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Participatie proces met bewoners in Heechterp  

Samen maken we 
Heechterp

Omdat Heechterp jullie thuis is, is het 
belangrijk dat jullie wensen en ideeën zoveel 
mogelijk worden gehoord. En dat gaan we 
met elkaar doen.

Samen met jullie, de bewoners van 
Heechterp, gemeente Leeuwarden en Elkien 
bouwen we aan de droom voor een nieuw 
Heechterp. Stedenbouwkundig HKB helpt 
ons daarbij.

Om deze reden hebben we de afgelopen 
maanden een participatieproces opgezet, 
waarin bewoners met ons mee konden denken 
over de wijkvernieuwing van Heechterp. Tijdens 
verschillende activiteiten konden bewoners, 
digitaal of fysiek, met ons meedenken, bouwen, 
praten en tekenen aan nieuw Heechterp.

We spraken met jong en oud over de toekomst 
van de wijk en werkten in thema’s aan 
onderdelen van de wijkvernieuwing.

In dit magazine zie je hoe dat eruit zag en welke 
ideeën en wensen wij hebben meegenomen 
naar het masterplan voor de wijk.



Inspirerende quote’s en 
belangrijke opmerkingen uit de 
gesprekken met bewoners, 
omwonenden en betrokkenen die 
we meenemen in de vernieuwing 
van de wijk.

“Creëer plekken waar verschillende 
leeftijdsgroepen elkaar kunnen ontmoeten. Er 

is in de wijk veel behoefte aan ruimte voor 
kleine ondernemers centraal in de wijk. Hoger 

en lager inkomen mengen in de wijk. Zo 
ontstaat er diversiteit en worden de sociaal 

zwakkere uitgedaagd.”

“Maak leuke fietsroutes in de wijk. Om de 
ontmoeting te stimuleren graag een warme 
bakker of slager toevoegen in de wijk! 
Hopelijk komt de negatieve bijsmaak van 
Heechterp te vervallen na de 
wijkvernieuwing. Graag op 1 manier vuil 
ophalen, nu containers en ondergrondse 
containers. Ook is er nu onnodig veel 
vrachtverkeer in de wijk”

“De portiekflats zijn prima maar er ontbreekt een 
lift. Dit vooral met kleine kinderen, buggy’s en 
boodschappen. Appartementen met 3 
slaapkamers zijn ideaal voor gezinnen. Ik hoop dat 
er bij de nieuwbouw ook aan gezinnen gedacht 
wordt, er wonen hier veel gezinnen.”

“Oubollige speeltoestellen en misschien 
meer per leeftijd een speelgelegenheid 
creëren. Meer bankjes in de wijk om elkaar te 
ontmoeten. Ook graag voor de 
woningen/portiekflats. Misschien meer 
plaatsen op een plek waar pubers graag bij 
elkaar komen. Meer aantrekkelijke zaken voor 
verschillende culturen in het wijkcentrum 
organiseren. Muziek bijvoorbeeld. Zou mooi 
zijn wanneer er een openluchttheater in de 
wijk komt.”

“Ik wens meer sport en 
spelaanleiding in de wijk”

“Wens voor meer 
wandelpaden in de wijk. De 
pleintjes zijn nu teveel 
afgesloten. Heechterp mag 
een meer open karakter 
krijgen. Ik ben trots op de 
multiculturele wijk. Graag 
behouden en wijkcentrum 
stimuleren de activiteiten 
voort te zetten. “

“Ik voel me hier veilig. Ik zou 
het fijn vinden om meer 
plekken te hebben voor 
spontane ontmoetingen.”

“We willen de groene wijk 
behouden. De trottoirs zijn toe 
aan verbetering. Wij wandelen 
namelijk graag veel en voor  
hardlopen en wandelen moeten 
de wijk wel veilig blijven.”

“Ik zit zomers graag voor de deur buiten met 
bewoners. Stoelen en tafels worden dan naar 
buiten gesleept. Graag bij de woningen tuintjes of 
balkons creëren die uitkijken op de speeltuintjes. 
Misschien een grote speeltuin in het midden van 
de wijk voor de saamhorigheid. Er moet meer 
aandacht komen voor de verkeersveiligheid in de 
wijk. Er wordt hard gereden en de 
oversteekplaatsen naar de scholen zijn niet veilig.”

