
Plannen die tĳ d nodig hebben

WĲ KPLAN
BILGAARD

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.

Leren

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

ouder op school

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

Hoe zien bewoners van Bilgaard 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?

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

De vier pĳ lers van 
Leeuwarden Oost

TOP 5

Wat is Leeuwarden Oost?

TOP 5
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Bewoners gaan meer en 
beter met elkaar om

Veel groen en het 
Leeuwarder Bos

Voor jonge kinderen zĳ n er 
speeltuinen, voor jongeren is 
er een plek en activiteiten

Het winkelcentrum

Het verkeer is veiligerVeel te doen in het wĳ kcentrum

Meer aandacht en hulp voor 
mensen in armoedeRuimte en rust

Afval en drugsoverlast worden 
sneller aangepakt

De speelkoepel is mooi, hĳ  mag 
wel iets vaker open

 Spee
ltuinen 

zijn h
eel e

n 

schoon       
   

Hulp bij 
armoede: in 
Wijkcentrum 
en Bus op 
Oost

Drinkwater-
tappen bij de 
speelplekken

Samen activiteiten organiseren onder in de fl ats (De Kei) 

Meer 
infor-
matie over 
activiteiten 
voor jongeren

Meer dingen 
doen en 

organiseren in 
het Leeuwarder 

Bos

EEN BETERE 
VERKEERS-
VEILIGHEID

NIEUWE 
WEGEN 

NAAR WERK Wil je het hele 

wĳ kplan lezen?

Scan de code.

Plannen waarmee we snel aan de slag gaan

Meer info of meedoen? 
Kĳ k op leeuwardenoost.nl

HEECHTERP-SCHIERINGEN

CAMMINGHABUREN

VRĲ HEIDSWĲ K

OUD-OOST

BILGAARD

Samenwerken om onderhoud van koopwoningen betaalbaarder te maken


