HEECHTERP VERNIEUWT
VERSLAG BIJEENKOMST PLANDEEL ZUID
23 APRIL 2022

Bijeenkomst plandeel Zuid, 23 april jl.
Op zaterdag 23 april hebben de Gemeente Leeuwarden en Elkien, samen met
Huurdersplatform Nieuw Elan, een bijeenkomst georganiseerd. Bewoners van het
plandeel Heechterp-Zuid zijn uitgenodigd om mee te denken over het stedenbouwkundig
plan voor hun woonbuurt. Het stedenbouwkundig plan is een uitwerking van het in 2021
vastgestelde Masterplan Heechterp Vernieuwt!.
Na een toelichting van HKB Stedenbouwkundigen en Dorenbos Architekten is er, samen
met zo’n 25 bewoners en een aantal raadsleden, gewerkt aan de thema’s: wonen,
groen/water/spelen/ontmoeten, verkeer/parkeren en duurzaamheid. De bewoners hebben
goede reacties gegeven op de plannen. En er werden vragen gesteld zoals: waar komen
de woningen straks te staan en waar komen de wegen en fietspaden? Hoe wordt de
buitenruimte ingericht? Waar komt ruimte voor spelen en ontmoeten?
In dit verslag zijn de belangrijkste reacties, vragen en antwoorden op een rij gezet. Er is
aangegeven wat er met de bewonersideeën gedaan wordt bij de verdere uitwerking van
de plannen. De reacties en vragen zijn per thema opgeschreven, hoewel er niet altijd een
duidelijke scheiding te maken is. Ook in de antwoorden en verdere uitwerking is er veel
overlap.
Ter voorbereiding op de bijeenkomst is het plandeel Zuid in de maquette van het nieuwe
Heechterp uitgewerkt. De woonblokken, verkeersroutes en parkeerplaatsen, het openbaar
terrein en de waterstructuren zijn nauwkeuriger ingevuld. De maquette is voor iedereen te
zien in het infopunt tijdens het inloopspreekuur van Elkien.
Als uitnodiging voor de bijeenkomst zijn in alle portieken flyers opgehangen met de
thema’s waarover meegepraat kon worden. Er is een nieuwsbrief verspreid en de nieuwe
website www.heechterpvernieuwt.nl is gelanceerd. Belangstellenden, die in de
masterplanfase aangegeven hebben graag mee te willen praten, zijn via e-mail
uitgenodigd. Een aantal bewoners is telefonisch geïnformeerd. Met de contactgroep is de
opzet van de bijeenkomst vooraf besproken. In de weken voor 23 april zijn er
verschillende inloopmomenten geweest in het infopunt van Elkien.
Ongeveer de helft van aanwezige bewoners heeft de hele bijeenkomst bijgewoond.

Inloopspreekuur
Iedere donderdagmiddag kunt u terecht bij het
infopunt van Elkien aan de Archipelweg 214,
van 16.00 - 17.00 uur. U mag Elkien ook bellen
voor vragen of voor het plannen van een
persoonlijke afspraak: 0513 635 735.
Bekijk de maquette en stel uw vragen over de
ontwikkelingen in de wijk.
www.heechterpvernieuwt.nl

VERVOLG
Deze eerste bijeenkomst ging over deel Zuid.
In mei/juni gaan we met de delen Midden en
Noord aan de slag. In juli presenteren we het
stedenbouwkundig plan aan de hele wijk.

