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voorWoord

voorwoord
“Samen aanpakken, duidelijk zijn en vooruit kijken”.

voor u ligt het nieuwe wijkprogramma voor uw 
wijk. het wijkprogramma 2010 is alweer het vijfde 
wijkprogramma dat de gemeente Leeuwarden voor 
uw wijk opgesteld heeft in nauwe samenwerking 
met u. sinds enkele jaren draaien ook de Leeuwar-
der woningbouwcorporaties mee bij het maken van 
de programma’s.

de wijkprogramma’s zijn het meest tastbare on-
derdeel van het Leeuwarder gebiedsgericht wer-
ken. de intensieve samenwerking tussen wijkpa-
nels en dorpsbelangen, gemeente Leeuwarden, 
corporaties en overige instellingen en organisaties 
op wijkniveau begint zijn vruchten af te werpen. 
Bij mijn aantreden als wethouder heb ik gezien 
met hoeveel inzet én succes de gemeentelijke 
organisatie zich op de wijken richt. de samenwer-
king met bewoners- en professionele organisaties 
is daarbij van groot belang. In de afgelopen jaren 
is die samenwerking steeds beter geworden. Zo 
hebben we dit jaar met de woningbouwcorporaties 
belangrijke slagen gemaakt in de wijkaanpak. We 
hebben met hen afgesproken gezamenlijk de ont-
wikkelingen in de wijken en dorpen in de gaten te 
houden en onze aanpak in die wijken en dorpen af 
te stemmen. 

de steeds betere samenwerking in Leeuwarden 
vertaalt zich onder meer in toenemende aandacht 
vanuit het land voor de succesvolle wijkaanpak 
in Leeuwarden. eind vorig jaar gaf de universiteit 
van Tilburg aan de bewonersbetrokkenheid bij de 
planvorming in onze krachtwijk heechterp-schier-

ingen een bijzonder hoog rapportcijfer: een 8! 
daarmee zaten we in de top-3 van nederland. ook 
was Leeuwarden, als stad van het project doen!, 
gastheer van het afsluitende congres voor alle ste-
den en landelijke organisaties waar vergelijkbare 
projecten rondom bewonersinitiatieven hebben 
gelopen. als u verder weet dat Leeuwarden een 
continue stroom grotere en kleinere gemeenten 
ontvangt die graag meer horen over gebiedsgericht 
werken en de wijkaanpak, dan begrijpt u dat ik erg 
trots ben op wat gemeente, panels en andere or-
ganisaties de afgelopen jaren hebben opgebouwd.

Toch voel ik er niets voor om op onze lauweren te 
gaan rusten: er is nog veel te doen en te verbete-
ren! Ik ben dan ook blij dat er samen met u hard 
gewerkt is aan de toekomstverkenning voor ge-
biedsgericht werken. de motto’s voor de komende 
jaren zijn wat mij betreft duidelijk: 

gebiedsgericht werken komt alleen een •	
stap verder als we het samen aanpakken.
gebiedsgericht vraagt van de betrokkenen •	
dat we duidelijk zijn.
gebiedsgericht werken wint aan kracht •	
wanneer we (langer) vooruit kijken.

We hebben een succesvol recept, de ingrediënten 
zijn goed: nu is het zaak om samen naar een sma-
kelijk resultaat toe te werken!

Isabelle diks
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1. Inleiding

het wijk- en dorpsprogramma is, net als voorgaan-
de jaren, een boekwerk waarin een zo compleet 
mogelijk beeld wordt gegeven van alle activiteiten 
en voorzieningen in de wijk. ook hebben 23 van 
de 26 wijkpanels en dorpsbelangen een visie aan-
geleverd en zijn de plannen in de vorm van een 
begroting van het panelbudget voor de wijk of dorp 
opgenomen. Bijna alle wijkpanels en dorpsbelan-
gen hebben een lijst met wensen ingediend. 

dit jaar wordt naast dit uitgebreide wijkprogramma 
ook een verkorte versie huis-aan-huis per wijk 
of dorp verspreid. hierin staan de begroting en 
wensen van het wijkpanel of dorpsbelang en de 
activiteiten van de gemeente en woningcorporaties 
vermeld. 

Gebiedsgericht werken
Samen aan de slag in wijken en dorpen

de gemeente Leeuwarden werkt op basis van een 
gebiedsgerichte aanpak. Zij vindt het belangrijk 
om te weten wat er leeft onder de bevolking. 
daarom worden panels betrokken bij het beleid 
en de planvorming van de gemeente. dit betekent 
dat wijkpanels een eigen lijn trekken en duidelijk 
maken aan de gemeente wat zij willen en verwach-
ten. de gemeente wil daarbij beter inspelen op 
de vraag van burgers en waar mogelijk beleid en 
uitvoering op elkaar afstemmen. de visies van de 
wijken en dorpen zijn daarbij van grote waarde. 
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2.1 Algemeen
dit hoofdstuk is bedoeld als basismateriaal voor 
het wijkprogramma. om plannen te maken moet je 
immers weten waarover je praat. daarom zijn op 
de volgende bladzijden verschillende belangrijke 
basisgegevens over de vosseparkwijk bijeenge-
bracht.

