nt dat voor u?

Wat beteke
Uw woning wordt gesloopt.

December 2021
1

2
ng te slopen.
Elkien kiest ervoor uw woni
ng terug.
We bouwen een nieuwe woni

Dat is een grote verandering.
bewoner?
Wat betekent dit voor u als

U heeft nu 1 jaar
recht op het sociaal
pakket. Dit gaat o.a.
over vergoedingen
en voorrang.

7

6

3

Nieuwsbrief

5
We maken afspraken met u.
We vragen u of u akkoord
gaat met de plannen.

Als minimaal 70% van de
bewoners akkoord gaat,
.
gaan de sloopplannen door

Uiterlijk een jaar na de ingang van
het sociaal pakket gaat u verhuizen.
U kiest zelf of u verhuist naar:

Minimaal één jaar
voordat we willen
starten met de sloop
komen we bij u
thuis langs.

4
We praten over uw rechten
en plichten. U vertelt ons
wat uw woonwensen zijn.

9

11

12
Verhuizen kost geld.
Daarom krijgt u van Elkien
de verhuiskostenvergoeding
volgens het sociaal pakket.
Deze kunt u gebruiken voor:
- de inrichting van uw
nieuwe thuis
- hulp bij de verhuizing
- aansluitkosten van
TV en internet

13

Wat is het masterplan?

Het masterplan laat op hoofdlijnen zien hoe
Heechterp er straks uit komt te zien. We noemen dit
ook wel het wijkplan. Naast de openbare ruimte zijn
ook de woningblokken zichtbaar met daarin
verschillende woningtypen.
Voor de openbare ruimte staan de volgende
onderwerpen in het masterplan;
•
•
•
•

Water
Verkeer
Groen
Spelen & ontmoeten

Inloopbijeenkomst

na
B. een wisselwoning en daar
een nieuwbouw woning.

U heeft vier weken de tijd om
lijk
te verhuizen. U heeft dan tijde
twee woningen. U betaalt
natuurlijk maar één keer huur.

Op zaterdag 27 november organiseerden
wij samen met de gemeente Leeuwarden
een inloopbijeenkomst. Kon u niet
aanwezig zijn maar wilt u wel graag weten wat er
speelt? Of wilt u het nog eens rustig teruglezen? In
deze nieuwsbrief delen wij de informatie met u, die
gepresenteerd en besproken is.
Bij de nieuwsbrief zit ook een foto van de maquette.
Wilt u de maquette graag (nogmaals) in het echt
bekijken? Dat kan tijdens het inloopspreekuur. Iedere
donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur aan de
Archipelweg 214.
Let op: donderdag 30 december is er geen
inloopspreekuur

8
van
A. een andere huurwoning
.
Elkien. Dit is uw nieuwe thuis

Wijkvernieuwing Heechterp
Bewoners portiekflats

10
zijn
In de wisselwoning (optie B)
van
de muren geverfd of voorzien
en
behang. Ook ligt er een vloer
hangt er iets voor de ramen.

14
Elkien wenst u
veel woonplezier!

Wij hadden ons erop verheugd om u te
ontmoeten tijdens een gezellige
wijkmarkt. Door de aangescherpte coronamaatregelen kon dat helaas niet doorgaan. In het
aangepaste programma konden bewoners van de
wijk, omwonenden of andere geïnteresseerden
tussen 11.00 – 14.00 uur binnenlopen in het
wijkcentrum. Daar stond een grote maquette.
Deze maquette laat het masterplan voor
Heechterp Vernieuwt zien.

Het masterplan wordt in december door de
gemeenteraad behandeld. Als de gemeenteraad het
plan vaststelt, gaan we verder met de uitwerking van
het masterplan. In deze stap is een belangrijke rol
weggelegd voor u als (toekomstige) bewoners,
Huurdersplatform Nieuw Elan en alle andere
belanghebbenden.

