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Translator App
Wilt u deze nieuwsbrief in een andere
taal lezen? Dat kan! Download de
Microsoft Translator app op uw telefoon
of tablet. Hiermee kunt u een foto
maken van een tekst en vervolgens
wordt deze vertaald in de taal die u wilt.
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We zijn al even bezig met de plannen voor Heechterp.
Elkien en de gemeente hebben eerst een toekomstvisie
gemaakt en deze samen met bewoners en huurdersorganisaties
uitgewerkt tot een masterplan. Daarna dachten we samen met
u na over de inrichting van de wijk voor het stedenbouwkundig
plan. Stap voor stap werken we samen aan Heechterp Vernieuwt!
In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws.
97% van de bewoners in deel Zuid stemt in met de sloop

De huisbezoeken in het zuidelijk deel van de wijk zijn afgerond.
Tijdens deze huisbezoeken hebben we samen met de bewoners gesproken
over de sloop- en nieuwbouwplannen. En over de persoonlijke situatie en
woonwensen van de bewoner. Ook hebben we gevraagd of de bewoner
instemt met de sloopplannen. Dit is allemaal vastgelegd in
het bewonersdocument.
Elkien heeft met Nieuw Elan afgesproken dat minimaal 70% van de
bewoners in moet stemmen met de sloop van hun woning. Dan mogen
de plannen uitgevoerd worden. Theda Heijs van Nieuw Elan heeft de
bewonersdocumenten gecontroleerd. Zij heeft geteld hoeveel bewoners
akkoord zijn met de plannen en hoeveel er tegen zijn.
In het zuidelijk deel van de wijk heeft maar liefst 97% van de bewoners
ingestemd met de sloop van hun woning.

Afkondiging Sociaal Pakket bij sloop

Per 1 november gaat het Sociaal Pakket bij Sloop in voor fase 2, 3 en 4.
De bewoners van deze fase hebben hierover bericht van ons ontvangen.
We kondigen het Sociaal Pakket voor heel deel Zuid in één keer af.
Dit betekent dat alle bewoners uit deel Zuid bij verhuizen recht hebben op
de verhuiskostenvergoeding. Binnen het zuidelijk deel is het mogelijk om
te verhuizen naar de nieuwe Wilgenflat. Of naar een andere plek binnen
dit deel van de wijk. Fase 2 krijgt als eerste urgentie. Daarna fase 3 en 4.
Urgentie op het overige bezit van Elkien krijgt u vanaf een jaar voordat
de sloop in uw fase start. Dit betekent dat u voor een woning van Elkien
voorrang heeft op andere woningzoekenden.

Zelf zoeken naar een andere
woning van Elkien
U schrijft zich op www.frieslandhuurt.nl
gratis in als woningzoekende. Vanaf een
jaar voordat de sloop in uw fase start
krijgt uw inschrijving het profiel Urgentie
herstructurering. Dit regelt Elkien. U
heeft hierdoor voorrang op passende
huurwoningen van Elkien.
Bent u al ingeschreven bij FrieslandHuurt?
Dan hoeft u zich niet opnieuw in te
schrijven. Als u verhuist omdat uw woning
gesloopt wordt, behoudt u uw inschrijfduur.
Let er op dat u uw inkomen doorgeeft.
Dit is nodig omdat wij woningen passend
toewijzen. U kunt alleen op woningen
reageren waarvan de hoogte van de huur
past bij uw inkomen en huishoudgrootte.
Vraag hiervoor een inkomensverklaring
op bij de Belastingdienst. U kunt de
verklaring downloaden door in te
loggen met uw DigiD via de website
van de Belastingdienst. U heeft een
inkomensverklaring nodig van alle
meerderjarige personen die mee verhuizen.
Behalve van uw kinderen.
U telt al deze inkomens bij elkaar op.
Dit is uw verzamelinkomen.
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Stedenbouwkundig plan
Heechterp Vernieuwt
In april en juni 2022 kon u tijdens bijeenkomsten meedenken over hoe we
de buitenruimte in Heechterp inrichten. Waar komen de woningen straks
te staan? En waar komen de wegen en fietspaden? Hoe richten we de
buitenruimte in? Waar komt ruimte voor spelen en ontmoeten? We bespraken
verschillende opties en kregen mooie reacties op de plannen.
Wijkmarkt
Tijdens de wijkmarkt op 9 juli presenteerden Elkien en de gemeente
Leeuwarden het concept stedenbouwkundig plan voor het nieuwe Heechterp.
Heeft u het filmpje van de wijkmarkt op www.heechterpvernieuwt.nl al gezien?
Bewoners konden daarna van 14 juli tot en met 24 augustus officieel hun
reactie geven op de plannen bij de gemeente.

