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Wijkplan Vrijheidswijk 
 
Hoe zien de bewoners van de Vrijheidswijk hun wijk? Hoe denken ze over het samen wonen, werken en leven in de wijk? Wat zouden ze liever anders zien? 
En welke plannen hebben ze zelf om hun wijk (nog) beter te maken? Daarover gaat dit wijkplan.  
 
Het wijkplan is gemaakt met de bewoners van de Vrijheidswijk. Op verschillende manieren en op verschillende momenten hebben zij hun wensen, ideeën en 
plannen voor de wijk gedeeld. Dit plan is een tussenstand. Het laat vooral zien wat de bewoners tot nu toe hebben ingebracht en hoe we daarmee als 
samenwerkende organisaties in de wijken op de korte en op de lange termijn aan de slag gaan.  
 
Na de zomervakantie gaan we verder met het ophalen van ideeën en het maken van plannen. Maar eigenlijk is het wijkplan nooit af. Het blijft de komende 
jaren veranderen. Plannen die zijn uitgevoerd, hoeven niet meer in het wijkplan te blijven staan. En er zullen nieuwe ideeën en plannen ontstaan. Het wijkplan 
is dus een dynamisch document. 
 
Woont u in de Vrijheidswijk en wilt u meepraten over het wijkplan? Dan kan. Graag zelfs! Mail naar Leeuwardenoost@leeuwarden.nl. Bellen kan ook: 06 500 
501 80  of 06 500 500 20. U krijgt dan een van de twee medewerkers van het secretariaat van Leeuwarden Oost aan de lijn. 

  

mailto:Leeuwardenoost@leeuwarden.nl
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De Vrijheidswijk in vogelvlucht 
 
De Vrijheidswijk is gebouwd in de jaren ’60. De naam is jonger dan de wijk zelf. In de jaren ’90 van de vorige eeuw had de wijk een slechte reputatie. Om het 
tij te keren, werden flats gesloopt en vervangen door laagbouw. Bij deze renovatie kreeg de wijk ook de naam Vrijheidswijk. De straatnamen hebben een 
relatie met de Tweede Wereldoorlog. De wijk telt sinds de renovatie zo’n 3.500 inwoners en 1.827 woningen. In 2020 waren dit 1.308 sociale huurwoningen, 
456 koopwoningen en 18 woningen die particulier werden verhuurd. De Vrijheidswijk is een zeer kleurrijke wijk.  
 
Het aantal alleenwonenden is in de Vrijheidswijk iets hoger dan het Leeuwarder gemiddelde. Ook zijn er meer eenoudergezinnen. Er wonen in de wijk iets 
meer kinderen dan gemiddeld in de gemeente Leeuwarden en juist iets minder jongeren. Het aantal huishoudens met kinderen neemt de laatste jaren ook iets 
toe ten koste van stellen zonder kinderen. Er is veel armoede in de wijk. Meer dan een kwart van de bewoners (26%) kon in 2021 niet of moeilijk rondkomen. 
Dat percentage zal door de stijgende energieprijzen en de steeds duurder worden boodschappen alleen maar hoger zijn geworden. 
 
 
 
 
De bewoners van de Vrijheidswijk 
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* De data voor de grafieken zijn uit: huishoudens - 2021, leeftijden - 2021, kunnen rondkomen - 2021, veiligheid - 2019, sociale index - 2019 
 
 
Ontwikkelingen in de wijk 
In 2021 is de wijk uitgebreid met 31 nieuwe appartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens aan de Canadezenlaan. Deze appartementen zijn 
aangesloten op het warmtenet en maken geen gebruik meer van gas.  
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Bewoners over de Vrijheidswijk 
 
Wat spreekt bewoners aan in hun wijk? 
 