het gaat om gegevens uit:

de rapportage wijksignaleringssysteem 2007 •	
(verschijnt tweejaarlijks)
het statistisch jaarboek 2008 Leeuwarden be-•	
cijferd
rapportages over 2009 vanuit de Melddesk •	
(het systeem dat de gemeente gebruikt om 
meldingen over de openbare ruimte en overlast 
te registreren)
veiligheidsmonitor Leeuwarden•	
resultaten schouwrondes 2009•	

2. Kerngegevens

2.2 Vosseparkwijk
hiernaast is de plattegrond van de wijk opgeno-
men.

dit gebied wordt begrensd door:

harlingerstraatweg (noorden)•	
Tesselschadestraat (zuiden)•	
slauerhoffweg (westen)•	
Westersingel, de pier panderstraat en de har-•	
lingersingel (oosten)

de vosseparkwijk grenst aan de westelijke stads-
gracht en ligt ten zuiden van de harlingerstraat-
weg. de wijk grenst ondermeer aan het FeC en het 
CJIB. er staan veel kantoorgebouwen aan de rand 
van de wijk waar hoofdzakelijk de zakelijke dienst-
verlening gehuisvest is.
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delicten (enquête wijksignaleringssysteem) en uit 
zogenaamde omgevingsfactoren (o.a. sociaal-eco-
nomische situatie en bijvoorbeeld staat van onder-
houd woonomgeving). de veiligheidsindex geeft 
een totaaloverzicht van de veiligheidsontwikkeling 
in Leeuwarden en haar wijken en is daarmee een 
belangrijk sturingsinstrument voor het gemeente-
bestuur.
voor 2007 scoort de vosseparkwijk als geheel het 
rapportcijfer 8,44 het gemiddelde rapportcijfer 
voor heel Leeuwarden is in 2008 een 7,14.

voor de overige onderdelen gelden onderstaande 
rapportcijfers.

2.3 De feiten
op 1 januari 2009 had de vosseparkwijk 3.913 
inwoners. 

op 1 januari 2007 waren dit er 3.901.

de meest opvallende zaken in de wijk zijn:

het inkomen in de vosseparkwijk ligt aanmer-•	
kelijk hoger dan dat van de rest van Leeuwar-
den.
de grootste ergernis is hondenpoep en sluip-•	
verkeer.
de bewoners van de vosseparkwijk hebben het •	
meest overlast van uitgaanspubliek.
de bewoners van de vosseparkwijk voelen zich •	
veilig. 

2.4 Gegevens veiligheidsmonitor
de gemeente Leeuwarden beschikt over een digi-
tale veiligheidsmonitor.
hiermee is te zien hoe de veiligheid en de veilig-
heidsbeleving van de bevolking zich in stad en wijk 
ontwikkelen.

de veiligheidsindex is opgebouwd uit politiecijfers 
(o.a. melding van inbraken, geweld, overlast en 
vandalisme), uit subjectieve belevingscijfers van 
veiligheid van burgers en slachtofferschap van 
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Melddesk meldingen Vosseparkwijk
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2.5 Overzicht Melddesk 2004-2009

Ontwikkeling meldingen geheel Leeuwarden
In de afgelopen jaren heeft de Melddesk flink aan 
bekendheid gewonnen. het totaal aantal meldin-
gen is gegroeid van 4374 in 2004, naar 8559 in 
2007.  In 2008 groeide het aantal meldingen heel 
licht naar 8605.  na een stabilisatie van een aantal 
jaren, is in 2009 het aantal meldingen met 20% 
toegenomen tot 10.424 meldingen. deze groei 
werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door 
een grote toename van het aantal meldingen in de 
categorieën afval en verkeer. 

Ontwikkeling meldingen Vosseparkwijk
het aantal meldingen uit de vosseparkwijk is ge-
groeid van 142 in 2004, naar 288 in 2007. In 2008 
is het aantal meldingen licht gestegen naar 306. In 
2009 is het aantal meldingen gestegen met 11% 
naar 340. Ten opzichte van het aantal inwoners 
van de wijk komen er relatief weinig meldingen uit 
de vosseparkwijk. 

opvallend is de afname van het aantal meldingen 
in de categorieën afval en dieren. gemeentebreed 
is hier een sterke toename te zien. de grote groei 
van het aantal meldingen in de categorie verkeer 
komt wel overeen met het gemeentelijke beeld, 
net als de geringere groei van het aantal meldin-
gen in de categorieën groen en verlichting. 
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2.6 Schouwen 

Wat is schouwen?
eind jaren ’90 is in de gemeente Leeuwarden het 
project “Bor in beeld” uitgevoerd. Bor staat voor 
Beheer openbare ruimte. daarbij zijn voor de ge-
hele openbare ruimte kwaliteitsniveaus vastgesteld 
voor technisch onderhoud en voor verzorgend on-
derhoud. om deze kwaliteit te toetsen wordt er pe-
riodiek geschouwd, met name op het verzorgende 
deel. hierbij wordt op een aantal criteria bekeken 
of het resultaat overeenkomt met het gewenste 
beeld. 