“Meer opties om te kunnen 
werken in de wijk. Leuk 
aan de wijk was dat er 
vroeger veel gezinnen hier 
woonden. Stellen zijn 
socialer gericht dan 
mensen die alleen wonen. 
Betrek zoveel mogelijk 
mensen en stimuleer 
gemixt wonen”



Opgehaald uit de wijk

ONTMOETEN VEILIG 

Er is veel gepraat, gebouwd, gedroomd en nagedacht met de 
bewoners over de nieuwe wijk. Wat nemen we daarvan mee naar 
de nieuwe wijk en hoe doen we dat ? We selecteerden jullie 
reacties en vertaalden ze als volgt naar het uiteindelijke 
masterplan.

ONTMOETEN
Wat waren de bevindingen over ontmoeten in de 

wijk? 
“Ik zou het fijn vinden om meer plekken te hebben 

voor spontane ontmoetingen”.

Hoe vertalen we dit naar het masterplan
Er komen meerdere ontmoetingsplekken in de 

openbare ruimte.

VEILIG
Wat waren de bevindingen over veiligheid in de 

wijk? 
“Wij wandelen namelijk graag veel en voor hardlopen 
en wandelen moeten de wijk wel veilig blijven.”

Hoe vertalen we dit naar het masterplan
We creëren een veilige oversteekplaats bij de 
Archipelweg ter hoogte van het Zamenhofpark. Zo 
zorgen we er voor dat Heechterp veilig wordt voor 
jong en oud. 



Opgehaald uit de wijk

GEMIXT WONEN SPELEN 

Er is veel gepraat, gebouwd, gedroomd en nagedacht met de 
bewoners over de nieuwe wijk. Wat nemen we daarvan mee naar 
de nieuwe wijk en hoe doen we dat? We selecteerden jullie 
reacties en vertaalden ze als volgt naar het uiteindelijke 
masterplan.

GEMIXT WONEN
Wat waren de bevindingen over gemixt wonen in 

de wijk? 
“Hoger en lager inkomen mengen in de wijk. Zo 
ontstaat er diversiteit en worden de sociaal zwakkere 
uitgedaagd.”

Hoe vertalen we dit naar het masterplan
Door een gemixt woningaanbod trekt de wijk 

verschillende doelgroepen aan. Huur- en 
koopwoningen worden verspreid door de wijk. Langs 
de Archipelweg maken we een stedelijke rand waar 

hoogbouw komt te staan.

SPELEN
Wat waren de bevindingen over veiligheid in de 

wijk? 
“Oubollige speeltoestellen en misschien meer per 

leeftijd een speelgelegenheid creëren.” 

Hoe vertalen we dit naar het masterplan
Er komen sport- en spel locaties in de wijk voor veilig 
spelen en bewegen voor verschillende doelgroepen.



Opgehaald uit de wijk

JONG EN OUDBEWEGEN

Er is veel gepraat, gebouwd, gedroomd en nagedacht met de 
bewoners over de nieuwe wijk. Wat nemen we daarvan mee naar 
de nieuwe wijk en hoe doen we dat ? We selecteerden jullie 
reacties en vertaalden ze als volgt naar het uiteindelijke 
masterplan.

BEWEGEN
Wat waren de bevindingen over bewegen in de 

wijk? 
“Ik wens meer sport en spelaanleiding in de wijk”

Hoe vertalen we dit naar het masterplan
De openbare ruimte krijgt een parkachtige 

inrichting. Het groen wordt versterkt, er wordt meer 
ingezet op een betere kwaliteit van de 

groeninrichting.

JONG EN OUD
Wat waren de bevindingen over veiligheid in de 

wijk? 
“Creëer plekken waar verschillende leeftijdsgroepen 

elkaar kunnen ontmoeten.”

Hoe vertalen we dit naar het masterplan
Er komen diverse ontmoetingsplekken waar jong en 
oud elkaar kunnen ontmoeten. 



Opgehaald uit de wijk

PARKEREN EN 
VERKEER

DIVERS 

Er is veel gepraat, gebouwd, gedroomd en nagedacht met de 
bewoners over de nieuwe wijk. Wat nemen we daarvan mee naar 
de nieuwe wijk en hoe doen we dat? We selecteerden jullie 
reacties en vertaalden ze als volgt naar het uiteindelijke 
masterplan.

PARKEREN EN VERKEER
Wat waren de bevindingen over parkeren en 

verkeer in de wijk? 