Bewoners houden van de ruime opzet van de wijk, de ligging aan de rand van de stad en het strandje dat een aantal jaar geleden is aangelegd aan de 
Bonkevaart.  Ze waarderen de kunst op elektriciteitskastjes en op de flats. De verschillende achtergronden van de bewoners wordt als een pluspunt gezien, 
en ook de manier waarop al die mensen samen leven in de Vrijheidswijk. Er is altijd wel iemand die je wil helpen. Ook het vele groen in de wijk vinden ze fijn. 
Vooral de bomen.  
 
Top 5 - wat moet blijven? 
 
1. De wijk is groen en er is ruimte 
2. Heel veel culturen leven goed samen 
3. Er is veel kunst, er mag nog meer bij! 
4. Het is gezellig en de mensen helpen elkaar graag 
5. Het strandje aan de Bonkevaart. 

 
 
Wat zien bewoners graag anders en beter? 
 
Veel bewoners noemen de huidige supermarkt als pluspunt in het hun wijk. Anderen zouden ook graag een Lidl of Aldi zien. Zij vinden dat het winkelaanbod  
niet goed aansluit bij de behoefte van de bewoners. Bewoners zouden ook wel graag wat meer winkels zien bij het Johannes Kofplein. Ook de zorg ontbreekt 
in de Vrijheidswijk. Een klein gezondheidscentrum met een huisarts en bijvoorbeeld een fysiotherapeut dichtbij is nodig. Niet in de laatste plaats voor de 
ouderen in de wijk. In dit centrum zou ook een assistentenpost moeten zijn voor het controle van bepaalde ziekten die in de wijk vaker voorkomen dan 
gemiddeld, zoals diabetes.  
 
Zwerfafval 
Het zwerfafval is een grote ergernis voor veel bewoners. Zij zien zelfs mensen uit andere wijken hun afval in de Vrijheidswijk dumpen. Melden doen ze al een 
tijd niet meer. Ze vrezen dat de invoering van Diftar het probleem alleen maar zal verergeren. Meer hondenpoepbakken, ‘gooi-emmers’ en prullenbakken zou 
wellicht het kleine zwerfafval en de overlast door hondenpoep kunnen beperken. Het onderverdelen van grasvelden in een speeldeel en een 
hondenuitlaatdeel, zou in ieder geval voorkomen dat kinderen tussen de drollen moeten spelen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in het plantsoen bij de Annie 
Westlandstraat. 
 
Veiligheid 
Het groen in de wijk wordt gewaardeerd, maar zou beter onderhouden kunnen worden. Een aantal bewoners laat weten dat best zelf te willen doen of doet dit 
deels al. De gemeente moet deze vrijwilligers wel van gereedschap voorzien. Dan kan frustratie over het uitblijven van onderhoud worden omgebogen in een 
gevoel van eigen kracht. Bewoners van de Canadezenlaan vinden het jammer dat daar de bomen worden weggehaald. Met name de oudere bewoners 
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zouden graag meer toezicht willen in de wijk. Zij zijn bang dat die weer afglijdt, onder meer doordat er veel wordt gedeald. Een aantal bewoners zou wel iets 
aan buurtpreventie willen doen. Sommige bewoners voelen zich ’s avonds in de Robinsonstraat minder veilig omdat het er erg donker is. Daar kan meer of 
andere straatverlichting het veiligheidsgevoel vergroten. 
 
Verkeersveiligheid 
Op meerdere plekken in de wijk wordt te hard gereden, zowel door auto’s als door fietsers. Snelheidsbeperkende maatregelen vergroten de 
verkeersveiligheid. Bewoners noemen borden, maar bijvoorbeeld ook plantenbakken die automobilisten afremmen. Het snelfietspad langs de school wordt als 
verkeersonveilig ervaren. Het fietspad is het drukst en er wordt het hardst gereden op de tijdstippen dat de kinderen het moeten oversteken om op school te 
komen.  
 