Bij wie kan ik terecht voor vragen?
Heeft u vragen over de wijkvernieuwing?
Voor al uw vragen over de wijkvernieuwing
kunt u terecht bij Daniëlle van der Wei.
Zij is als projectleider sociaal betrokken
bij Heechterp.
U kunt Daniëlle bereiken tijdens
kantooruren, behalve op vrijdag, op
telefoonnummer 0513 - 63 57 05. Of per
e-mail danielle.vanderwei@elkien.nl
Het inloopspreekuur is tijdelijk alleen
op afspraak. Heeft u vragen? Neem dan
gerust contact op met Daniëlle om een
afspraak te maken.

Reacties op het plan
Bij de gemeente zijn vier reacties op het plan binnen gekomen. De gemeente
heeft deze reacties verzameld en reageert daarop in een document naar de
betreffende bewoners. Dit heet een reactienota. Het stedenbouwkundig plan
is door de reacties nog op een aantal punten aangepast.
Burgemeester en wethouders hebben het stedenbouwkundig plan en
de reactienota besproken. Zij vragen aan de gemeenteraad om het
stedenbouwkundig plan nu vast te stellen.

Heeft u vragen over bewonerszaken?
Bijvoorbeeld overlast, huurachterstanden,
etc. Voor al deze vragen kunt u terecht
bij Suzan Salim. Suzan is als Adviseur
Bewonerszaken betrokken bij Heechterp.
U kunt haar bereiken tijdens kantooruren
op telefoonnummer 0513 - 635 895. Of
per e-mail naar klantenservice@elkien.nl

De gemeenteraad neemt een besluit
Waarschijnlijk neemt de gemeenteraad eind november 2022 een besluit.
Houd de agenda van de gemeenteraad op www.leeuwarden.nl/politieken-bestuur in de gaten voor de definitieve data. Hier leest u ook hoe
u zich kunt aanmelden om in te spreken tijdens het politiek podium.
Tijdens het inspreken bij de gemeenteraad kunt u aangeven wat u van het
stedenbouwkundig plan vindt.

Heeft u onderhoudsklachten
of is er iets stuk?
Een reparatieverzoek doet u via
www.elkien.nl of bel met ons
klantservicecentrum via
telefoonnummer 0513 - 635 735.

Bekijk het stedenbouwkundig plan
Het stedenbouwkundig plan kunt u bekijken op www.heechterpvernieuwt.nl

Contactgegevens
Gemeente Leeuwarden
Telefoonnummer 14 058
www.leeuwarden.nl

Hoe verder?
Bestemmingsplan
Om de nieuwe plannen te kunnen bouwen, moet de gemeente het
bestemmingsplan aanpassen. In een bestemmingsplan omschrijft de
gemeente waarvoor de grond en gebouwen gebruikt mogen worden
en welke ontwikkelingen er in de toekomst mogen komen. Op dit
bestemmingsplan kunt u ook reageren. We informeren u een volgende keer
hierover.

Contactgegevens
Huurdersplatform Nieuw Elan
Zuidergrachtswal 3, 8933 AD Leeuwarden
(058) 215 9119
info@nieuw-elan.nl

Inrichtingsplan
Stap voor stap werken we steeds meer uit voor het nieuwe Heechterp.
Na het stedenbouwkundig plan gaan we inrichtingsplannen maken.
Dan werken we de inrichting van de wijk met nog meer details uit. Ook hier
krijgt u weer een belangrijke rol om mee te denken.

Meer weten? Kijk op www.heechterpvernieuwt.nl
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De 24 portiekflats in Heechterp met 576 woningen
zijn verouderd. Elkien gaat deze slopen en vervangen door 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 samen met u.
We maken eerst de plannen voor het nieuwe Heechterp. Het slopen en
opnieuw bouwen van Heechterp doen we daarna stap voor stap. Te beginnen
met de bouw van de Wilgenflat in 2023. Voorjaar 2024 verwachten we te
starten met de sloop van fase 2. Het jaar daarop volgt fase 3 en dan fase 4.
Zo gaan we de hele wijk door. In totaal duurt het project 10 jaar.
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Dit is een overzicht van hoe het nieuwe Heechterp eruit
komt te zien. In het stedenbouwkundig plan staat voor elk
belangrijk onderwerp een overzichtskaart. Bijvoorbeeld
over de onderwerpen groen, wonen en verkeer. Op de
kaarten kunt u zien hoe de wijk wordt ingericht. Waar kunt
u parkeren, waar komen de afvalcontainers, waar is er
ruimte voor ontmoeten, spelen en bewegen? En ook: waar
komen de woningen en hoe komen deze eruit te zien?
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