Aan de bewoners van dit pand

Sociaal Wijkteam
Noord: Samen
doen wat nodig is!

Wijkprogramma 2020
Bilgaard

Bij het sociaal wijkteam van Amaryllis
kunt u terecht met uw vragen of zorgen.
Wij helpen u met praktische oplossingen
op het gebied van welzijn, financiën,
dagbesteding, werk, huisvesting,
huiselijke relaties, geestelijke en
lichamelijke gezondheid, thuiszorg,
verslavingsproblematiek, eenzaamheid
en veiligheid.
Het sociaal wijkteam werkt samen
met vrijwilligersorganisaties,
jongerenwerkers, team Statushouders,
team Vrijwilligerswerk en team
Mantelzorgondersteuning van Amaryllis.
We willen samen met andere partijen
bijdragen aan het prettig en veilig wonen
in de wijk. Bewoners die activiteiten
willen initiëren of ideeën hebben,
kunnen het wijkteam benaderen.

Foto door M.Felen

Samen aan de slag in wijken en dorpen

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
www.amaryllisleeuwarden.nl/wijkteams/
/wijkteamnoordbilgaard

op leefbaarheid en participatie.

Bij het wijkservicepunt wijzen vrijwilligers

U vindt in dit wijkprogramma ook artikelen

u de weg naar ál het aanbod in de wijk.

van uw wijkpanel, waarin zij vertellen waar

Als onderdeel van Lab Noord vergroot het

zij mee bezig zijn.

Wijkservicepunt de toegankelijkheid; één

Wijkvereniging Bilgaard, een
ondernemende en bruisende
organisatie

loket voor al uw vragen.
Via participatie vanuit de gemeente komen
bovendien veel mensen aan het werk. Ze
worden begeleid
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Meldingen

De gemeente Leeuwarden werkt hieraan,

centrale en gemoedelijke ontmoetingsplek

we

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

samen met de bewoners. Het Wijkpanel

met tegen de 1000 bezoekers per week.

universitaire studenten en hebben we ook

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

is als afvaardiging van de bewoners

We bieden hier, met medewerking van

in 2020 weer een Wijk-werkleerbedrijf.

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

een belangrijke partij als het gaat om

ongeveer 150 vrijwilligers, een zeer ruim

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

meedenken en meebeslissen.

aanbod van activiteiten, voorzieningen en

Voor

Brandt de openbare verlichting niet? meld dit dan op www.leeuwarden.nl/melding-

In dit wijkprogramma leest u wat de

cursussen. Maar we doen nog veel meer!

wijkvereniging kunt u contact opnemen

Telefoon 14 058
Whatsapp 06 4336 5223

verlichting.

gemeente in 2020 in uw wijk doet. Als u

De wijkvereniging werkt ook pro-actief

met wijkservicepunt (058 2663327). Meer

hier vragen of suggesties over heeft, neemt

samen met andere organisaties in de

informatie kunt u ook vinden op

u dan contact met ons op. Betrokkenheid

wijk op diverse aandachtsgebieden, zoals

www.bilgaardnet.nl.

www.leeuwarden.nl
gemeente@leeuwarden.nl

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

en eigen initiatief van bewoners waardeert

ontspanning, welzijn en zorg.

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

de gemeente Leeuwarden zeer en

We organiseren samen activiteiten, maar

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

ondersteunen we graag. In 2020 kunt u

we geven ook aandacht aan vereenzaming,

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

ook nog steeds een beroep doen op het

armoede en cultuurverschillen.

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

Mienskipsfonds, voor uw projecten gericht

Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

@gemeente_lwd
/gemeenteLeeuwarden
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Meldingen over de
openbare ruimte

Iedereen woont graag in een
prettige wijk, met schone straten,
prachtig groen en vlakke trottoirs.
Een wijk waar mensen op een
prettige manier contact met elkaar
hebben en waar het ook ’s avonds
veilig is.

Overlast
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Wat gaan we doen, en waar?
Activiteiten gemeente Leeuwarden

- Opstellen nieuw afvalbeleid samen met inwoners. Alle

Voor vragen over deze activiteiten belt u 14058 of kijkt u op www.

wijkpanels en dorpsbelangen zijn benaderd hieraan mee te

leeuwarden.nl.

doen. Bijeenkomsten starten begin 2020.
- Himmelwike, 30 maart t/m 8 april. Jaarlijks terugkerende

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

activiteit met basisscholen.
- Inzet drie opbouwwerkers (gemeentebreed) voor het opzetten
van buurt- en dorpskamers en versterking sociale basis.
- Cambuur Verbindt: walking football en Cambuurt Voetbal in

37 en 38 aanpassen entrees Luchtenrek – Wollegaast

diverse wijken en dorpen. Heeft u ideeën of wensen, neem dan

76

Adelaarkerk, herontwikkeling naar wonen

contact op met http://cambuur.nl/verbindt/cambuur-verbindt/

77

Brandemeer 33 herontwikkeling naar Woningbouw

contact/

98

vervanging openbare verlichting Troelstraweg

124 Onderhoud rijbaan, trottoir en hofjes DE JOKSE, vanaf nr. 53
tot einde
277 aanleg Tiny Forest bij Prins Mauritsschool, Brandemeer 1
204 Onderhoud Eebrug		
237 Reconstructie Prof. mr. P.S. Gerbrandyweg, 2019-2023

- Aris Cares, in diverse wijken en dorpen.
- Leeuwarden zet zich in voor een groenere, duurzamere en
gezondere gemeente. Wilt u meer weten over groen? Kijk dan
op: www.leeuwarden.nl/groen.
- Veiligheid: Actie in buurten waar veel woninginbraken
plaatsvinden. In sommige buurten zijn buurtpreventieteams

De herinrichting van de Prof. mr. P.S. Gerbrandyweg heeft

actief. Ook een buurt WhatsApp kan soms helpen de alertheid in

tot doel om te komen tot een uniform functionerende

de buurt te verhogen. Op gebied van inbraakpreventie zijn wij u

Stadsring waardoor Leeuwarder binnenstad, woonwijken
en bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn en de Stadsring
stedenbouwkundig een representatieve uitstraling krijgt.
278 woningbouwontwikkeling, tot eind 2021, Eeskwerd

graag behulpzaam.
- Digitale veiligheid: Ontwikkelen van een website met tips om uw
digitale weerbaarheid te kunnen vergroten.

