
Gemeente Leeuwarden / Wij Werken Aan We gaan de Kei mooier maken / september 2021

Jij woont in De Kei. Dit deel van Bilgaard knappen we volgend jaar op. Dat moet omdat 

de riolering niet meer goed is en omdat er vaak teveel water ligt. Maar we willen De 

Kei ook meteen mooier en duurzamer maken. Hoe? Dat mag jij met ons bedenken.

We kunnen natuurlijk niet alles veranderen. 

De gebouwen en woningen blijven staan 

en wat al mooi is, blijft zo. Maar verder is 

er heel veel mogelijk. Betere straten, meer 

ruimte voor groen, veiliger verkeer, andere 

parkeerplaatsen, speeltoestellen? Het kan 

allemaal en jij kunt meedenken hoe we dat 

gaan doen.

Doe je mee?
We zoeken 3 bewoners van De Kei die 

willen meedenken. Samen met 2 leden van 

het wijkpanel vormen jullie de werkgroep 

van De Kei. Samen met een werkgroep van 

de gemeente maken jullie een nieuw plan 

voor de herinrichting van De Kei. We zijn nu 

al benieuwd naar het resultaat.

Meld je nu aan
Mail naar: bilgaardcirculair@leeuwarden.nl. 

Meer weten? Kijk op www.leeuwarden.nl/wijwerkenaan

Denk je met ons mee?

We gaan De Kei 
mooier maken
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You are a resident of neighbourhood De Kei. We are planning a renewal project for this part of Bilgaard for next year. This renewal is 

necessary, since the sewer system needs an upgrade to properly dispose of excess water in this part of town.

At the same time, we intend to turn De Kei into a more beautiful 

and more sustainable neighbourhood. How are we going to 

accomplish this? We invite you to come and provide your input to 

this project.

Of course, there are some limitations in what we can do. Existing 

buildings and houses will stay the same. All beautiful aspects will 

remain as they are. However, otherwise, there are various options. 

Would you like a better street layout, more green space, safer traffic, 

other parking arrangements, different play equipment? We invite 

you to bring your ideas to the table.

Are you willing to participate?
We need 3 residents of De Kei who are eager to launch new ideas. 

Together with 2 members of the neighbourhood panel you will 

form a working group for De Kei. Along with a municipality working 

group, you will be drawing up the renewal plan. We are already 

excited about the results.

Start your registration process for this
Please send your e-mail to:  bilgaardcirculair@leeuwarden.nl. 

Please check out www.leeuwarden.nl/wijwerkenaan
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