
Beste bewoner,
U bent zaterdag 9 juli tussen 11 en 14 uur van harte welkom op 
de wijkmarkt van Heechterp Vernieuwt! Gemeente Leeuwarden en 
Elkien organiseren de wijkmarkt en laten de plannen tot nu toe zien. 
Op het veldje achter de flat aan de Archipelweg 224 t/m 236  
organiseren we een markt met alle informatie over de 
wijkvernieuwing. Ook organisaties uit de wijk zijn aanwezig. 
Kinderen kunnen springen op het springkussen en een speciale 
zelfgemaakte tegel knutselen. Deze plaatsen we later terug in  
de wijk, op of bij de ontmoetingsplekken. U komt toch ook? 

Van masterplan naar stedenbouwkundig plan 
Eind 2021 presenteerden we het masterplan tijdens een inloopbijeenkomst  
in het wijkcentrum. In april en juni werkten we samen met bewoners in thema-
bijeenkomsten aan het stedenbouwkundig plan. In dit plan staat waar de nieuwe 
woningen en de wegen straks komen en hoe we de buitenruimte inrichten.  
Het concept is nu klaar en presenteren we graag aan u.

We zijn benieuwd naar wat u van de plannen vindt. Tijdens de wijkmarkt kunt u 
reageren op het steden-bouwkundig plan. Of kom langs op het infopunt van  
Elkien om mondeling uw mening te geven tijdens het inspraakmoment. 

Hoe gaat het verder? 
Juli/augustus: U kunt ook nog officieel reageren op het plan door uw  
mening te geven in een brief aan burgemeester en wethouders.  
Kijk op www.heechterpvernieuwt.nl hoe u dit kunt doen of kom voor uitleg  
naar het infopunt van Elkien.
September: Burgemeester en wethouders van de gemeente bespreken  
het plan en de reacties die zijn binnengekomen.
Oktober: De gemeenteraad neemt een besluit. U kunt  
uw mening nog meegeven aan de gemeenteraad.

Uitnodiging wijkmarkt
Zaterdag 9 juli | van 11.00 tot 14.00 uur Op het  

grasveld achter de flat aan de Archipelweg 224 t/m 236

Kinderen kunnen  
stoeptegels maken samen  

met een echte kunstenares.

Én er is een springkussen 
voor de kids. 

Heechterp vernieuwt!

Er is  
een mobiele  
fietsenmaker  
aanwezig. 



Programma wijkmarkt 
 
U bent op zaterdag 9 juli van harte welkom tussen 11.00 - 14.00 uur
Waar? Op het grasveld achter de flat aan de Archipelweg 224 t/m 236

Wat is er te beleven? 
In verschillende marktkraampjes kunt u terecht voor informatie over Heechterp 
Vernieuwt. Naast het bekijken van de plannen voor Heechterp kunt u ook terecht 
voor informatie of vragen over andere onderwerpen. Natuurlijk zijn er ook lekkere 
hapjes en drankjes. 

Wie zijn aanwezig? 
Wijkcentrum Heechterp-Schieringen
Hapjes en drankjes worden verzorgd door het Wijkcentrum. 
 
Bewoners Bedrijf Heechterp-Schieringen 
Vertellen u wat zij doen in én voor de wijk. 
 
Kunst in de wijk
We maken tegels met kinderen uit de wijk. Deze tegels gebruiken we later bij de 
ontmoetingsplekken. Ook is er een springkussen! 

Fietsenmaker 
Heeft u een kleine reparatie nodig voor uw fiets? Kom vooral langs! Er is een 
fietsenmaker aanwezig die dit voor u kan maken. 
 
De Buurvrouw&BuurvrouwBus (BBB)
Maak kennis en ontdek wat de BBB voor u kan betekenen. De bus voorziet 
mensen die het nodig hebben van voedsel, spulletjes en gezelligheid.
 
Amarillys
Voor al uw vragen over sociale zaken. 
 
Gemeente Leeuwarden
Weten hoe u (energie) kunt besparen? Vraag het de energiecoach of hoor meer 
over de Voorzieningenwijzer. 
 
Elkien & Nieuw Elan 
Stel al uw vragen over de planning en het sociaal pakket bij sloop. 

Meer weten over de plannen? Kijk op www.heechterpvernieuwt.nl

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.

Meer weten?
Op de website  
www.heechterpvernieuwt.nl  
leest u alle informatie over het 
project Heechterp Vernieuwt.  
De website is er voor alle  
bewoners van Heechterp.  
Of u nu een koophuis heeft, 
huurt via Elkien of op een andere 
manier betrokken bent bij de 
wijkvernieuwing van Heechterp. 

Inloopspreekuur  
Infopunt Elkien
Heeft u vragen over het project 
Heechterp Vernieuwt?  
Iedere donderdag tussen  
16.00 – 17.00 uur bent u  
welkom in het infopunt van  
Elkien aan de Archipelweg 214.

Heechterp vernieuwt!


