 maart, 16.00 uur, met aansluitend hapje/drankje. 

9. Sluiting.  

N.a.v. mijn vraag hoe het staat met het Engelstalige onderdeel van de HCL-website heb ik dat nog even 
nagegaan (zie: https://historischcentrumleeuwarden.nl/english ) en dat is toch wat mager. Enige 
aanvulling is met het oog op 2018 gewenst, incl. vermelding van de Engelse naam van het HCL, van belang 
bij zoekacties.....). Moet bijv. de Engelstalige wikipedia over Leeuwarden niet op zijn minst als link 
toegevoegd worden? Sowieso lijkt mij goed dat iemand eens kijkt naar verbetering /actualisering van de 
Wikipedia-info over Leeuwarden maar dat staat los van het opnemen van bedoelde link [Peter de Haan]. 
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