Hoe wordt er geschouwd?
de openbare ruimte is bij het project “Bor in 
beeld” opgedeeld in gebieden die in gebruik ver-
schillen. deze gebieden worden structuurelemen-
ten genoemd. voorbeelden zijn: hoofdstructuur, 
woonwijken, parken enzovoort. de schouwrondes 
zijn uitgevoerd door een schouwteam van de ge-
meente Leeuwarden. voor een representatief beeld 
is er drie keer geschouwd: in het voorjaar, in de 
zomer en in het najaar. er zijn in totaal circa 130 
locaties geschouwd, verdeeld over de stad en de 
dorpen. daarbij is de verzorgingsgraad van de 
openbare ruimte beoordeeld. 

de volgende onderdelen zijn meegenomen: 

Zwerfvuil/drijfvuil• 
afvalbakken• 
Graffiti en beplakking• 
hondenpoep• 
ongewenste kruiden in het groen• 
onkruid in de verharding• 
Totale netheid• 

het verzorgingsniveau is aangegeven in een meet-
lat. Ter ondersteuning van deze meetlat zijn er ob-
jectieve normen beschikbaar. de meetlat kent vijf 
niveaus: zeer laag, laag, basis, hoog en zeer hoog. 
deze niveaus komen overeen met de beoordelings-
cijfers 1 t/m 5. voor de woonwijken is het kwali-
teitsniveau “basis” afgesproken. dit niveau staat 
gelijk aan het beoordelingscijfer 3. 

Pilot met wijkpanels
In 2009 is er een pilot geweest met het schouwen 
door wijkpanels. er zijn een zestal panels geweest 
die zelfstandig 2 keer hebben geschouwd, over-
eenkomstig bovenstaande systematiek. deze pilot 
zal nog worden geëvalueerd met de betrokkenen. 
op basis hiervan wordt het vervolg van de pilot 
bepaald. 

Resultaat in uw wijk

  laag
  basis
  hoog

Buurt: Vossepark/Helicon

Onderdeel 1e ronde 2e ronde 3e ronde gemiddeld
Zwerfafval 3,7 4,2 3,7 3,8
Afvalbakken en meubilair 4,5 4,8 5,0 4,8
Graffiti en beplakking 3,7 4,3 3,9 4,0
Onkruid in verharding 3,4 4,2 3,7 3,8
Onkruid groen 2,8 4,0 3,5 3,4
Hondenpoep 4,0 4,3 4,1 4,1
Totaal indruk netheid 3,4 4,3 3,6 3,8
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tectuur op 23 juni jl. heeft de visie een eervolle 
vermelding gekregen als het gaat om de ideeën op 
de herontwikkeling van het hTs- en LpF-terrein. 
een resultaat waar het panel trots op mag zijn!
hieronder volgt een samenvatting van de wijkvi-
sie. de volledige wijkvisie is te downloaden van de 
website www.vosseparkwijk.nl.

Wonen: 
Toevoegen van nieuwe woningbouw op de plek • 
van de huidige hTs in een sfeer die past bij 
de wijk (max. twee lagen met kap) en langs 
de Tesselschadestraat mag het in de vorm van 
kleine woontorentjes. er moet voldoende par-
keerruimte worden gerealiseerd (zo mogelijk 
afgesloten).
herinrichten van brede straten in de wijk om • 
meer groen/speelruimte en parkeerplaatsen te 
krijgen.

3. visie van het wijkpanel

Wijkvisie op de Vosseparkwijk; ‘wonen wint 
terrein’.

het wijkpanel vosseparkwijk heeft het initiatief ge-
nomen voor het maken van een wijkvisie voor de 
vosseparkwijk. dit omdat er tal van ontwikkelingen 
op stapel staan die invloed (kunnen) hebben op de 
wijk, waarvan de belangrijkste de herontwikkeling 
van de hTs en LpF is. samen met bureau Bügel 
hajema uit Leeuwarden hebben wij deze visie 
opgesteld. In maart 2207 heeft het panel een be-
wonersavond gehouden om input vanuit de wijk te 
krijgen voor de visie. eind mei hebben wij de resul-
taten op een tweede bewonersavond aan de wijk 
gepresenteerd. Beide avonden zijn druk bezocht.

In juni hebben heeft het wijkpanel de wijkvisie aan 
wethouder Waanders aangeboden en in septem-
ber is de visie in de gemeenteraad besproken en 
enthousiast ontvangen. Bij de nacht van de archi-

Schetsontwerp HTS-terein Woningbouw met op voorgrond behoud huidige toren.
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Verkeer:
verbeteren van oversteekplaatsen over de • 
hoofdstructuur omdat het veiliger en makkelij-
ker moet zijn om als bewoner de wijk in en uit 
te komen. Tegelijkertijd moet ingezet blijven 
worden op sterke ontmoediging van sluipver-
keer.
Westelijke invalsweg? niet iedereen is voor. • 
Maar als het komt dan wel in combinatie met 
sterke sturing van verkeersstromen zodat de 
wijk er geen last van krijgt en in samenhang 
met een waterrijke ontwikkeling op het LpF-
terrein.

