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Heechterp Vernieuwt!

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. 
 

Inloopbijeenkomst Wilgenflat 
 
Voor bewoners die naar de Wilgenflat willen verhuizen 

Bewoners uit deel Zuid gaven tijdens het huisbezoek aan waar zij straks 
naartoe willen verhuizen. Een aantal bewoners heeft aangegeven graag  
naar een woning in de nieuwe Wilgenflat te verhuizen. Of hierover  
na te denken. Voor deze bewoners organiseren wij  
een inloopbijeenkomst op donderdag 16 februari. 

Tijdens dit moment kunnen bewoners:
•  Ervaren hoe de nieuwe woning er straks uit ziet
•  Aangeven in welk appartement zij het liefst willen wonen
•  Informatie ontvangen over het wonen in de nieuwe Wilgenflat  

en de kosten die zij hierbij kunnen verwachten

Heeft u geen uitnodiging ontvangen maar wilt u wel graag komen?
Meld u dan aan bij Daniëlle van der Wei. Dit kan telefonisch door te  
bellen naar 0513 635 735. Mailen kan ook naar klantenservice@elkien.nl

Heechterp Vernieuwt

Bekijk de plattegrond 
op ware grootte!

Gapph Vastgoedbeheer
De eerste bewoners die niet in de wijk willen blijven wonen zijn al verhuisd
Hierdoor komen er woningen leeg te staan. Omdat we niet willen dat de 
woningen die nu leeg komen te staan onbewoond blijven tot aan de sloop, 
worden deze woningen tijdelijk verhuurt door Gapph Vastgoedbeheer. 
Gapph Vastgoedbeheer helpt Elkien met het veilig en leefbaar  
houden van tijdelijk leeggekomen woningen in de wijk. 

Gapph heeft de eerste woningen verhuurd! 
Gapph verhuurd deze woningen tijdelijk via de leegstandswet.  
Zij zoeken hiervoor bewoners die bijdragen aan een prettige  
leefomgeving. De nieuwe bewoners zijn erg blij met hun tijdelijke woning.

Heeft u hier vragen over?
Het team van Gapph bestaat uit Jeroen van Vliet (regiomanager),  
Jan Westerhof (vastgoedbeheerder en contactpersoon in de wijk),  
Dorée Hoekerswever (vastgoedbeheerder) en Aico Bulten 
(vastgoedbeheerder). U kunt hen bereiken door te bellen naar 088 62 62 002.  
Zij komen ook regelmatig langs om te kijken of alles goed loopt en of de 
omgeving er netjes uit ziet. Ziet u een medewerker van Gapph in de wijk? 
Spreek hem of haar dan gerust aan om kennis te maken.

Bij wie kan ik terecht  
voor vragen?
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 635 705. Of per 
e-mail danielle.vanderwei@elkien.nl

Heeft u vragen over bewonerszaken?
Bijvoorbeeld overlast, huurachter-
standen, 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

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.

Contactgegevens  
Gemeente Leeuwarden 
Telefoonnummer 14 058
www.leeuwarden.nl 

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



Bestemmingsplan 
Heechterp Vernieuwt
U bent van harte welkom bij de inloopbijeenkomst 
op dinsdag 21 februari. 

Stap voor stap vernieuwen we samen Heechterp! De gemeenteraad van 
Leeuwarden vindt de plannen voor Heechterp mooi en is akkoord met het 
stedenbouwkundig plan. Om de plannen echt te kunnen bouwen, moet de 
gemeente ook het bestemmingsplan aanpassen. 

Wat is een bestemmingsplan? 
In een bestemmingsplan omschrijft de gemeente waarvoor de grond en 
gebouwen gebruikt mogen worden en welke andere ontwikkelingen er in de 
toekomst mogen komen. 

Het ontwerp bestemmingsplan van Heechterp bekijken
U kunt van 15 februari tot en met 29 maart het ontwerp voor het 
bestemmingsplan bekijken op het gemeentehuis van Leeuwarden 
(Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden). Het plan staat ook op 
www.heechterpvernieuwt.nl.

Inloopbijeenkomst 21 februari
Heeft u vragen over het ontwerp bestemmingsplan? Dan bent u op dinsdag 
21 februari van harte welkom in het wijkcentrum Heechterp-Schieringen aan 
de Egelantierstraat 5. De mensen van gemeente Leeuwarden helpen u graag. 
U kunt binnenlopen tussen 17.00 en 19.00 uur.
 
Uw mening geven over het ontwerp bestemmingsplan
U kunt officieel uw mening geven op het ontwerp bestemmingsplan tussen 
8 februari en 22 maart 2023. Als u dat wilt doen dan stuurt u een brief of 
e-mail naar de gemeente en geeft u aan met welke punten u het wel of niet 
eens bent. U kunt ook een afspraak maken met de gemeente om uw mening 
mondeling te geven. Kijk op www.heechterpvernieuwt.nl hoe dit moet. 

Heeft u vragen over het bestemmingsplan of over hoe u uw mening kunt 
geven? U bent van harte welkom bij de inloopbijeenkomst.

Inrichtingsplan
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.
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Herinnering kerstkaartactie 
Heeft u uw tegoedbon voor een gratis maaltijd in  
wijkrestaurant Lekker Briek al gebruikt? 
 
Uw tegoedbon is nog geldig t/m 16 maart 2023! 

Op vertoon van de kerstkaart krijgt u een gratis maaltijd in wijkrestaurant  
Lekker Briek in Wijkcentrum Heechterp-Schieringen! Lekker Briek is elke  
woensdag geopend. 

Welke kosten 
vergoedt Elkien  
bij verhuizing?
Per 1 november is het Sociaal Pakket 
bij sloop afgekondigd voor deel Zuid 
van de wijk. Dit betekent dat bewoners 
uit fase 2, 3 en 4 nu bij verhuizing recht 
hebben op de verhuiskostenvergoeding. 

Zodra het Sociaal Pakket bij Sloop 
voor uw fase is afgekondigd 
heeft u bij verhuizing recht op de 
verhuiskostenvergoeding. 

•  U krijgt van ons een verhuiskosten-
vergoeding van €6.617,- (prijspeil 
1 januari 2022). U ontvangt dit 
bedrag in twee delen. 20% van de 
verhuiskostenvergoeding krijgt u 
wanneer u naar een wisselwoning 
gaat. De andere 80% ontvangt u 
wanneer u terugkeert naar de  
nieuwe woning.

•  Verhuist u één keer? Dan ontvangt  
u 80% van de vergoeding als u de 
huur van uw huidige woning opzegt.  
De andere 20% krijgt u als u de 
woning volgens afspraak oplevert.

•  Wij geven u graag de tijd om een 
thuis te maken van uw nieuwe 
woning. Daarom betaalt u maximaal 
30 dagen geen dubbele huur.  
Zo heeft u de tijd om te klussen en  
te verhuizen. U betaalt dan maximaal 
30 dagen alleen de huur van uw 
nieuwe woning.

•  Heeft u hulp nodig bij het verhuizen 
of klussen? Dat kan! Wij kunnen de 
verhuiskostenvergoeding of een deel 
daarvan omzetten in hulp. Wilt u hier 
gebruik van maken? Dan kunt u dit 
aangeven bij Daniëlle van der Wei.


