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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. Uit de registratie blijkt hoe ernstig de overlast 

is. Dat is belangrijke informatie, want een goed dossier maakt het voor ons gemakkelijker 

om iets aan de overlast te doen.

Meldingen over de 
openbare ruimte
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In het begin van 2016 is het gewijzigd beeldkwaliteitsplan 

goedgekeurd in de gemeenteraad. Door gezamenlijke inzet van 

wijkbewoners en wijkpanel zijn we met de Windgroep en Heijmans 

gekomen tot een goed plan met zo veel mogelijk behoud van de 

oorspronkelijke uitgangspunten van Blitsaerd. Inmiddels hebben ook 

weer nieuwe bewoners hun woningen betrokken. “Welkom in onze 

mooie wijk!”. 

Eind 2015 heeft het wijkpanel twee Kerstbomen bestaande uit een 

vlaggenmast met verlichte “rok” aangeschaft die een feestelijke entree 

in de wijk geven. Die gaan we jaarlijks plaatsen. De Windgroep heeft 

een trapje in de Haven geplaatst zodat mensen die te water raken 

bij de aanlegsteigers makkelijker uit het water kunnen klimmen. 

Ook zijn een aantal hondenpoepbakken geplaatst:  maak hier s.v.p. 

gebruik van om onze wijk schoon te houden. Let ook op uw snelheid 

in de wijk, de maximum snelheid is 30 km/uur. Pas uw snelheid aan 

in de buurt van spelende kinderen. In de zomer zijn we gestart met 

WhatsApp buurtpreventie om onze wijk veilig te houden. 

Plannen van wijkpanel Blitsaerd voor 2017 
We hebben meer bewoners nodig om samen te bouwen aan onze 

mooie wijk. Geef u daarom op voor één van de commissies zoals 

daar zijn: Activiteiten, Communicatie, Groen, Haven, Speeltuin en 

Verkeer. 

Deze zomer organiseren we weer een wijkfeest:  geef u op en help 

mee om dit weer tot een prachtig feest te maken. Ook hebben we 

ideeën voor sport en spel en het gezellig maken van de Haven.

Eén bewoner gaat een kindermiddag organiseren; een leuk initiatief! 

Wilt u ook iets organiseren? Geef dit dan aan, het panel kan dit ook 

financieel ondersteunen.

Onze website richten we in 2017 in, zodat we hiermee de 

communicatie kunnen versterken. Als u uw e-mail adres doorgeeft 

via wijkpanelblitsaerd@gmail.com sturen we u onze nieuwsbrieven.

Blitsaerd
Wijkprogramma 2017
Aan de bewoners van dit pand

Iedereen woont graag in een prettige wijk, met schone straten, 

mooi groen en vlakke trottoirs. Een wijk waar mensen op een 

prettige manier contact met elkaar hebben en waar het ook ’s 

avonds veilig is.

De gemeente Leeuwarden werkt hieraan, samen met de bewoners. 

Het wijkpanel is daarbij als afvaardiging van de bewoners een 

belangrijke partij als het gaat om meedenken en meebeslissen. Eigen 

initiatieven en betrokkenheid van bewoners waardeert de gemeente 

Leeuwarden zeer en die ondersteunen we graag. Ook in 2017 kunt 

u nog steeds een beroep doen op het Mienskipsfonds, voor nieuwe 

ideeën gericht op leefbaarheid en participatie.  

In dit wijkprogramma leest u wat de gemeente in 2017 in uw 

wijk doet. U vindt ook artikelen van wijkpanel Blitsaerd, waarin zij 

uiteenzetten waarmee zij bezig zijn.  

Samen aan de slag in wijken en dorpen

Plannen van Wijkpanel Blitsaerd

Wijkpanel Blitsaerd: Terugblik 2016

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 

2017 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 Kunst;

  o Ontwikkeling Haven;

  o Sport en spel / Samenbinding

Het wijkpanel stuurt regelmatig nieuwsbrieven. Ontvangt u deze nog 

niet? Geef uw e-mailadres door via wijkpanelblitsaerd@gmail.com. 
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Wat gaan we doen, en waar?

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.

Let op: Medio 2017 verhuist Sociaal Wijkteam Noord Bilgaard naar 

een nieuwe locatie. Houdt de website en de social media in de gaten 

voor de adreswijziging.

Sociaal Wijkteam Noord

Vrijheidswijk

Droppingsstraat 16

8923 BW Leeuwarden

Tel: (058) 303 04 04 

info@wijkteamnoord.nl 

www.wijkteamnoord.nl

Sociaal Wijkteam Noord

Bilgaard

de Kei 2A

8918 AZ Leeuwarden

Tel: (058) 303 04 04 

info@wijkteamnoord.nl 

www.wijkteamnoord.nl

Sociaal Wijkteam Noord

Activiteiten gemeente Leeuwarden
161 Gebiedsontwikkeling: 2015-2020

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.

- Energiebesparingstraject voor de woningen in de wijk: 

in overleg met wijkpanel traject starten om gezamenlijk 

energiebesparingsaanpak voor woningen in de wijk te 

beginnen.

- Herplanten bomen (nav stormschade 2013) in de hele 

gemeente.  

- Opstellen uitvoeringsnotitie Cultuur.  Deze speelt in 

op thema’s als culturele hoofdstad, cultuureducatie en 

talentontwikkeling.

Voor vragen over deze activiteiten belt u 14 058 of kijkt u op 
www.leeuwarden.nl.

Let op:
Beschikbare middelen, weersomstandigheden, afstemming met 
andere projecten en het communicatieproces  kunnen leiden tot 
andere prioriteiten of een andere planning.