Werken: 
ontwikkelen van een waterrijk gebied met een • 
prachtig verblijfsgebied en markante bouwwer-
ken op het LpF-terrein (werken en recreatieve 
functies)
verbetering van de inrichting Tesselschade-• 
straat. Minder breed, meer groen en ruimte 
voor de huizen.
herinrichting van de harlingertrekvaart om • 
meer groen en een aangenamer profiel te 
krijgen. de auto’s minder opvallend en het 
verblijfsgebied meer aandacht. dit moet voor 
bewoners en werknemers een mooi gebied 
worden. het is bovendien van belang voor de 
watersporters.
realiseren van voldoende parkeerplaatsen voor • 
de kantoren, huidig aanbod niet afgestemd op 
aantal gebruikers

Schetsontwerp ontwikkeling LPF-terrein, mooie architectuur en het water naar binnen brengen.
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Recreatie:
Maak een aantrekkelijk verblijfsgebied langs de • 
harlingertrekvaart en Tesselschadestraat.
Zorg voor verbetering van de fietsroutes naar • 
het buitengebied (mooiere profielen en meer 
groen).
Benut de oude spoorlijn als fiets- en wandel-• 
route.

CONTACT
Wijkpanel Vosseparkwijk
dhr. T. Langhout (vz)
achlumerstraat 1a
8913 gL  LeeuWarden
e-mail: r.j.van.buren@hetnet.nl 
website: www.vosseparkwijk.nl
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4. Toekomstbeeld

het algemene beeld van de vosseparkwijk is goed. 
de vosseparkwijk is een fraaie woonwijk met veel 
kwaliteiten. Qua inwoners is het een gedifferenti-
eerde wijk. Mensen wonen er naar tevredenheid, 
er zijn voldoende voorzieningen.
Belangrijk voor de gemeente is om dit zo te behou-
den.  

de gemeente wil graag reageren op de visie van 
het panel. 
de visie van het wijkpanel is fysiek gericht. vooral 
ook ingegeven door de verschillende aanwezige 
bouwlocaties en de ontwikkelingen  rondom de 
wijk. het gemeentelijk toekomstbeeld gaat hier 
ook op in, maar besteed ook aandacht aan een 
aantal andere ontwikkelingen in de wijk. 

voor de vosseparkwijk zijn er vooral veel activitei-
ten die op de planning staan voor de nabije omge-
ving, die grote impact hebben.

voorzieningen 
de wijk is goed voorzien op het gebied van voor-
zieningen voor gezinnen met jonge kinderen met 
de scholen, de opvangmogelijkheden en de speel-
voorzieningen. In het kader van de woonservice-
zone ontwikkeling is vastgesteld dat er nog een 
tekort is aan een aantal voorzieningen voor oude-
ren. Met de bouw van 17 zorgappartementen op de 

lokatie tramkwartier, wordt deze situatie enigszins 
verbeterd. er blijft een tekort aan beschermd wo-
nen voorzieningen. dit is, naast andere factoren, 
een opgaaf voor toekomstige planontwikkeling. 

groen en inrichting
er is een groenbeheerplan ontwikkeld. dit overziet 
een periode van tien jaar. 
hierin wordt onderscheid gemaakt tussen groen op 
stedelijk niveau (de randen); op wijkniveau (assen 
in de wijk en groenaccenten) en blokniveau. de in-
vloed van de bewoners is het grootst op blokniveau 
(zie kaartje op blz. 21 van het groenbeheerplan).
In het groenbeheerplan worden ook streefbeelden 
genoemd. deze streefbeelden worden aangehou-
den bij noodzakelijke vervanging van beplanting. 
herinrichtingswensen uit het groenbeheerplan zul-
len zoveel mogelijk meeliften met andere projecten 
(bv. aanpak stadsring aanleg rioleringen of bestra-
tingplannen). het groenbeheerplan is de basis voor 
de activiteiten, die elk jaar in het wijkprogramma 
uiteengezet zullen worden. 

de wijk heeft zelf ook aangegeven graag een 
nieuwe inrichting van een aantal straten en pleinen 
te willen. dit zijn grote ingrepen, die de gemeente 
alleen uitvoert als daar aanleiding vanuit een tech-
nische noodzaak toe is. 

op dit moment staan er geen rioleringsaanpas-
singen of asfaltvernieuwingen of iets dergelijks in 
de wijk op de planning. de gemeente is dus niet 
voornemens grote reconstructies toe te passen. 
hooguit zijn enkele kleinere aanpassingen mogelijk 
op het niveau van laanbeplanting of plantsoenbe-
planting. de wensen van de wijk (Bildtsestraat, 
engelse plein) hebben beide ook een verkeerskun-
dige kant. Bij herinrichting worden beide aspecten 
meegenomen. deze twee staan op de ‘verlanglijst’ 
in het groenbeheerplan. 
de aanpak van de stadsring leidt mede tot een 
aanpassing van het groen langs de heliconweg.

de wijk wordt onderhouden op beeldniveau Basis, 
het vossepark op beeldniveau hoog, volgens het 
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Kwaliteitsplan groen. er wordt regelmatig ge-
schouwd of het afgesproken niveau gerealiseerd 
wordt. 
 
verkeer
verkeer is een knelpunt in de wijk, de ergernissen 
zijn groot en er is sprake van grote parkeerdruk, 
vooral in het deel met smalle straten. In de hele 
wijk is de blauwe zone ingevoerd voor het parke-
ren. hier zal geen wijziging in aangebracht worden. 
nieuwe bouwontwikkelingen mogen geen extra 
parkeerdruk voor de wijk opleveren. daarom wordt 
de bouwlocaties in en om de wijk meegegeven dat 
de parkeerbehoefte moet worden opgelost in de 
eigen ontwikkeling. 
sluipverkeer blijft aandacht houden. als er aanlei-
ding voor is worden tellingen gehouden. als blijkt 
dat een nieuw probleem ontstaat wordt hier op 
ingegrepen. Bruggen worden in de spits niet meer 
geopend. 