Speelplekken en activiteiten 
Veel bewoners missen goede speelplekken voor de kinderen (met en zonder beperking) en een jongerenhonk voor de oudere jeugd, waar activiteiten worden 
georganiseerd. De situatie bij het water is gevaarlijk voor kleine kinderen, er is al meerdere keren een kind in het water gevallen. Er is behoefte aan zwemles. 
Ook vinden bewoners het jammer dat er voor de school en rondom en in het gebouw van MFC het Mozaïek geen geld meer is voor kunstprojecten.  
 
Vrouwen en mannen zouden graag eigen activiteiten hebben, bijvoorbeeld in de Blokkendoos. Omdat de meeste mensen klein wonen, is er thuis geen ruimte 
om als mannen en vrouwen apart bij elkaar te komen. Moeders willen ervaringen en tips kunnen uitwisselen over de opvoeding. Onder ouderen is veel 
eenzaamheid. Bewoners van de flat doen niet open voor onbekenden of onaangekondigd bezoek. Als er ontmoetingsplekken zijn, kunnen zij zelf gezelschap 
opzoeken: ‘een bakkie doen’. De bewoners hebben het idee dat er veel activiteiten die voorheen in de Vrijheidswijk werden georganiseerd zijn verplaatst naar 
Bilgaard. Ze zien ook bewoners naar die wijk vertrekken.  
 
Armoede en inflatie 
Armoede is een probleem in de Vrijheidswijk, zeker nu de energieprijzen stijgen en boodschappen duurder worden. Veel bewoners weten ook niet waar ze 
terecht kunnen voor ondersteuning. Ze zouden hulp willen kunnen krijgen bij het begrijpen van regelingen waarvan ze gebruik kunnen maken. Ook is meer 
steun nodig bij energiearmoede. Dat er nog geen directe signalen zijn van afsluitingen en (beginnende) schulden door verhoogde energierekeningen, wil niet 
zeggen dat alles goed gaat, maar dat er nog veel onzichtbaar is. Mensen spreken nu hun laatste spaargeld aan of hebben, in de zomer toen dat nog kon, hun 
maandbedrag naar beneden bijgesteld.  
 
Er sluimert veel, de klap komt dit najaar. Daar moeten alle professionals in de wijk op anticiperen. De sociale wijkteams moeten nog meer de vinger aan de 
pols houden. Er zou een voorlichtingsavond moeten worden georganiseerd, waarvoor mensen huis-aan-huis worden uitgenodigd. Veel mensen schamen zich 
voor armoede, als iedereen is uitgenodigd, verlaagt de drempel omdat je niet individueel wordt aangekeken op aanwezigheid. Tijdens de bijeenkomst moet 
duidelijk worden gemaakt dat iedereen wordt getroffen door de hoge energieprijzen, dat het niet de schuld van bewoners is en dat het belangrijk is vroeg aan 
de bel te trekken wanneer het niet meer lukt de rekeningen te betalen. Ook de regelingen voor werkende armen kunnen hier meer onder de aandacht worden 
gebracht. Veel bewoners denken dat alleen mensen met een uitkering in aanmerking komen.  
 
Daarnaast zou er een energie-inloopspreekuur in het leven moeten worden geroepen waar bewoners hulp kunnen krijgen bij veranderingen in hun 
energiecontract en dreigende schulden en tips en adviezen om energie te besparen (energiecoaches). Verder is meer transparantie over de prijs en de 
berekening van maandbedragen wenselijk. Overheden zouden hierop aan moeten dringen bij de energiebedrijven. Bij sommige bedrijven worden 
maandbedragen op basis van verbruik naar beneden bijgesteld, terwijl je nu al weet dat er vanwege de stijgende prijs straks veel moet worden bijbetaald. De 
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gemeente zou moeten kijken hoe ze bewoners die dit najaar in de knel komen tijdelijk kan ondersteunen. In 2023 treedt een aantal maatregelen van de 
Rijksoverheid in werking.  
 
