
Gemeente Leeuwarden / Wij Werken Aan de nieuwe wijkinrichting van De Kei / oktober 2022

Wij werken aan de ontwikkeling van De Kei. 

Medewerkers van de gemeente Leeuwarden 

en bewoners dachten samen na over de 

buitenruimte. Wat willen we hier terugzien? 

Wat heeft dit gebied nodig? Er ligt een 

ontwerp van de inrichting van de Kei en die 

delen we graag met u als inwoner. Daarover 

leest u meer in deze nieuwsbrief.

De nieuwe wijkinrichting
van De Kei 

Uitnodiging: inloopavond over de nieuwe 
wijkinrichting van De Kei

Wanneer:   Donderdagavond 13 oktober

Hoe laat:   18.00 tot 20.30 uur

Locatie:   Wijkcentrum van Bilgaard, Hooidollen 17

Er is geen presentatie. U kunt vrij inlopen. Er zijn genoeg medewerkers van de 

gemeente aanwezig om u te woord te staan. 

Wij zijn heel benieuwd wat u van deze plannen vindt. Stel uw vragen en mocht u 

punten toch liever anders zien, dan kunt u dat gerust aangeven.

Voorbeeld van een hofje in het nieuwe plan.
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• In oktober maakt de gemeente een definitieve versie van het plan. 

• Begin 2023 start de gemeente met de technische uitwerking en de voorbereiding voor 

de uitvoering.

• We verwachten na de zomer van 2023 te starten met de uitvoering van het plan tot 

en met 2024. Voor die tijd ontvangt u een nieuwsbrief met meer informatie over de 

werkzaamheden. 

De riolering is na 60 jaar aan vervanging toe. De werkzaamheden voor de nieuwe riolering bieden mooie kansen. Er zijn bijvoorbeeld 

meerdere plekken in de wijk waar veel wateroverlast is. Dat pakken we aan. Ook kunnen we de omgeving groener en duurzamer maken. 

Dit is ook nodig, want door klimaatverandering krijgt ook De Kei meer last van zware regenbuien en periodes van droogte en hitte in de 

zomer. We willen veel doen. Zo houden we in het nieuwe plan rekening met:  

• Het beter opvangen en afvoeren van regenwater: Bijvoorbeeld 

door ruimte te maken voor waterberging, asfalt te vervangen 

door bestrating en meer groen in de wijk.

• Het vergroten van de sfeer en leefbaarheid in de wijk: Meer 

groen in de wijk is goed voor mensen en dieren. Uitzicht op 

groen geeft meer ontspanning dan een geasfalteerde weg. We 

willen groene plaatsen aanleggen waar iedereen in de buurt 

elkaar kan ontmoeten. Deze plaatsen bieden ook verkoeling 

in de zomer. Kinderen krijgen meer ruimte om veilig buiten te 

spelen. We geven ruimte aan inwoners om een deel van de 

buitenruimte zelf in te vullen met bijvoorbeeld kruidentuinen of 

picknicktafels.

• Duurzaam gebruik van materialen: We houden bij de aanleg 

zoveel mogelijk rekening met het klimaat en we gebruiken 

materialen die lang meegaan. Tegels uit de wijk gebruiken we 

opnieuw.   

• Het vergroten van de verkeersveiligheid in de wijk: De bocht 

aan het Brandemeer gaan we veiliger maken. Ook is er behoefte 

aan een overzichtelijke verkeersroute de wijk in en uit. We 

maken de nieuwe voetpaden niet te schuin en verplaatsen 

obstakels, zoals electriciteitskasten, die midden op het voetpad 

staan. Om overlast van scooters tegen te gaan plaatsen we bij 

een aantal stegen poortjes. 

• Parkeren: Meer parkeerplaatsen voor auto’s en duidelijke 

plaatsen aanwijzen waar parkeerplaatsen zijn voor scooters en 

deelfietsen.  

• Onderhoud aan bestaande voorzieningen: We vernieuwen 

de straatverlichting, speeltoestellen en bankjes en voegen 

afvalbakken voor hondenpoep toe. Ook werken we samen 

met Omrin om de afvalinzameling centraal te organiseren via 

ondergrondse afvalcontainers. 

Hoe gaat het verder?

Waarom gaan we De Kei vernieuwen? 

Meer weten?
Stel uw vraag aan projectleider Arjen 

Kammeraat of Adriana Groen. U kunt 

bellen naar 14 058 of stuur uw vraag 

naar bilgaardcirculair@leeuwarden.nl.

Kijk voor meer informatie op www.leeuwarden.nl/wijwerkenaan.

Met het nieuwe ontwerp is De Kei klaar voor de toekomst.

Bewoners en medewerkers van de gemeente werkten in een projectgroep aan het nieuwe plan.
Vanaf de start gaven bewoners input door mee te denken én mee te tekenen. 