door de aanpak van de stadsring hopen we het 
sluipverkeer opnieuw tegen te gaan. de aanpak 
van de stadsring begint bij de heliconweg. dit is 

gericht op een betere doorstroming van het ver-
keer. de rotonde aan het einde van de Teselscha-
destraat wordt heringericht en het profiel veran-
dert. Het profiel wordt smaller met meer groen. 

de Westelijke Invalsweg is gepland met een brug 
over de harlingertrekvaart en sluit aan op de Tes-
selschadestraat. de westelijke invalsweg wordt de 
route van en naar het centrum. de verkeersdrukte 
tussen de aansluiting westelijke invalsweg en heli-
conweg verminderd hierdoor.

recreatieve routes 
de gemeente wil de harlinger trekvaart opwaarde-
ren tot een aantrekkelijke recreatieve vaarroute. 
Ook de recreatieve fietsroute de stad uit, langs de 
harlingertrekvaart behoeft verbetering.

de gemeente is binnenkort eigenaar van de rails 
van het dokkumer Lokaaltsje. de grond van het 
voormalige perron is in het verleden in gebruik 
gegeven aan de bewoners. het spoorbed niet. 
de gemeente is op dit moment niet voornemens 
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om een andere bestemming aan dit stuk grond te 
geven. dit spoor ligt in het WTC- en philips gebied. 
het Masterplan WTC en philipsterrein is nog niet 
gereed. de herontwikkeling van het philipsterrein 
is nog onzeker. De gevraagde fietsroute is ver-
keerstechnisch niet nodig en is ook niet gepland. 

Wonen en Bouwlocaties
de kwaliteit van de huidige bebouwing is goed. er 
is weinig bezit van corporaties, en hierin worden 
geen ingrepen verwacht. ook de particuliere be-
bouwing is in goede staat. 

er zijn mogelijkheden in en om de wijk om te 
bouwen. voor de Tesselschadestraat en omgeving 
is een streefbeeld opgesteld (ontwikkelingskader). 
dit ontwikkelingskader is het toetsingskader voor 
alle ontwikkelingen in dat gebied. op het nhL-
terrein, zullen woningen komen, waarbij het wonen 
ook gemengd kan worden met werken. gemeente 
stimuleert duurzaam bouwen en streeft ernaar 
met projectontwikkelaars goede energieprestaties 
voor de woningen te bedingen. op het voorma-
lige LpF-terrein stelt de gemeente ook woningen 
voor, gemengd met werken. aan beide zijden van 
de harlingervaart wordt deze mix in de toekomst 
voorgesteld, wat een opwaardering van het gebied 
met zich meebrengt. parallel aan de Tesselschade-
straat is een brede groene zone ingetekend. 

Langs de heliconweg, ter hoogte van WTC-eXpo, 
zijn kantoorgebouwen gepland. het CJIB gaat 
uitbreiden met nieuwbouw op de hoek Tessel-
schadestraat/heliconweg, tegenover hun huidige 
locatienieuw. 

Masterplan WTC en philipsterrein is nog niet ge-
reed. de herontwikkeling van het philipsterrein is 
nog onzeker. 

voor al deze ontwikkelingen geldt dat de gemeente 

zo vroeg als mogelijk is met de wijk contact op-
neemt over de stappen die gezet zullen worden.  

sociaal 
de gemeente hecht groot belang aan een goede 
sociale cohesie die past bij de leefomgeving van de 
mensen. In het kader van gebiedsgericht werken, 
ziet de gemeente de wijkpanels als gesprekspart-
ner. daarnaast kennen we de wijkverenigingen en 
de buurthuizen. de wijkvereniging en het buurthuis 
worden gesubsidieerd om activiteiten te organise-
ren die de samenhang in de wijk versterken. 

een panel bestaat uit een zo representatief moge-
lijke groep bewoners. deze bewoners denken mee 
over de maatregelen in en beleid voor de wijk of 
het dorp van gemeente, woningcorporaties, politie 
en welzijnsinstellingen. door de gemeenteraad is 
aangegeven dat de panels de belangrijkste ge-
sprekspartner voor de gemeente zijn bij de alge-
mene belangenbehartiging van wijk of dorp. het 
panel heeft budget ter beschikking om zaken te 
regelen of aan te kopen in de wijk. de structuur in 
de vosseparkwijk voldoet aan bovenstaand beeld. 
ook de manier waarop de bewoners van de  vos-
separkwijk over de omgang met mensen in de 
wijk denken is positief en geeft geen aanleiding tot 
actie. er is wel zo nu en dan overlast van jongeren 
in de wijk.

overlast
In de speeltuin en in het vosseparkje is de laat-
ste jaren sprake van overlast door jongeren. dit 
betreft niet alleen jongeren uit de vosseparkwijk, 
maar ook jongeren uit bijvoorbeeld Westeinde en 
valeriuskwartier. politie heeft niet veel handvatten 
om te handhaven. de beide gebieden zijn open-
baar terrein. er wordt gezocht naar een andere 
locatie voor de jongeren, mogelijk een ‘dug-out’ bij 
de voetbalkooi bij het CJIB. In dit geval is het ook 
zoeken naar de minst-slechte oplossing voor een 
plek voor de jongeren. op meldingen wordt gerea-
geerd.

gemeente wil graag samen met partijen in de wijk: 
wijkpanel, wijkvereniging, de jongeren en de poli-
tie de aanpak bespreken en uitdragen.
- goede plek vinden 
- snel reageren op overlast meldingen
- kunnen handhaven

ook in het vosseparkje komen vernielingen voor. 
het wijkpanel vraagt hier om meer verlichting. de 
gemeente is hier geen voorstander van. In principe 
verlichten we recreatiegebieden zo schaars moge-
lijk. daarnaast is de veiligheid niet altijd gediend 
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met meer verlichting. 

