
Wil je het hele 

wĳ kplan lezen?

Scan de code.

Plannen die tĳ d nodig hebben

Plannen waarmee we snel aan de slag gaan

Meer dan vĳ ftig organisaties 
werken de komende twintig 
jaar samen in het Programma 
Leeuwarden Oost. Ze willen samen 
de leefbaarheid en veiligheid in 
Leeuwarden Oost verbeteren en 
de verschillen met de rest van 
Leeuwarden verkleinen.

Werken

•  Werk naar de wĳ kbedrĳ ven
•  Maatwerk voor bewoners
•  Problemen richting 

werk oplossen
•  Baangaranties en stages

Wonen 

•  (Koop- en huur-) woningen 
verduurzamen

•  De leefomgeving 
verbeteren (ook afval)

•  Aanpak malafi de verhuur
•  Samenwerkende teams 

voor betere veiligheid

Gezondheid 

•  We helpen gezinnen 
die vastlopen

•  Proef met schulden kwĳ tschelden
•  Meer sport en kunst 

in je buurt

De vĳ f wĳ ken
• Vrĳ heidswĳ k 
• Bilgaard
• Oud Oost 
• Heechterp-Schieringen 
• Camminghaburen

De vier pĳ lers van 
Leeuwarden Oost

Wat is Leeuwarden Oost?

Meer info of meedoen? 
Kĳ k op leeuwardenoost.nl

HEECHTERP-SCHIERINGEN

CAMMINGHABUREN

VRĲ HEIDSWĲ K

OUD-OOST

BILGAARD

Leren

• Extra uren op school
• Huiswerkbegeleiding
•  Steun voor kind en 

ouder op school

Hoe zien bewoners van Heechterp-Schieringen hun wĳ k? Wat gaat 
goed, en wat kan beter? Samen met de bewoners hebben we een 
wĳ kplan gemaakt. Die voeren we zoveel mogelĳ k uit. Ook blĳ ven we de 
wĳ kplannen vernieuwen. Hier lees je de belangrĳ kste punten tot nu toe.

Wat willen we graag 
in onze wĳ k?

Wat maakt onze 
wĳ k mooi?

TOP 5TOP 5

11
22
33
44
55

Er is minder overlast 
door afval, herrie en drugsGroen en ruim

Mensen in armoede 
worden goed geholpen

Mensen zĳ n er voor elkaar 
en er is plek voor iedereen

Jongeren hebben een eigen plek 
en er zĳ n speciale activiteiten 
voor meiden

Ruimte om te sporten 
en te bewegen

Je kunt op meer plekken 
leren en werken in de wĳ k

Veilige speelplekken, waar 
iedereen samen een beetje 
op de kinderen let

Mensen weten beter wat er 
allemaal te doen is in Heechterp-
Schieringen

Voldoende ruimte om te parkeren

Bankjes bij 
de fl ats

Flats netjes houden

Kleine 
bedrijfjes 
mogelijk 

maken

Sleutel-werkplaats

Inzicht in 
schulden

Nieuwe routes 
naar werk

Sport-

veren
igingen 

werken samen

Jeugdlab 
(onderzoeken 

en ontwikkelen)

Vrijwilligers-
werk

Oppasnetwerk voor (tiener)
moeders

Sleutel-

Uitzendbureau voor de wijk

WĲ KPLAN
HEECHTERP-
SCHIERINGEN

Opruimen 
zwerfafval