Hoe vertalen we dit naar het masterplan

DIVERS
Wat waren de bevindingen over diversiteit in de 

wijk? 
“Ik ben trots op de multiculturele wijk. Graag 
behouden.“

Hoe vertalen we dit naar het masterplan
Heechterp gaat verschillende doelgroepen 

aantrekken. Door een gemixt woningaanbod trekt de 
wijk verschillnde doelgroepen aan.



De sociale wijk
Geselecteerde referentiebeelden door bewoners 

Ideeën waar we mee verder kunnen
Ideeën die we niet passend vinden Input:

● Maak ruimte voor lokale 
ondernemers. 

● Bouwstijlen die passen bij 
verschillende culturen.

● Maak leuke en veilige 
oversteekplaatsen voor 
kinderen en ouderen.

● Ontmoetingsplekken 
toevoegen.

● Interactie tussen jong en 
oud.

● Heechterp veilig en leuk 
maken voor kinderen.

● Hoog en laag inkomen in 
de wijk mengen, geen 
gouden rand.

● Hofjes moeten een open 
karakter krijgen.

● Heechterp moet 
multicultureel blijven.

● Geen hoogbouw langs 
Archipelweg in verband 
met schaduwwerking.

Output:
● Dit wordt meegenomen in 

het proces.
● De Archipelweg krijgt een 

betere oversteekplaats ter 
hoogte van het Zamenhof-
park.

● Er komen meerdere 
ontmoetingsplekken in de 
openbare ruimte.

● Er komen speelplekken in de 
nieuwe wijk.

● Door een gemixt 
woningaanbod trekt de wijk 
verschillende doelgroepen 
aan. Huur- en koopwoningen 
worden verspreid door de 
wijk.

● De hofjes komen in een 
andere vorm terug die beter 
aansluit bij de omgeving.

● Heechterp gaat verschillende 
doelgroepen aantrekken. 

● We zetten langs de Archipel-
weg in op een 
stedelijke rand, 
waar hoogbouw 
aan staat. We 
houden rekening 
met 
schaduwwerking. 



De groene wijk
Input:

● Wens voor natuurlijke 
inrichting.

● Organisch ontwerp in 
de openbare ruimte 
(niet te strak / 
rechtlijnig).

● De openbare ruimte 
moet een vrolijke en 
uitnodigende 
uitstraling krijgen.

● Natuurlijke sport en 
spel- aanleiding.

● Prettige verlichting 
(veilig gevoel ‘s avonds).

● Groen behouden, 
diversiteit aan bomen. 

● Centraal park verbinden 
met Zamenhofpark.

● Park doortrekken over 
de gebouwen.

Geselecteerde referentiebeelden door bewoners 

Output:
● Er zal ruimte komen voor 

natuurlijke elementen.
● De openbare ruimte krijgt 

een parkachtige 
inrichting.

● De openbare ruimte 
wordt ingericht op 
kwaliteit.

● Er komen sport- en spel 
locaties, de inrichting 
hiervan wordt later 
bepaald.

● Er wordt later gekeken 
naar de verlichting van de 
openbare ruimte. 

● Het groen wordt versterkt, 
er wordt meer ingezet op 
een betere kwaliteit van 
de groeninrichting.

● Er komt een groene 
verbinding tussen het 
Zamenhofpark en het 
Kalverdijkje.

● Er is voor gekozen dit niet 
mee te nemen, er is 
genoeg ruimte op het 
maaiveld om een park 
aan te leggen.

Ideeën waar we mee verder kunnen
Ideeën die we niet passend vinden



Input:
● Wens voor natuurlijk 

speeltoestellen (geen 
metalen / kunststof 
speeltoestellen).

● Maak een veilige looproute 
de kinderen die naar school 
wandelen. 

● Leuke fietsroutes door de 
wijk aanleggen. 

● Moestuinen in de wijk.
● Plek voor activiteiten voor 

alle doelgroepen. Een jeu 
de boule baan voor 
ouderen, meer ontmoet-
plekken voor de jongeren 
en spel-aanleiding voor 
kinderen van

verschillende 
leeftijden.

● Meer parkeer
plaatsen.

De gezonde wijk
Geselecteerde referentiebeelden door bewoners 

Ideeën waar we mee verder kunnen
Ideeën die we niet passend vinden

Output:
● Er is nog niet gekeken 

naar de inrichting van 
de speelplekken. We 
nemen deze input 
mee. 

● Er wordt ingezet op 
een betere verbinding 
met Schieringen. 

● In de wijk komen 
meerdere fiets- en 
wandelpaden te liggen.