4  speerpunten voor de vosseparkwijk: 
aandacht en informatie voor de wijk bij alle • 
activiteit die rondom haar plaatsvindt.
ontwikkelkader Tesselschadestraat, WTC en • 
omgeving is toetsingskader voor ontwikkelin-
gen in dit gebied.
verlanglijst aan herinrichtingswensen in beeld • 
houden
aandacht voor voorzieningen voor ouderen• 
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Budget voor eigen functioneren
dit budget is bedoeld voor o.a. vergaderkosten, 
kosten wijkkrant, ondersteuning door externen 
(bijvoorbeeld bij het opstellen van een wijkvisie).
het beschikbare bedrag is afhankelijk van het 
aantal inwoners in de wijk.
voor uw wijk is voor 2010 een bedrag beschikbaar 
van € 9.400,00.

  4.Wijkbudget
“wat doet het panel met het 

geld van de gemeente”

het wijkpanel ontvangt voor 2 verschillende doelen 
geld van de gemeente:

voor activiteiten/investeringen in de wijk •	
voor eigen functioneren.•	

Budget activiteiten/investeringen in de wijk
dit  budget is bedoeld voor activiteiten of 
investeringen in de wijk. 
dit kunnen wijkfeesten zijn maar ook aanschaf van 
speeltoestellen of inrichting van het wijkgebouw.
het bedrag wordt jaarlijks beschikbaar gesteld en 
is een bedrag per inwoner in de wijk.
voor 2010 is het bedrag per inwoner vastgesteld 
op € 3,40, en bedraagt in totaal 
€ 13.300,00

Ingediende begroting voor besteding van het 
budget 2010:

5. Wijkbudget
“wat doet het panel met het geld van de gemeente”

Begroting vosseparkwijk

vervanging speelvoorzieningen in de wijk

Kunst in de wijk

Bijdrage reconstructie engelseplein c.a.

promoten Led verlichting 

vervolg subsidie restauratie tuinmuurtjes

vergroten bekendheid wijkpanel

Bijdrage samenstellen boekje over gebrandschil-
derde ramen in de vosseparkwijk. 
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6. activiteiten gemeente en woning-
corporatie

Wat staat er te gebeuren in uw wijk?

voor het komende jaar staat er in uw wijk weer 
veel te gebeuren.
 
de activiteitenkaart laat zien wat de gemeente en 
woningcorporatie Welkom nieuw Wonen de ko-
mende tijd in uw wijk gaan uitvoeren. activiteiten 
die in de hele wijk spelen, activiteiten zonder vaste 
locatie en beleidsplannen staan niet op de kaart 
ingetekend. 

als bijlage is een uitgebreid schema toegevoegd 
waarop ook de activiteiten staan die voor alle wij-
ken en dorpen van belang zijn en er staat uitge-
breide informatie over de activiteiten op vermeld. 
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Activiteitenkaart

Welkom Nieuw Wonen Activiteitenprogramma 2010 (On-
derhoud + Leefbaarheid)

Activiteiten gemeente Leeuwarden

Nr. Locatie Omschrijving

535

Eengezinswoningen
Beetgumerstraat 64 t/m 82 en 
55 t/m 61
Franekerstraat 54 t/m 66 en 61 
t/m 79
Marssumerstraat 22 t/m 62 en 
13 t/m 27

Herstellen bestrating
Schoorstenen behandelen met Chep-
rock inclusief reinigen en voegen
Vervangen aluminium dakgoten en 
daktrimmen
Zijwanden dakkapel zink aanbrengen
Grote beurt buitenschilderwerk

Nr. Activiteit Wanneer?

168 Westelijke invalsweg fase 2 langs 
Marshallweg Na 2010

Westelijke invalsweg fase 1 traject 
langs de spoorlijn Start 2010 tot 2013

290 Onderzoek opwaarderen Tesselschade-
straat en kades Harlingertrekweg 2010-2011

291 Onderzoek parkeren Tesselschade-
straat e.o. 2009-2010

Herontwikkeling Philipsterrein Planvorming 2010

293 Herstraten Engelumstraat Tussen april en november

Sloop Philipscomplex (Slauerhofweg/
Harlingerstraatweg) 2010

295 Sloop Ype Kramer, LPF locatie Harlin-
gertrekweg 2010

296 Bouw CJIB gebouw Tesselschadestraat/
Heliconweg 2010

297 Bouw kantoor Van der Nootstraat 2010

250 Vervangen bomen Harlingerstraatweg 2010 - 2012

298 Aanbrengen bomen en heesters Nico-
laas Beetsstraat 2010



Activiteiten alle wijken en dorpen

Wijk of dorp       
Programma 
gemeente-begro-
ting 2010

Activiteit Frequentie/ uitvoerda-
tum/ looptijd Locatie

Op wijk-/ 
dorpskaart? 
Zo ja, welk 
nummer?