Elkien in Bilgaard

Gemeentelijke activiteiten (zonder nummer op kaart)

Elkien biedt betaalbare, duurzame en passende woningen voor

- Energie agenda : “Slim Wonen in Leeuwarden”: Energieloket voor

mensen met een bescheiden inkomen. Daarnaast werken we aan

woningeigenaren, helpt bij energiebesparing en verduurzaming.

een goed woon- en leefklimaat. In 2050 zijn onze woningen CO2

Wijkpanel Bilgaard

neutraal. Samen bedenken we oplossingen waar huurders echt wat

Terugblik 2019

aanvragen/evenement-organiseren onder het tabblad

aan hebben. Oplossingen voor een fijne en veilige woonomgeving

Wijkpanel Bilgaard heeft in 2019 samen

faciliteren en ondersteunen. Zoals

“evenementenkalender” vindt u de aangemelde evenementen in

waarin u zich thuisvoelt. Dit betekent dat we in 2020 in uw wijk

met de gemeente Leeuwarden veel energie

activiteiten gericht op ouderen

de hele gemeente, ook voor uw wijk/dorp.

107 woningen onderhouden.

gestoken in de verkeersproblematiek

en jongeren in hun directe

in Bilgaard, met name in het veiliger

woonomgeving.

- Evenementen: Op: https://www.leeuwarden.nl/nl/vergunning-

- Stadskunstenaar: het hele jaar door kunt u op diverse locaties
uitingen van de stadskunstenaar tegenkomen.
- Opstellen kerkenvisie, 2020 en verder. Er wordt nog onderzocht
voor welke gebieden of voor welke type kerken de visie wordt
opgesteld. Eigenaren en omgeving worden hierbij betrokken.

•

waar mogelijk faciliteren wij hen bij
bewonersinitiatieven.
- Als belangrijke promotieactiviteit

maken van de Luchtenrek en de kruising

Organiseren van

zal Bruisend Bilgaard weer worden

tevoren bericht.

Luchtenrek – Brandemeer. De plannen

ontmoetingsactiviteiten met ouderen:

georganiseerd

zullen in het voorjaar van 2020 worden

Wij willen met de oudere bewoners

- In 2020 wil het wijkpanel een begin

uitgevoerd. (zie ook ons jaarverslag op

in gesprek over hun ervaringen met

maken met sparen voor duurzame

onze website).

eenzaamheid, welzijn en veiligheid

speeltoestellen.

WoonFriesland zet ook in 2020 fors in op de verbetering en
verduurzaming van onze woningen. Wilt u weten of wij ook

en samen met hen kijken welke

bij u in de wijk aan de slag gaan? Op woonfriesland.nl vindt

Vooruitblik 2020

activiteiten wenselijk zijn om

Voor meer informatie over activiteiten

u naast het planmatig onderhoud ook onze nieuwbouw- en

Wijkpanels ontvangen jaarlijks geld van

eventuele problemen te verminderen.

van wijkpanel Bilgaard kijk op www.

kwaliteitsverbeteringsprojecten.

de gemeente voor activiteiten en/of

Hierbij willen wij samenwerken met

wijkpanelbilgaard.nl

investeringen in de wijk. Het Wijkpanel

NHL-STENDEN.

Huurt u een woning van ons? Bij onderhoud of

heeft voor 2020 een aantal ambitieuze

Organiseren van een zorg- en

Kijk ook eens op www.wijkbedrijfbilgaard.

kwaliteitsverbetering van uw woning krijgt u altijd vroegtijdig

plannen. Hierbij wordt uiteraard rekening

welzijnsmarkt specifiek gericht op de

nl en www.bilgaardnet.nl

bericht van ons. Bij kwaliteitsverbeteringen komen wij met ons

gehouden met de activiteiten van de

doelgroep ouderen.

herkenbare informatiepunt “WoonVragen” bij u in de buurt en

Wijkvereniging en waar mogelijk wordt

spreken wij persoonlijk met u de werkzaamheden en planning

er samengewerkt. Ook bij alle andere

ontmoetingsactiviteiten specifiek

door. Direct omwonenden krijgen bericht als zij hinder kunnen

activiteiten wordt zo veel mogelijk

gericht op oudere allochtonen/

ondervinden van de werkzaamheden die wij uitvoeren.

samengewerkt met andere organisaties in

vluchtelingen waarbij het thema

Bilgaard en met de bewoners.

oud worden in een vreemd land

- Meer aandacht voor eenzaamheid, zorg

centraal staat. Wij willen minimaal

en welzijn in Bilgaard:
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bereiken.
- Wij ondersteunen bewoners en

Als uw woning wordt aangepakt in 2020, dan ontvangt u van

WoonFriesland

•

Initiatieven van bewonerscommissies

Gemeente Leeuwarden | Wijkprogramma 2020: Bilgaard

Gemeente Leeuwarden | Wijkprogramma 2020: Bilgaard

•

•

Organiseren van een tweetal

15 verschillende nationaliteiten
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