Masterplan november 2021
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Thema: wonen
Er wonen een aantal grotere gezinnen in de wijk. Zij hebben behoefte
aan een grotere woning:
Binnen het bezit van Elkien zijn er voldoende woningen voor
grotere gezinnen. Er worden geen woningen met 4 slaapkamers
gebouwd. Wel is aan de wens voldaan om meer (en grotere)
woningen voor gezinnen te bouwen, verdeeld over de wijk.
Was het appartementenblok (U-blok) aan de Schieringerweg eerst
niet hoger? Een van de huidige huurders vergelijkt het met de hoek
aan de Archipelweg, die een accent krijgt. Mogelijk hier ook nog wat
hoger maken?
In het masterplan zijn de minimale en maximale hoogten van de
nieuwe bebouwing aangegeven. De Archipelweg is een
belangrijke toegangsweg voor Leeuwarden en voor de wijk
Heechterp. De nieuwbouw aan de Archipelweg krijgt daarom een
accent. De Schieringerweg is geen toegangsweg. Daarom komt
er daar geen accent.
Wordt er rekening gehouden met privacy ten opzichte van buren en
met voldoende daglichttoetreding in de woningen?
Voor de nieuwe situatie worden de wettelijke regels gevolgd. De
privacy zal ongeveer hetzelfde zijn als in de huidige situatie.
Voldoende daglicht heeft de aandacht, ook vanwege het
energiebesparende aspect.
Wat worden de loopafstanden naar de afvalcontainers? Grote
afstanden leidt tot veel plaatsingen naast de container als deze vol is.
Vooral tijdens verhuisbewegingen in de wijk. Hoe houden we de buurt
netjes?
Voor de afstand van woning tot afvalpunt bestaat een wettelijk
maximum van 75 meter.

Is het mogelijk de namen van de huidige pleinen opnieuw te
gebruiken?
Dit is een leuk idee. Dit wordt doorgegeven aan de gemeentelijke
straatnamencommissie. Deze stelt de officiële benamingen vast.
We vinden het nu wat lastig om een beeld te krijgen van de wijk en de
woningen. Kan dit visueel gemaakt worden?
De maquette wordt steeds aangepast aan de uitgewerkte
plannen. Hiermee wordt het zoveel mogelijk visueel gemaakt.
Later in het traject worden en ook 3D-beelden gemaakt.
Op donderdagmiddagen is het infopunt geopend. Daar kan de
maquette bekeken worden en is er informatie te krijgen. U kunt
ook bellen voor een afspraak als u vragen heeft.
Kunnen er groene daken worden toegepast op de bouwblokken?
Elkien zet in op zonne-energie. De toepassing van groene daken
is moeilijker in verband met onderhoud. Er is ook nog te weinig
bekend over de mogelijkheden voor een combinatie
zonne-energie + groen dak.
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Thema: groen plus water, spelen, bewegen en ontmoeten
In verband met de veiligheid is overzicht over paden en groen
belangrijk. Hoe wordt hiervoor gezorgd?
Er wordt aandacht besteed aan zichtlijnen en de maximale
hoogte van de beplanting, zodat er overzicht is.
Komt er voldoende verlichting in verband met de veiligheid?
Ja, de toekomstige verlichting zal voldoen aan het geldende
politie-keurmerk.
Blijft de voetbalkooi zoals die nu is? Komt daar ook aanvullend groen
om meer schaduw te krijgen?
De voetbalkooi wordt gehandhaafd. Toevoeging van bomen is
een goed idee en wordt uitgevoerd als het kan. De
mogelijkheden worden onderzocht in verband met de
ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen. Hetzelfde
geldt voor eventueel aanvullende bomen rond speelplekken.
Is het mogelijk om in het midden van de parkzone een stuk als
multifunctioneel terrein in te richten? De bewoners kunnen dit
gebruiken voor gezamenlijke activiteiten.
Een leuk idee. De zone tussen de twee parkgebouwen in het
midden van het plandeel is daar geschikt voor. Dit wordt verder
onderzocht, uitgewerkt en mogelijk gemaakt als het kan.
Is het mogelijk een aantal kleine speelplekken aan te leggen,
verdeeld over de parkzone, zodat de afstand van woning tot
speelplek niet te groot is?
Er is bewust gekozen voor één grotere speelvoorziening aan het
Kalverdijkje. Aanvullend komen er, verspreid over de wijk,
aanleidingen voor ontmoeting en spel. Denk dan aan:
(boom)bankjes, bestratingspatronen e.d. Hier worden geen
speeltoestellen geplaatst.
Kunnen er langs de verschillende paden beweegtoestellen worden
geplaatst (verbinden met QR-fit in Camminghaburen)?
Leuk idee, alleen geldt hier ook dat er vooral gewerkt wordt met
beweegaanleidingen in plaats van standaard beweegtoestellen.