Meedenken door bewoners

Een aantal bewoners heeft zich al bij ons aangemeld
om mee te denken met de plannen voor de wijk. Hier
zijn we heel blij mee maar we vragen nog even om
uw geduld. Begin 2022 hopen wij u, samen met de
gemeente, uit te nodigen om verder met ons in
gesprek te gaan voor het maken van een
stedenbouwkundig plan. Wilt u zich ook aanmelden
om mee te denken en te praten over de inrichting van
de wijk? Stuur dan een berichtje naar onze
projectleider sociaal, Natalie Lakemond. Haar
gegevens vindt u verderop in deze nieuwsbrief.

Veelgestelde vragen tijdens de
inloopbijeenkomst

1. Waarom staan de nieuwe rijwoningen zo dicht
op de bestaande rijwoningen? Dit gaat dan
toch ten koste van bijvoorbeeld het uitzicht,
daglicht etc?
Over de precieze plek denken we nog verder na.
Het masterplan is een eerste aanzet. De
opmerkingen hierover nemen we mee in de
verdere uitontwikkeling.
2. Goed dat er veel aandacht komt voor fietsers
en voetgangers, maar hoe blijven straks alle
bestaande en nieuwe woningen goed
bereikbaar voor auto’s?
In het masterplan gaan we in op het thema
“wegen” met toekomstige fiets- en wandelpaden.
Het aantal straten voor auto’s wordt beperkt.
Parkeren kan straks op parkeerplaatsen op
centrale plekken in de wijk. In de volgende fase
wordt dit ook verder uitontwikkeld. Ideeën van
bewoners nemen we hierin mee.
3. Is er voldoende aandacht voor goede fiets- en
voetpaden met voldoende verlichting
(veiligheid)? Ook dit nemen we mee in de
volgende fase.
4. Hoe wordt straks de afvalinzameling gedaan?
In de volgende fase kunnen we hier meer over
zeggen.
5. Kan er een “verhuiscarrousel” op gang
worden gebracht tussen de bestaande
rijwoningen en de nieuwe appartementen?
We weten dat er verschillende alleenstaande
ouderen in een grondgebonden woning
wonen die misschien wel naar een
appartement willen. Andersom zijn er

gezinnen die nu in een appartement wonen en
graag naar een gezinswoning willen in huur
of betaalbare koop. Kunnen jullie daar iets in
betekenen?
We merken dat deze vraag vaker wordt gesteld
vanuit de wijk. Elkien gaat samen met de
gemeente en Huurdersplatform Nieuw Elan
bekijken hoe we hiermee om kunnen gaan. Het
zou mooi zijn dat voor iedereen die in Heechterp
wil blijven wonen, dit ook mogelijk is.
6. Worden de woningen die blijven staan,
straks ook meegenomen in de
energietransitie? Zodat de hele wijk in één
keer van het gas af kan?
We kunnen daar nu nog geen “hard”
antwoord op geven. Elkien is verplicht haar
bezit voor 2050 Co2 neutraal te maken.
Vanuit de gemeentelijke warmtevisie wordt
gekeken naar de beste oplossing voor de
hele wijk.
7. Zorgen over de ontwikkeling van Steen
Invest.
Deze locatie maakt onderdeel uit van het
masterplan maar maakt geen onderdeel uit
van de volgende fase. Voor deze locatie
wordt een aparte procedure opgestart.
8. Waarom komen er in de eerste fasen geen
gezinswoningen? Waar moeten wij dan
heen? We kunnen niet wachten op de
gezinswoningen die in de laatste fasen
worden gebouwd.
Op dit moment wordt er gekeken of in de
eerste fasen ook nog plek is voor gezinswoningen. Dit kan ten koste gaan van andere
woningen die nu in het plan getekend zijn.
9. Zorgen over stijgende energielasten en
betaalbaarheid zittende huurder.
Samen met de Energiecoach van de
gemeente Leeuwarden gaan we op dit
moment op huisbezoek bij de bewoners in
woonveld 7, 8 en 9. Dit zijn de woonvelden
bij de Eikenstraat die als laatste gesloopt
worden in het plan, pas over ongeveer 8/9
jaar. De energiecoach bespreekt
energiebesparende tips met bewoners.
Elkien gaat in gesprek over onderhoud dat
hieraan kan bijdragen. Wilt u ook een bezoek
van de energiecoach dan kunt u contact
opnemen met energiecoach@leeuwarden.nl

Hoe gaan we nu verder?