Afhankelijkheden Opmerkingen, meer informatie
Invloed-informatie 
wijkpanel/dorpsbe-
lang gewenst?

Sector             

Alle wijken en dorpen Infrastructuur en 
Bereikbaarheid

Vervangen verkeersregel-
installatie 1e helft 2010 Planetenlaan 35 Nee

Ruimtelijke 
Ontwikkeling 
en Inrichting 
(SOB)

Alle wijken en dorpen Woon- en leefom-
geving

Verwijderen racistische 
leuzen Hele jaar Hele gemeente Nee Wijkzaken 

(SOB)

Alle wijken en dorpen Infrastructuur en 
Bereikbaarheid Westelijke invalsweg fase 1 Start 2010 tot 2013 Fase 1: Westelijke invalsweg, 

traject langs de spoorlijn 36 Ontwerp tracébesluit procedure 
Haak om Leeuwarden Nee Projecten 

(SOB)

Alle wijken en dorpen Infrastructuur en 
Bereikbaarheid Vergroten bereikbaarheid 2009-2015 Haak om Leeuwarden 37 Nee Projecten 

(SOB)

Alle wijken en dorpen Infrastructuur en 
Bereikbaarheid

Reinigen beweegbare brug-
gen 1x/maart-juni Alle beweegbare bruggen

Beschikbare middelen, het weer, 
inspecties en/of calamiteiten 
kunnen leiden tot andere priori-
tering of een andere planning

Nee Wijkzaken 
(SOB)

Alle wijken en dorpen Infrastructuur en 
Bereikbaarheid

Reinigen diverse houten 
bruggen 1x/maart-september Potmargezone

Beschikbare middelen, het weer, 
inspecties en/of calamiteiten 
kunnen leiden tot andere priori-
tering of een andere planning

Nee Wijkzaken 
(SOB)

Alle wijken en dorpen Infrastructuur en 
Bereikbaarheid Asfaltonderhoud Tussen april en december Junokade 38

Beschikbare middelen, het weer, 
inspecties en/of calamiteiten 
kunnen leiden tot andere priori-
tering of een andere planning

nee Wijkzaken 
(SOB)

Alle wijken en dorpen Cultuur

Beschrijving en analyse 
van de sociale infrastruc-
tuur van wijk/dorp. Inclu-
sief eventuele afwijkingen 
van het gewenst basispak-
ket en de noodzaak voor 
een pluspakket.

2010
Ja. De beschrijving en 
de analyse worden met 
panel besproken

Sociale 
gebiedsont-
wikkeling en 
Cultuur (Wz)

Alle wijken en dorpen Cultuur Wijkgericht aanbod in cul-
tuur 2010 Nader te bepalen

De beleidsnota wordt in septem-
ber 2009 definitief. Hoe de keuze 
voor 2 wijken wordt gemaakt 
wordt vervolgens overlegd met 
het team wijkmanagement. Bij 
de keuze zullen reeds ingediende 
wensen worden meegenomen 
(wat overigens niet per definitie 
betekent dat deze wensen ook in 
uitvoering worden genomen)

Ja. Indien sprake is van 
wijkgericht aanbod zal 
hierover met het wijkpa-
nel overlegd worden.

Sociale 
gebiedsont-
wikkeling en 
Cultuur (Wz)

Alle wijken en dorpen Economie en Toe-
risme Bouw bedrijfspanden 2010 Businesspark IV 39 Na verkoop bouwkavels Nee

Grond, Econo-
mie en Vast-
goed (SOB)

Alle wijken en dorpen Jeugd en onderwijs Uitvoeren wijkscans Leeu-
warden 2010-2011

Het project met Jantje Beton gaat 
definitief door voor twee wijken in 
Leeuwarden. Met behulp van de 
expertise van Jantje Beton worden 
overzichten/scans gemaakt van de 
geselecteerde  wijken. Vervolgens 
wordt bekeken of deze werkwijze 
ook toegepast kan worden op de 
andere wijken.

Ja Jeugd en On-
derwijs (Wz)

Alle wijken en dorpen Jeugd en onderwijs Regulier jongerenwerk 2010



Activiteiten in de Vosseparkwijk
Programma ge-
meente-begroting 
2010

Activiteit Frequentie/ uitvoerda-
tum/ looptijd Locatie

Op wijk-/ 
dorpskaart? 
Zo ja, welk 
nummer?