Is een pluktuin met eetbaar groen mogelijk?
Dit idee sluit goed aan bij de groene opzet van de wijk. De
Heemtuin kan daarvoor gebruikt worden. Bij het wijkcentrum is
het mogelijk om bakken met eetbaar groen te plaatsen. Bij de
uitwerking wordt gekeken of dit aangevuld kan worden,
bijvoorbeeld in de collectieve tuinen. Eetbaar groen in het
openbare gebied is lastiger.
Is er voldoende aandacht voor een veilige, groene verbinding
Heechterp – Zamenhofpark?
Ja, dit is een belangrijk onderdeel van het plan. Bij het plandeel
Midden komt dit verder aan de orde.
De parkzones nodigen uit voor wandelingen met de hond. Worden er
ook afvalbakken voor uitwerpselen geplaatst?
Deze suggestie wordt doorgegeven aan de gemeente.
Gebruik materiaal uit de huidige wijk voor bankjes en voor speel- en
beweegtoestellen.
Leuk dat hier draagvlak voor is! Waar dat kan, wordt dit zeker
ingezet. Voorwaarde is dat het materiaal voldoet aan de
veiligheidsvoorschriften. Materiaal kan ook worden ingezet voor
anti-parkeermaatregelen en voor bijvoorbeeld oeverbeschoeiing.
Aanvullende ideeën zijn welkom. Wat kan er bijvoorbeeld gedaan
worden met de oude zonnepanelen?
Kan een deel van de verharding geschikt worden gemaakt voor
skateboarden en skeeleren?
Trottoirs en wegen krijgen elementverharding en zijn daardoor
niet geschikt voor skaten. In de speelzones is er ruimte voor
skaten of andere manieren van spelen en bewegen.
Kan het groene maaiveld glooiend gemaakt worden?
Dat kan en dat nemen we mee. Dit kan ook ingezet worden als
begeleiding van het verkeer en het parkeren en als vorm van
wateropvang.
NB: de watergang in de Beukenstraat wordt uitgevoerd als ‘regenton’.
Regenwater wordt hier opgevangen en stroomt af richting het open
water langs de Schieringerweg.
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Thema: verkeer en parkeren
Zijn alle woongebouwen met de auto bereikbaar?
De wijk bestaat in de toekomst uit een aantal reguliere straten en
uit parkzones. De reguliere straten zijn breed genoeg voor rijweg
plus parkeren. In de parkzones is de auto ‘niet welkom, parkeren
voor de deur is dus niet mogelijk. Entrees/voordeuren zijn wel
bereikbaar met auto’s, voor: verhuizingen, hulpdiensten. Voor het
leveren van pakketjes onderzoeken we nog of deze ook kunnen
voorrijden of dat er een of twee ophaalpunten komen in de wijk.
Parkeren vindt plaats op collectieve parkeerterreinen en in de
aangrenzende straten.
Voor diegenen die slecht ter been zijn is het lastig als alleen collectief
parkeren mogelijk is.
Uitgangspunt is een groene woonwijk. Bij de woningtoewijzing
kunnen deze mensen aangeven dichtbij een parkeerplek te willen
wonen.
Worden er voldoende parkeerplaatsen aangelegd?.
De nieuwe inrichting wordt zo groen mogelijk. Het aantal
parkeerplekken voldoet aan de norm die past bij de wijk,
autobezit en het aantal woningen. Aanvullend worden in de
groenzones lokaties aangeduid die we groen aanleggen maar
eventueel in de toekomst voor parkeeruitbreiding worden
gebruikt.
Hoe wordt voorkomen dat er in parkzones geparkeerd gaat worden?
Er wordt gebruikgemaakt van hoogteverschillen en van
anti-parkeermaatregelen.
Hoe wordt voorkomen dat automobilisten de parkzone als sluiproute
gaan gebruiken en hoe wordt het verkeer in de parkzone in goede
banen geleid?
Met afsluitpaaltjes.
Op de plek van de doorsteek naar de parkzone komen er
doorrijbelemmeringen. hulpdiensten, vuilnis komen, via een lus,
weer op een collectieve parkeerplek of een reguliere straat uit.