Samen met de gemeente maken we binnenkort
afspraken met een stedenbouwkundig bureau. Zij
gaan ons helpen om het masterplan in detail verder
uit te werken.
Begin volgend jaar gaan wij hier mee aan de slag.
Dat is dan ook het moment waarop wij graag uw
ideeën horen over de verschillende thema’s en
onderwerpen. Iedereen ontvangt hier een uitnodiging
voor. Heeft u zich al aangemeld? Dan is uw naam bij
ons bekend en hoeft u dit niet nog een keer te doen.

Wat staat er verder op de planning?
•

•

•

In het begin van 2022 komen we op huisbezoek
bij de bewoners van de portiekflats op woonveld
2, 3 en 4. Dit is later dan dat we eerder in de
nieuwsbrief noemden, omdat sommige zaken
nog uitgewerkt moeten worden. De planning is
wel afhankelijk van wanneer we aan de slag
kunnen met de stedenbouwkundige
uitontwikkeling. (Het verder uitontwikkelen van
het masterplan).
In de loop van 2022 organiseren we
bijeenkomsten voor de bewoners op woonveld 2.
We gaan dan praten over de inrichting van dat
woonveld.
In het najaar van 2022 starten we met de bouw
van de Wilgenflat aan de Wilgenstraat (woonveld
1). Als dit appartementencomplex klaar is, begint
de sloop van woonveld 2. Zoals het nu lijkt is dit
dan in het najaar van 2023

Translator App

Wilt u deze nieuwsbrief in een andere
taal lezen? Dat kan!
Download de Microsoft Translator
app op uw telefoon of tablet.
Hiermee kunt u een foto maken
van een tekst en vervolgens wordt
deze vertaald in de taal die u wilt.

Informatie over het sociaal pakket

Bij deze nieuwsbrief zit ook een formulier over hoe
het nou straks werkt als u uw woning moet verlaten
omdat deze wordt gesloopt. Dit noemen we het
sociaal pakket voor sloop. Ruim een jaar voordat uw
woning aan de beurt is, komen wij bij u langs om dit
met u door te spreken. We doen dit in een persoonlijk
gesprek. Heeft u hier nu al vragen over? Stel ze
gerust! Wij helpen u graag verder.

Bij wie kan ik terecht voor vragen?

Heeft u vragen over de wijkvernieuwing?
Voor al uw vragen over de wijkvernieuwing kunt u
terecht bij Natalie Lakemond. Zij is als projectleider
sociaal betrokken bij Heechterp.
Natalie is tijdens het project
het vertrouwde gezicht in de
wijk. U kunt bij haar terecht
voor een luisterend oor en
advies. U kunt haar bereiken
tijdens kantooruren, behalve
op woensdag, op
telefoonnummer
(0513) 63 58 03.
Of per e-mail
natalie.lakemond@elkien.nl
Heeft u vragen over bewonerszaken?
Bijvoorbeeld overlast, huurachterstanden, etc.
Voor al deze vragen kunt u terecht bij Suzan Salim
Suzan is als Adviseur
Bewonerszaken betrokken
bij Heechterp. U kunt haar
bereiken tijdens kantooruren
op nummer (0513) 635 735.
Of per e-mail naar
klantenservice@elkien.nl

Heeft u onderhoudsklachten of is er
iets stuk?
Een reparatieverzoek doet u via
www.elkien.nl of bel met ons klantservicecentrum via
telefoonnummer 0513 - 635 735.

Contactgegevens Huurdersplatform Nieuw Elan
Zuidergrachtswal 3, 8933 AD Leeuwarden
(058) 215 9119
(ma t/m do van 09.00 uur tot 13.00 uur)
info@nieuw-elan.nl
Door de actuele coronamaatregelen houdt Nieuw
Elan voorlopig geen spreekuur aan de Archipelweg
214

Fijne feestdagen!

Namens de gemeente, huurdersplatform Nieuw Elan,
Bouwgroep Dijkstra Draisma en Elkien bieden wij u
bij deze nieuwsbrief ook iets lekkers aan.
Wij wensen u hele fijne feestdagen! Graag tot in
2022.