Kansen vergroten 
Voor hun kinderen willen de bewoners betere kansen. Huiswerkbegeleiding en hulp bij het vinden van een stageplek kan daaraan bijdragen. Voor bewoners 
zelf zou er ook gekeken kunnen worden naar het creëren van betaald werk. Bijvoorbeeld door de ervaringskennis die in de wijk aanwezig is beter te benutten. 
Dat zorgt ook voor een betere aansluiting tussen buurtwerkers en bewoners, omdat ervaringsdeskundige hulpverleners goed bekend zijn met de problemen 
en achtergronden van de bewoners. 
 
Diversiteit 
De bewoners zijn trots op hoe ze met zo veel verschillende culturen goed samenleven. Ze zijn zich er ook van bewust dat dit niet vanzelfsprekend is. Er moet 
aandacht zijn voor ontmoeten en elkaar leren kennen. Bijvoorbeeld door een maandelijks buurtontbijt te organiseren en feesten als het offerfeest gezamenlijk 
in de wijk te vieren. En door nieuwe bewoners welkom te heten in de wijk, met een kleinigheidje en een rondleiding. Zij kunnen dan onder meer kennis maken 
met de sleutelfiguren in de wijk. Zij zouden sowieso beter en meer ingezet kunnen worden om de sociale cohesie te versterken, maar ook om kinderen en 
jongeren te begeleiden die thuis minder worden ondersteund doordat hun ouders veel problemen hebben. 
 
Er gebeurt al veel in de Vrijheidswijk, maar veel bewoners zijn onbekend met het aanbod. Om activiteiten onder de aandacht te brengen, is het goed die niet 
alleen in het Nederlands te communiceren. Informatie over bijvoorbeeld Nederlandse les zou ook in andere talen moeten worden gegeven. Dat kan met een 
wijkkrantje waarin belangrijke informatie voor alle wijkbewoners in meerdere talen is opgenomen. Geen betere manier om de taal te leren, dan deel te nemen 
aan activiteiten, maar dan moet je wel weten dat die er zijn. In het krantje zou ook informatie van het wijkpanel kunnen worden opgenomen. Veel bewoners 
weten niet wie daarin zitten en hoe ze hen kunnen bereiken. Zij missen een aanspreekpunt in de wijk dat de bewoners vertegenwoordigt. Meer duidelijkheid, 
ook over het gebruik van de Blokkendoos, is nodig. Hiervoor zou budget beschikbaar moeten worden gesteld. De mensen zijn er, maar zonder geld kunnen zij 
niets doen. 
 
 
Top 5 - wat kan beter? 
 
1. Het afval en het groen worden structureel beter bijgehouden 
2. Meer plekken waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten 
3. Meer speelplekken voor kinderen en meer te doen voor jongeren boven de 14 jaar 
4. Een zorgcentrum waar bewoners terecht kunnen 
5. Meer toezicht in de buurt en een zichtbaar wijkpanel 
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De grootte van de vakken laat zien hoe vaak een bepaald onderwerp is genoemd, hoe groter het vak, hoe vaker bewoners het onderwerp noemden. 
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Hoe ziet de nieuwe generatie de Vrijheidswijk nu en over 20 jaar 
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Op 11 mei was kinderburgemeester Thirza Huitema op bezoek bij de Eestroom om met de leerlingen van groep 8 te praten over wat zij belangrijk vinden voor 
hun wijk. Wat zou er volgens hen beter kunnen? Wat missen ze? Wat heeft de Vrijheidswijk echt nodig? En wat zouden ze over 20 jaar met trots laten zien 
aan bezoekers aan de wijk? 
 
Veel leerlingen noemen de pannakooi. Ze zijn blij dat die er is, maar hij is nu niet veilig. Zowel het hek – of eigenlijk het gat in het hek – als de ondergrond 
zorgen voor veel verwondingen. Kan er geen kunstgras in, of beter nog echt gras, want dan krijg je ook geen brandplekken als je glijdt. Een klok bij de kooi is 
handig, zodat je niet te laat thuiskomt als je aan het voetballen bent. En die mogen er wel meer zijn in de wijk. Dan ben je altijd op tijd op school. 
 
