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Meldingen 
Voor meldingen en klachten over uw woonomgeving kunt u contact opnemen met de 

gemeente. Iedere klacht of melding is voor ons belangrijk voor de verbetering van de 

kwaliteit van uw woon- en leefomgeving. Daarom geldt: wacht niet te lang met melden, 

doe het zo snel mogelijk! Dan kan ook snel ingegrepen worden om erger te voorkomen.

Overlast
U wilt in een plezierige omgeving wonen, werken en ontspannen. Overlast hoort daar 

niet bij. In het Meldpunt Overlast pakt de gemeente Leeuwarden samen met politie 

en hulpverleners overlast stevig aan. Het is belangrijk dat u overlast altijd meldt. Het 

Meldpunt Overlast registreert namelijk alle meldingen. Dat is belangrijk, want een goed 

dossier maakt het voor ons gemakkelijker om iets aan de overlast te doen.

Het wijkfeest was wederom een groot 

succes. Een hoge opkomst en veel nieuwe 

gezichten. Voor alle nieuwe bewoners: 

welkom in onze mooie wijk!

We hebben meer bewoners nodig om 

samen te bouwen aan onze wijk. Heeft 

u interesse om zich actief in te zetten 

voor de wijk? Stuur dan een mail naar 

wijkpanelblitsaerd@gmail.com.  

In 2018 willen we weer een wijkfeest 

organiseren. Wilt u zelf iets organiseren 

of heeft u leuke ideeën voor de wijk? Ook 

dat horen we graag! Het wijkpanel kan 

initiatieven financieel ondersteunen. 

Aan de website voor de wijk wordt druk 

gewerkt. Op deze manier hopen we 

de communicatie met de bewoners te 

verbeteren en informatie over de wijk 

toegankelijker te maken. 

www.wijkpanelblitsaerd.nl

Meldingen over de 
openbare ruimte
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Blitsaerd
Wijkprogramma 2018
Aan de bewoners van dit pand

In dit wijkprogramma leest u wat de 

gemeente en de woningbouwcorporaties 

in 2018 in uw wijk doen. Als u hier vragen 

of suggesties over heeft, neemt u dan 

contact met ons op. Betrokkenheid en 

eigen initiatief van bewoners waardeert de 

gemeente zeer en dat ondersteunen we 

dan ook graag.

U vindt in dit programma ook artikelen van 

uw wijkpanel, waarin zij vertellen waar ze 

mee bezig zijn. Wilt u hierover meedenken? 

Neem dan contact op met het wijkpanel. 

Plannen van het wijkpanel 
Blitsaerd   

Wijkpanels ontvangen jaarlijks geld 

van de gemeente voor activiteiten en/

of investeringen in de wijk.  Zij kunnen  

hiervoor bijvoorbeeld speeltoestellen 

aanschaffen,  graffiti kunstwerken 

laten maken of initiatieven uit de wijk 

ondersteunen. Het wijkpanel Blitsaerd wil 

in 2018 met uw hulp bezig met:

- het bepalen van een wijkvisie: wat 

vinden wij belangrijk, waar willen we 

aan werken;

- de leefbaarheid in de wijk, zoals:

 o groenvoorziening

 o veiligheid

 o ontwikkeling haven

 o sport en spel/samenbinding

Het wijkpanel stuurt regelmatig 

nieuwsbrieven. Ontvangt u deze nog 

niet? Geef uw emailadres door via 

wijkpanelblitsaerd@gmail.com.

De gemeente Leeuwarden werkt 

continu aan verbetering, samen met de 

bewoners. Het wijkpanel of dorpsbelang 

is als afvaardiging van de bewoners 

een belangrijke partij als het gaat om 

meedenken en meebeslissen. 

Iedereen woont graag in een 
prettige wijk of een prettig dorp 
met schone straten, mooi groen 
en vlakke trottoirs. Een wijk of 

dorp waar mensen op een prettige 
manier contact met elkaar hebben 

en waar het ook ’s avonds veilig is. 

Samen aan de slag in wijken en dorpen

Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058
Whatsapp 06 4336 5223

www.leeuwarden.nl
gemeente@leeuwarden.nl

@gemeente_lwd
/gemeenteLeeuwarden

Sociaal 
Wijkteam 
Noord
Bij het sociaal wijkteam kunt u terecht 

met uw vragen of zorgen. Bijvoorbeeld op 

het gebied van welzijn, werk, inkomen, 

wonen of opvoeden van kinderen. 

Wij hebben kennis en ervaring op 

het gebied van dagbesteding, werk, 

huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke 

en lichamelijke gezondheid, verslavings- 

problematiek, eenzaamheid en veiligheid. 

Daarnaast zet ons team zich actief in 

binnen de wijk. Kijk op onze website of 

like ons op Facebook om op de hoogte te 

blijven van alle activiteiten.

Sociaal Wijkteam Noord

Keidam 2 

8918 BW Leeuwarden

(058) 303 0404

info@wijkteamnoord.nl

Sociaal Wijkteam Noord
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Activiteiten gemeente Leeuwarden
Voor vragen over deze activiteiten belt u 14058. Kijk ook eens op 

www.leeuwarden.nl/nl/wijken-en-dorpen-1 voor alle activiteiten 

in gemeente Leeuwarden.

Let op: Beschikbare middelen, weersomstandigheden, 

afstemming met andere projecten, en het communicatieproces 

kunnen leiden tot andere prioriteiten of een andere planning.

Gemeentebrede activiteiten (zonder nummer op de kaart):

- Opstellen nieuw sportbeleid met als doelstelling: meer 

inwoners aan het sporten en bewegen krijgen. 

- Slim wonen in Leeuwarden: energie aanpak voor particuliere 

woningbezitters: 2015-2018. Bij het Energieloket bieden we 

informatie, advies, aantrekkelijke financieringsvormen en 

renovatiepakketten om koopwoningen energiezuiniger te 

maken.

- Energiecoach voor mensen met een smalle beurs: vul 

uw gegevens in op www.slimwoneninleeuwarden.nl/

energiecoach

- Aanwijzen gemeentelijke monumenten voor de 

monumentenlijst.

- Onderzoek cultuur-landschappelijke elementen voor de 

Gemeentelijke monumentenlijst.

Wat gaan we doen, en waar?

Wijkpanel Blitsaerd
Terugblik 2017 en plannen 
2018
De aantrekkende woningmarkt heeft voor 

een omslag in de wijk gezorgd. Wat wordt 

er veel gebouwd. Het merendeel van de 

kavels is verkocht of in optie. Blue Banner 

heeft de locatie Blitsaerd Haven fase 3 van 

Heijmans overgenomen. Zij hebben de 

havenwoningen verder ontwikkeld in lijn 

met het Bestemmingsplan. Opmerkingen 

van bewoners uit twee consultatierondes 

zijn in de ontwikkelingsplannen van Blue 

Banner meegenomen. 

In deelgebied Houtland wordt door 

Planhus gewerkt aan 10 energie 

producerende Zweedse houten woningen. 

Verder bouwt Zwanenburg aan het project 

Mooi Blitsaerd, verschillende 2-onder-1 

kapwoningen.  