In de parkzones wordt bovendien gebruikgemaakt van
elementenverharding en begeleiding van het verkeer door
inrichtingselementen.
Een aantal van de bestaande rijtjeswoningen zijn straks op de
parkeerplaatsen georiënteerd, is dit wenselijk?
Zicht op parkeren is onvermijdelijk. De parkeerplekken komen
zoveel mogelijk in het groen te liggen. Als bewoner kun je ook
kiezen om te gaan wonen in de parkzone. Daar komen geen
auto’s en wordt ook niet geparkeerd

Thema: duurzaamheid
Kunnen de te rooien bomen worden gebruikt als speeltoestellen of
straatmeubilair? Bijvoorbeeld uit te voeren door de Leeuwarder
werkplaats.
Daar waar mogelijk wordt dit idee zeker ingezet. Te rooien bomen
worden ook gebruikt als anti-parkeermaatregelen en als
begeleiding van verkeersroutes. In de Heemtuin worden
boomstammen ingezet als rottende elementen. Daar komen dan
veel insecten op af en dat is goed voor de biodiversiteit.
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OVERIGE REACTIES EN VRAGEN
De onderstaande reacties en vragen gaan over een later stadium van het planproces, bijvoorbeeld
over de ontwerpen voor de gebouwen. De vragen voor Elkien kunt u stellen bij het infopunt of bij de
volgende bijeenkomst. U kunt ook bellen om een afspraak te maken.
Thema: wonen
Bewoners zijn blij met het aangepaste ontwerp en met de verschillende woningtypen:
- enthousiasme is er bijvoorbeeld voor de gezinswoningen in plandeel Zuid. Wie komen hiervoor in
aanmerking en wie krijgen er eventueel voorrang?
- een aantal woningen met 4 slaapkamers zou mooi zijn;
- wat gebeurt er met de bestaande rijtjeswoningen, kunnen die ook worden opgeknapt?
Er zijn ook zorgen:
- over de uitvoering van huisbezoeken, de mogelijkheid om terug te keren in de wijk, de toewijzing
van de nieuwe woningen en de betaalbaarheid van de nieuwe woningen;
- hoe werkt de inzet van de wisselwoningen?
- hoe gaat het tijdens de uitvoering? Zitten bewoners dan lang in de bouwwerkzaamheden? En hoe
veilig is de buurt tijdens de uitvoering?
Thema’s: groen, water en spelen, bewegen, ontmoeten
Onderhoud van de openbare ruimte, het groen en de inrichtingselementen (bankjes,
speeltoestellen enzovoorts) is belangrijk,
- wie is daar straks verantwoordelijk voor en komt er bijvoorbeeld een verplichting om hondenpoep
op te ruimen?
- hoe wordt voorkomen dat er, net als nu, rotzooi ontstaat rond de afvalplekken?
- geef aandacht aan straatkolken: niet direct te openen, kinderen komen er met hun vingers tussen.
Thema: duurzaamheid
Bewoners maken zich zorgen over de betaalbaarheid van een warmtenetwerk, vanwege de
koppeling aan de gasprijs. Straks is Heechterp ‘van het gas af’, maar blijven de energierekeningen
hoog. Onbekend is hoe de prijzen zich de komende jaren gaan ontwikkelen. Velen kunnen niet
meer betalen dan ze nu doen en de toekomst is onzeker.
Sommige bewoners zijn geïnteresseerd in het opvangen van regenwater, maar weten niet hoe ze
dit kunnen realiseren. In de huidige laagbouwwoningen zijn de hwa’s inpandig aangebracht.

