November 2021
Wijkvernieuwing Heechterp
Bewoners portiekflats

Nieuwsbrief
We vinden het belangrijk dat u op de
hoogte blijft van de plannen in de wijk.
Daarom ontvangt u deze nieuwsbrief. In juli heeft u
een nieuwsbrief van ons ontvangen. We gaan stap
voor stap verder met de plannen voor de nieuwe wijk.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over wat we de
afgelopen tijd hebben gedaan.

Overleg met contactgroep
Donderdag 7 oktober zijn we weer in
gesprek gegaan met de contactgroep.
Dit is een groep bewoners die uw wijk vertegenwoordigen. Zij zijn nauw betrokken bij het bedenken
en maken van de plannen voor de nieuwe wijk. Zo
bespraken we deze keer een voorbeeldplattegrond
van een nieuwe woning. Van het juridische
document, het Sociaal Pakket, maken we een versie
in begrijpelijke taal. De contactgroep had hier ook
nog waardevolle opmerkingen over. Zij zijn onze
ogen en oren in de wijk. Inmiddels zijn er ook een
aantal kopers aangesloten. Hier zijn we erg blij mee!

Nieuwbouw Wilgenflat
Samen met Bouwgroep Dijkstra Draisma en de
architect zijn we op dit moment druk bezig met het
ontwerpen van de Wilgenflat. De eerste schets
ontwerpen zijn klaar. Dit bespreken we nu met de
gemeente. Wij hopen u hier op de informatiemarkt
eind november meer over te kunnen vertellen.
Zoals het nu lijkt, gaat na de bouwvak van 2022 de
eerste schop hier de grond in.

Wijkmarkt
De gemeente Leeuwarden organiseert in
samenwerking met Elkien eind november
een wijkmarkt in Heechterp. Tijdens deze markt
presenteren we graag het hele plan aan u. Het plan
voor de nieuwe woningen is eerder al met u gedeeld,
nu is ook het schetsontwerp voor de openbare ruimte
klaar. Met werkgroepen uit de wijk gaan we hier nog
verder mee aan de slag. Samen vormt dit het hele
plan voor de nieuwe wijk.
Tijdens een gezellige wijkmarkt vertellen wij u hier
graag meer over. U ontvangt binnenkort meer
informatie hierover in een speciale uitnodiging!

Maakt u zich zorgen?
Maakt u zich zorgen over hoe het straks gaat als uw
woning wordt gesloopt? Of u weer kunt terugkeren in
de wijk en wat betekent dit dan voor uw huurprijs?
We bespreken deze informatie allemaal met u in een
persoonlijk gesprek tijdens een huisbezoek.

Vindt u het ook leuk om mee te denken in de
contactgroep? Dan horen wij graag van u!
Aanmelden kan bij Natalie Lakemond (Projectleider
Sociaal) van Elkien.

Wilt u liever eerder hier meer informatie over? Kom
dan langs op het spreekuur of maak een afspraak
met Natalie Lakemond. U kunt haar bereiken via
telefoonnummer 0513 636 803 of per mail
natalie.lakemond@elkien.nl
Zij komt ook graag bij u langs om met u in gesprek te
gaan.

Hoe gaan we nu verder?
De voorbereiding voor het totale plan (voor de
woningen en de openbare ruimte) voor de nieuwe
wijk duurde helaas langer dan verwacht. Omdat
Elkien en de gemeente nog in gesprek waren over
een aantal onderwerpen.
Eerder gaven wij aan in het najaar 2021 te starten
met de huisbezoeken voor woonveld 2,3,4. Dit blijkt
niet haalbaar.
De aangepaste planning is nu:
 In het begin van 2022 komen we op huisbezoek
bij de bewoners van de portiekflats op woonveld
2, 3 en 4.
 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 2022 starten we met de bouw van de
Wilgenflat aan de Wilgenstraat (1). Wanneer 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. Met
de App kunt u een foto maken van
een tekst en wordt deze vertaald
in de taal die u wilt.

Een overzicht van de woonvelden

Fases en ingang Sociaal Pakket

Pop-up kantoor Nieuw Elan
Huurdersplatform Nieuw Elan is iedere
woensdagmorgen van 9.00 tot 13.00 uur aanwezig in
het infopunt aan de Archipelweg 214. Kennismaken
met de mensen van Huurdersplatform Nieuw Elan? U
bent van harte welkom, we gaan graag met u in
gesprek. Zij worden nauw betrokken bij de plannen
en kunnen uw vragen hierover ook beantwoorden.

Wanneer gaat van welke fase het sociale pakket
in?
Woonveld 2, 3 en 4 worden aan elkaar gekoppeld
voor de 70% akkoord en het Sociaal Pakket. Als 70%
van deze bewoners van de portiekflats akkoord gaat
met de plannen voor de sloop- en nieuwbouw, gaat
in 2022 het Sociaal Pakket in voor woonveld 2, 3 en
4. Tijdens de huisbezoeken bespreken we dit verder
met u. U ontvangt nog een overzicht met de
spelregels voor het toewijzen en terugkeren naar de
nieuwbouw.
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Een Energiecoach komt samen met
Elkien op huisbezoek!
De woningen aan de kant van de Eikenflats zijn de
komende jaren nog niet aan de beurt om te
vernieuwen. Elkien vindt het belangrijk dat u in de
komende jaren wel prettig kunt blijven wonen.
Daarnaast zien we dat de energiekosten steeds
hoger worden. We willen u graag helpen om te kijken
wat we voor u kunnen doen hierin zodat uw
energiekosten gelijk blijven of lager worden. Dit doen
we samen met de gemeente. De bewoners van de
portiekflats aan de kant van de Eikenstraat krijgen
binnenkort een brief met hierin een afspraak met een
Energiecoach van de gemeente Leeuwarden en een
medewerker van Elkien. Wij gaan dan ook graag in
op uw overige vragen.

Bewonerszaken? Overlast, huurachterstand etc.
Voor al uw vragen over leefbaarheid kunt u terecht bij
Suzan Salim van Elkien.
Zij is als Adviseur
Bewonerszaken betrokken
bij Heechterp. U kunt haar
bereiken tijdens kantooruren
op nummer (0513) 635 735.
En 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
0513 - 635 735.

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 van Elkien. Zij is als
Projectleider Sociaal betrokken bij Heechterp.
Natalie is tijdens het project
uw 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 nummer
(0513) 63 58 03. En per
e-mail naar
natalie.lakemond@elkien.nl

Huurdersplatform Nieuw Elan
Zuidergrachtswal 3, 8933 AD Leeuwarden
(058) 215 9119 info@nieuw-elan.nl
(ma t/m do van 09.00 uur tot 13.00 uur)
info@nieuw-elan.nl

Spreekuur Archipelweg 214 iedere woensdag
tussen 09.00-13.00 uur.
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