
Er gaat de komende tien jaar veel gebeuren in Heechterp.  
Daarom maken we samen met u plannen voor de toekomst.  
In deze nieuwsbrief leest u wat we al hebben gedaan en wat we  
de komende maanden doen. En nog belangrijker: hoe en wanneer  
u mee kunt doen! U bent van harte welkom bij een bijeenkomst op 
23 april.

De 24 portiek-etageflats in Heechterp met 576 woningen zijn verouderd. Elkien 
gaat deze slopen en vervangen voor andere woningen. De gemeente gaat de 
buitenruimte in de wijk opnieuw maken. Daarom werken Elkien en de gemeente 
samen. Bewoners weten natuurlijk zelf het beste wat hun wensen zijn voor de 
nieuwe wijk. Daarom vernieuwen we Heechterp met u.

Wat hebben we al gedaan? 
De gemeente en Elkien hebben een toekomstvisie gemaakt voor Heechterp. 
Deze werkten we samen met bewoners uit tot het Masterplan (wijkplan). Nu gaan 
we een stap verder: we maken het stedenbouwkundig plan.
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Heechterp Vernieuwt!

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

Wat speelt er nog meer in 
Heechterp?
Programma Leeuwarden Oost
Heechterp is een van de vijf wijken 
uit Leeuwarden Oost. In Leeuwarden 
Oost leven ongeveer 36.000 mensen. 
Heel veel bewoners voelen zich thuis 
in hun wijk. Maar lang niet iedereen 
kan rondkomen en dat heeft vaak 
vervelende gevolgen. Om deze 
problemen met elkaar aan te pakken 
is het programma Leeuwarden Oost 
opgericht. Alle wijken in Leeuwarden 
Oost gaan aan de slag met een eigen 
wijkvisie voor de komende twintig jaar. 
De ideeën voor Heechterp Vernieuwt 
neemt Leeuwarden Oost daarin mee. 
Kijk voor meer informatie op www.
leeuwarden.nl/leeuwardenoost.

Appartementgebouw Beukenstraat
Vastgoedverhuurder Steen 
Invest wil achter de voormalige 
school aan de Beukenstraat een 
appartementengebouw ontwikkelen. 
Dit is een particulier project dat niet valt 
onder het project Heechterp Vernieuwt 
van Elkien en gemeente Leeuwarden. 
Steen Invest doet nu onderzoeken om 
voor een ontwerp bestemmingsplan. 
Dit ontwerp bestemmingsplan wordt 
waarschijnlijk in de tweede helft van 
2022 ter inzage gelegd, zodat u erop 
kunt reageren. Steen Invest informeert 
omwonenden wanneer er meer 
informatie bekend is. 



Wat doen we dit jaar?
We maken een stedenbouwkundig plan
Stap voor stap werken we de plannen met u uit. Nu gaan we kijken naar meer details. Waar komen de woningen straks 
te staan en waar komen de wegen? Hoe richten we de buitenruimte in? Dit doen we in het stedenbouwkundig plan. En u 
kunt weer met ons mee doen! 

Noord

Midden

Zuid

Heechterp Vernieuwt!

Stappen stedenbouwkundig plan
23 april  Bijeenkomst deel Zuid van de wijk
Mei/juni  Bijeenkomst deel Midden en Noord van de wijk
Juli  Presentatie stedenbouwkundig plan aan de hele wijk
Juli/augustus U kunt officieel reageren op het plan 
September  Burgemeester en wethouders van de gemeente bespreken 

het plan en de reacties die zijn binnen gekomen
Oktober   De gemeenteraad neemt een besluit. U kunt uw mening  

nog meegeven aan de gemeenteraad.

Bouw met ons mee op 23 april!
Denkt u mee over de toekomst van de wijk? De eerste bijeenkomst gaat 
over deel Zuid van de wijk. Ook als u in deel Midden of Noord woont, kunt 
u meedoen. De opmerkingen van de eerste bijeenkomst nemen we namelijk 
ook mee naar de andere delen van de wijk. U bent welkom op 23 april in 
Wijkcentrum Heechterp Schieringen aan de Egelantierstraat 5. 

De bijeenkomst bestaat uit vier thema’s. Elk thema duurt één uur. U kunt 
meedoen met één thema, of met meer thema’s. Let op: het is geen 
inloopbijeenkomst. U bent dus per thema een heel uur aanwezig. 

Twee professionele bureaus helpen ons mee met de plannen. Deskundigen van de 
gemeente en van Elkien zijn ook aanwezig. Zij laten tekeningen en ontwerpen aan u 
zien waarover u meepraat en meedenkt. Zo bouwen we samen aan de toekomst van 
de wijk. 

10.00 uur  Thema wonen: Hoe wilt u in Heechterp wonen? Waar komt welke 
soort woning te staan?

11.00 uur  Thema groen, water, spelen, bewegen en ontmoeten: Hoe gaat 
de buitenruimte eruit zien met bomen, planten en water? Hoe en 
waar wilt u elkaar ontmoeten in de wijk? Waar kunnen de kinderen 
spelen en waar is ruimte voor bewegen? 

12:00 uur  Thema verkeer en parkeren: De wijk en uw woningen moeten 
bereikbaar zijn. Hoe gaan we dat regelen? Zijn de parkeerplekken 
goed verdeeld, waar kun je lopen, fietsen en brommeren?

13.00 uur  Thema duurzaamheid: We willen goed omgaan met het milieu. 
Hoe bouwen we energiezuinig? Hoe houden we rekening met  
de natuur? Hoe gaan we goed om met regenwater?

Aanmelden mag, maar hoeft niet
Wilt u laten weten of u komt? Dit is niet verplicht, maar u helpt ons er wel mee. 
We willen graag voldoende begeleiders voor de themagroepen hebben en 
genoeg stoelen voor u klaarzetten. Aanmelden hoeft dus niet, maar mag via: 
heechterpvernieuwt@elkien.nl  

Meer weten? Kijk op www.heechterpvernieuwt.nl
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Meer weten?
Op de website  
www.heechterpvernieuwt.nl leest u alle 
informatie over het project Heechterp 
Vernieuwt. Hier vindt u het laatste 
nieuws, de plannen tot nu toe en leest 
u over welke stappen we samen zetten. 

Inloopspreekuur Infopunt Elkien
Elke donderdagmiddag kunt u vragen 
stellen aan Elkien tussen 13.00 en 
17.00 uur. U bent van harte welkom. 

Wilt u goed voorbereid naar de 
bijeenkomsten en weten welke plannen 
al zijn gemaakt? Elkien en gemeente 
zitten voor u klaar op 14 en 21 april. 
Op dinsdag 19 april organiseren we 
een extra inloopmoment van  
16.00-19.00 uur.

Locatie: Archipelweg 214.

Uitnodiging