Sommige leerlingen vinden het stom dat er zo vaak waspoeder in de fontein op de rotonde bij de Jumbo wordt gegooid, maar anderen vinden dat wel grappig. 
De verkeersveiligheid is een serieus onderwerp waarover de leerlingen het eens zijn. Er zijn gevaarlijke plekken waar automobilisten je niet goed zien als je 
op de fiets bent en waar auto’s te hard rijden. Ook het fietspad voor de school vinden de leerlingen onveilig. 
 
De kunst maakt de Vrijheidswijk mooi, maar er zijn een paar flats waar ook wel een kunstwerk op mag, omdat ze er nu oud en lelijk zijn. Kunst mag er van de 
leerlingen van de Eestroom sowieso wel meer komen. Die zouden ze dan ook met trots laten zien aan toekomstige bezoekers. Een leerling wil zelf wel een 
enorm Vrijheidsbeeld maken, van vijf meter hoog. Een andere leerling ziet al een gigantische dino voor zich in de Bonkevaart.  
 
Voor nu zouden meer haaientanden al een deel van de verkeersproblemen kunnen oplossen en waar het uitzicht echt heel slecht is, kunnen spiegels worden 
geplaatst. Over twintig jaar hoeft het verkeer helemaal geen probleem meer te zijn, want dan ga je per kabelbaan naar de jumbo en met een vliegende motor 
of auto naar je werk. Je ziet dan ook de 3D-tekeningen vanuit de lucht. Ben je op bezoek in de wijk? Dan leidt een robot je rond om je alles over de 
Vrijheidswijk te vertellen. En rommel en zwerfafval, die kom je dan niet meer tegen. 
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Plannen in en voor de Vrijheidswijk 
Wat moet blijven 
• De wijk is groen en er is ruimte  • heel veel culturen leven goed samen • 
kunst in de wijk, er mag wel meer bij!  • het is gezellig en mensen helpen 
graag  • strandje bij de Bonkevaart 

Wat beter kan 
•  Afval en groen worden structureel beter bijgehouden • meer plekken war 
bewoners elkaar kunnen ontmoeten • meer speelplekken voor kinderen en 
meer te doen voor jongeren van boven de 14 jaar • een zorgcentrum • meer 
toezicht in de buurt en een zichtbaar wijkpanel 

 
Korte termijn 
 
• Een eigen wijkkrantje (met eigen budget) 
• Klokken in de wijk 
• Een sociaal beheerder in het wijkgebouw 
• Activiteiten voor mannen, vrouwen en jongeren 
• De omgeving van de school en het wijkgebouw 

aanpakken 
• Zwemles vanuit school 
• Het fietspad bij school wordt verplaatst 
• Vrijwilligers die het groen bijhouden 
• Geld om de vernieuwing van het wijkgebouw af 

te maken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lange termijn 
 

• Wijkbedrijf ontwikkelen 
• Naschoolse activiteiten 
• Een zorgcentrum 
• Nieuwe routes naar betaald 

werk 
• Een fitnessroute 
• Een ontmoetingsplek voor 

jongeren 
• Huiswerkbegeleiding 

 
 

Programma Leeuwarden Oost 
 
• Leren: 

 Rijke schooldag: meer uren, meer activiteiten 
 Soepele overgang basisschool – voortgezet 

onderwijs (o.m. met huiswerkbegeleiding) 
 Ouders kunnen rolmodel zijn 

 
• Werken: 

 Wijkbedrijf bieden meer mogelijkheden voor 
opstap naar werk 

 De buitendienst van de gemeente biedt meer 
mensen baangarantie 

 Opleidingstrajecten en stageplekken met 
baanmatching 

 Kansrijke beroepen zijn zichtbaar in de wijk 
 

• Wonen: 
 Verduurzamen particulieren woningen en 

vergroenen omgeving 
 Zwerfafval aanpakken met circulariteit 
 Een team van professionals die problemen in 

de wijk sneller kunnen aanpakken.  
 Werken aan meer sociale en fysieke 

samenhang tussen de wijken in Leeuwarden 
Oost . 
 