● Er komen meerdere 
ontmoetingsplaatsen 
in de wijk, er is nog niet 
gekeken naar de 
invulling hiervan. We 
nemen deze input 
mee.

● Het aantal 
parkeerplaatsen wordt 
beter verdeeld, en 
geclusterd aangelegd. 
Er worden niet meer 
parkeerplaatsen 
aangelegd, omdat er 
wordt ingezet op 
goede wandel- en 
fietsverbindingen. 



Take Away
30 Oktober 

Heechterp 
Journaals 
14 en 28 Oktober
Bekijk hier de 
journaals terug

Digitale workshops op 
Zoom met bewoners, 
betrokkenen en 
initiatieven uit de wijk. 
(doorlopende activiteit)

Vlog van de 
kinderwijkraad: de 
reporters van 
Heechterp
11 November
Bekijk de vlog hier
terug

Atelier Heechterp
(doorlopende 
activiteit: elke 
vrijdag)

Contactgroep
10 September

Kennismaking 
initiatieven in de wijk
(doorlopende 
activiteit)

Digitale gastles 
Plataanschool 
2 en 9 
December

Vlog atelier 
Heechterp
13 November
Bekijk de vlog hier 
terug

QR code 
speurtocht 
(doorlopende 
activiteit)

Contactgroep
24 November

Lancering van de 
website. Bekijk 
ons proces en de 
activiteiten in de 
wijk hier

Inventarisatie

Eerste ruimtelijke 
stedenbouwkundige 

verkenning 

Analyse fasekennismaking en 
proces toelichting Ontwerp onderzoek

Eerste schetsen 
masterplan

Atelier Heechterp 
doorlopende 
activiteit op iedere 
vrijdag

Activiteiten in de wijk

https://www.youtube.com/watch?v=5FcvCBK1Uzo&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=YgBAnB7RuJ4&t=1s
https://www.youtube.com/channel/UCt3hYQKpESO_cmxeDR18aDw
https://www.youtube.com/watch?v=QQy7DXkjvBk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=5o2NRl86Qg0&t=7s
https://heechterpvernieuwt.wordpress.com/


Atelier Heechterp

In Atelier Heechterp konden bewoners, 
omwonenden en betrokkenen meedenken 
over de wijkvernieuwing van Heechterp. Hier 
werd gebouwd, gepraat en getekend aan de 
nieuwe wijk en werden vragen opgevangen 
over de verandering in de wijk.



De jonge bewoners

Ook de toekomstige bewoners van Heechterp dachten met ons mee over de 
nieuwe wijk. Zo ging de kinderwijkraad op pad met hun vlog en dachten de 
leerlingen van de Plataanschool met ons mee over het ontwerp voor de nieuwe 
wijk in een fotografie project en een maquette. 



Geluid uit de wijk

Woordenwolk benoemd door bewoners 

In de gesprekken met 
bewoners, omwonenden en 
betrokkenen werden de 
volgende begrippen  
genoemd als belangrijk 
voor de toekomst van 
Heechterp. 

Deze begrippen hebben we 
meegenomen in de 
ontwikkeling van het 
masterplan. 



In het Atelier Heechterp dachten 55 
bewoners met ons mee over de 
wijkvernieuwing van Heechterp 

Er waren 25 persoonlijke adviesgesprekken

Er waren 65 telefonische interviews waarin 
we hebben gesproken met bewoners

Er waren 2 digitale gastlessen op de 
Plataasnchool

In 2020 bezochten 478 bezoekers 
de website www.heechterpvernieuwt.nl

In 2021  bezochten 116 bezoekers 
de website www.heechterpvernieuwt.nl

Ondanks de corona-maatregelen hebben we 
zoveel mogelijk mensen geprobeerd te 
spreken.

De Heechterp Journaals werden tot nu toe 
239 keer bekeken

De vlog van de reporters van Heechterp 
werd 54 keer bekeken

De vlog van Atelier Heechterp werd 
30 keer bekeken

3 keer kwamen we samen met de 
contactgroep van de wijk om ideeën op te 
halen over de wijkvernieuwing met … 
(hoeveel?) personen ?

In Heechterp organiseerden we
11 keer het Atelier Heechterp 

7 keer konden we dit nog fysiek doen, 
maar 4 keer moesten we uitwijken 
naar het digitale Atelier in verband met 
de maatregelen rondom Corona 

Feitjes & 
Weetjes

http://www.heechterpvernieuwt.nl
http://www.heechterpvernieuwt.nl