• Gezondheid: 
 Gezinnen die vastlopen beter helpen, samen 

met ervaringsdeskundigen 
 Kunst in je buurt (samen cultuur maken om 

welzijn te vergroten) 
 Schulden beperken en sneller aanpakken 
 Sport en bewegen mogelijk maken en 

stimuleren 
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Hoe is het wijkplan tot stand gekomen? 
Bewoners hebben op verschillende manieren meegedacht en meegepraat over dit wijkplan. De opbouwwerkers van Amaryllis zijn op verschillende plekken in 
de wijk in gesprek gegaan met bewoners. Verder konden bewoners hun zorgen en wensen op een kaartje invullen. En er is een enquête geweest, die door 
veel wijkbewoners – jong en oud – is ingevuld. In totaal hebben op zo zo’n 600 wijkbewoners hun ideeën ingebracht. Met al deze informatie is een eerste 
concept gemaakt van het wijkplan met een top 5 van wat bewoners waardevol vinden en willen behouden en een top 5 van wat zij zouden willen veranderen 
in de wijk.  
 
Over dit concept zijn 58 bewoners met elkaar in gesprek gegaan tijdens een informatieavond. Wat er tijdens die avond is gezegd, is verwerkt in het wijkplan. 
Een aantal concrete plannen is samengebracht in het schema op de vorige pagina. Sommige kunnen snel worden uitgevoerd. Andere plannen vragen meer 
tijd en geld. Dat een idee in het schema staat, is geen garantie dat het wordt uitgevoerd. Maar we gaan het samen wel proberen.  

De eerste resultaten hebben we voor de zomer gedeeld om na te gaan of bewoners zich erin herkenden. Na de zomer volgde een eerste tussenstand die 
gedeeld is met de betrokkenen. Vervolgens is nog met groepen gesproken die eerder niet aan bod waren gekomen. Dit mondt uiteindelijk uit in wijkplannen 
die de focus hebben op de eerstkomende jaren. Wijkplannen zijn niet statisch en blijven altijd in ontwikkeling.  

Leerlingen van vijf basisscholen hebben verder samen met de kinderburgemeester een droomtekening van hun wijk gemaakt. Die tekening heeft ook een plek 
gekregen in de wijkplannen. Met JINC werken we de ideeën op school verder uit. 

We bekijken in de komende periode samen met bewoners hoe we verder gaan met de acties uit de wijkplannen. 
 
 
Het wijkplan en het Programma Leeuwarden Oost 
Meer dan vijftig organisaties werken samen in het Programma Leeuwarden Oost. Zij hebben allemaal hun handtekening gezet onder de ambitie om de 
verschillen in opleiden, inkomen, werk, wonen en gezondheid tussen vijf wijken in Leeuwarden Oost en de rest van Leeuwarden te verkleinen. De 
Vrijheidswijk is een van deze wijken, naast Oud-Oost, Bilgaard, Heechterp-Schieringen en Camminghaburen (noord).  
 
Het Programma Leeuwarden Oost werkt aan grote veranderingen. Dit zijn veranderingen waarvoor veel partners moeten samenwerken en die een andere 
manier van werken vragen. Het zijn ook vaak veranderingen die vernieuwing vragen en die in heel Leeuwarden Oost worden uitgevoerd. In het wijkplan wordt 
meer ingezoomd op de wijk zelf. Wat willen en kunnen wijkbewoners  – met een beetje ondersteuning – zelf aanpakken en oppakken om hun leefomgeving te 
verbeteren en wat zijn hun ideeën, wensen en behoeften? Sommige plannen van bewoners kunnen door ze op een andere manier uit te voeren ook een plek 
krijgen in het Programma Leeuwarden Oost.  
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