Afhankelijkheden Opmerkingen, meer 
informatie

Invloed-informatie wijkpa-
nel/dorpsbelang gewenst? Sector             

Infrastructuur en Be-
reikbaarheid Reconstructie Heliconweg 2009-2010 Ja Projecten 

(SOB)

Infrastructuur en Be-
reikbaarheid Westelijke invalsweg fase 2 Na 2010 Fase 2: Traject langs Marshal-

lweg 168 Informeren bij planvorming Projecten 
(SOB)

Infrastructuur en Be-
reikbaarheid Westelijke invalsweg fase 1 Start 2010 tot 2013 Fase 1: Westelijke invalsweg, 

traject langs de spoorlijn 36 Nee Projecten 
(SOB)

Ruimtelijke Ordening, 
Wijken en dorpen

Onderzoek opwaarderen Tesselscha-
destraat en kades Harlingertrekweg 2010-2011 Tesselschadestraat e.o. 290

Afhankelijk van afspraken met be-
drijven, mogelijkheden, besluitvor-
ming en financiering

Informatie.  
Bij besluitvorming inspraak

Projecten 
(SOB)

Ruimtelijke Ordening, 
Wijken en dorpen

Onderzoek parkeren Tesselschade-
straat e.o. 2009-2010 Tesselschadestraat e.o. 291

Afhankelijk van afspraken met be-
drijven, mogelijkheden, besluitvor-
ming en financiering

Informatie.  
Bij besluitvorming inspraak

Projecten 
(SOB)

Economie en Toerisme Herontwikkeling Philipsterrein Planvorming 2010 WTC gebied 292 Bij planvorming wordt mening 
wijkpanel gevraagd

Projecten 
(SOB)

Infrastructuur en Be-
reikbaarheid Herstraten Tussen april en november Engelumerstraat 293

Beschikbare middelen, het weer, 
inspecties en/of calamiteiten kunnen 
leiden tot andere prioritering of een 
andere planning

Nee Wijkzaken 
(SOB)

Economie en Toerisme Sloop Philipscomplex 2010 Slauerhofweg/ Harlinger-
straatweg 294 Krediet gemeenteraad Nee

Grond, Econo-
mie en Vast-
goed (SOB)

Economie en Toerisme Sloop Ype Kramer, LPF locatie 2010 Harlingertrekweg 295 Krediet gemeenteraad Nee
Grond, Econo-
mie en Vast-
goed (SOB)

Economie en Toerisme Bouw CJIB gebouw 2010 Tesselschadestraat/ Helicon-
weg 296 Nee

Grond, Econo-
mie en Vast-
goed (SOB)

Economie en Toerisme Bouw kantoor Van der Nootstraat 2010 Van der Nootstraat 297 Bouwaanvraag Nee
Grond, Econo-
mie en Vast-
goed (SOB)

Woon- en leefomge-
ving Aanbrengen bomen en heesters 2010 Nicolaas Beetsstraat 298 Financiele middelen

Verfraaien van het beeld, 
afschermen van parkeerter-
rein van het WTC. Mogelijk-
heden voor 2010 worden 
bekeken.

Wijkzaken 
(SOB)
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7. Wensen van het wijkpanel

de gemeente heeft alle wijkpanels en dorpsbelan-
gen gevraagd om een wensenlijst op te stellen. op 
deze manier wordt de invloed van het wijkpanel 
op de gemeentelijke inzet in de wijk groter. Bij alle 
wijkpanels en dorpsbelangen leven wensen. door 
die op een vast moment op te vragen, kan de ge-
meente de wensen goed en gestructureerd behan-

Overzicht wensen wijkpanel Vosseparkwijk

Wens?

Voortzetting subsidie muurtjesbeleid

reactie gemeente

de subsidie die door Monumentenzorg is toegekend, was expliciet een éénmalige subsidie. uit het be-
wuste Zadelfonds kunnen geen structurele subsidies beschikbaar worden gesteld. andere subsidiemo-
gelijkheden zijn er bij Monumentenzorg niet.

Wens?

Indien er geen geld is voor verandering Engelse Plein: boomspiegel naast bussluis en op hoek Engelse-
straat/Biltsestraat

reactie gemeente

eind 2009 zijn er gesprekken met bewoners gestart. de uitvoering start in 2010. hoe het precies uitge-
voerd wordt is afhankelijk van beschikbare middelen.

Wens?

Financiering van onderzoek naar glas-in-lood in de hele Vosseparkwijk+leuke uitgave daarvan. Dit is 
niet alleen leuk maar ook statusverhogend voor de wijk (PR).

reactie gemeente

allereerst zou er meer duidelijkheid moeten komen over wat het idee of initiatief behelst. het panel zal 
zelf fondsen moeten aanschrijven. Monumentenzorg kan hier mogelijk in ondersteunen.  

delen. alle wijkpanels en dorpsbelangen is meege-
geven, dat de gemeente zich inzet om de wensen 
te vervullen. Maar tegelijkertijd is steeds gezegd 
dat niet alle wensen vervulbaar zijn en dat het ver-
vullen van “grote” wensen de nodige tijd vraagt. 
hieronder treft u de wensen van het wijkpanel aan 
en de gemeentelijke reactie daarop. 
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Wens?

De Vosseparkwijk wil graag bovenaan de lijst voor 2 wijkprojecten op het gebied van beeldende kunst 
per jaar.

reactie gemeente

De beleidsnota is januari 2010 definitief. De keuze voor 2 wijken wordt vervolgens overlegd met het 
team wijkmanagement. Bij de keuze worden al ingediende wensen meegenomen wat niet per definitie 
betekent dat deze wensen ook uitgevoerd worden).

Wens?
Informatieborden in de wijk met historische gegevens over Vosseparkwijk.

reactie gemeente
Nee, de gemeente heeft hier geen financiële middelen voor. HCL wil wel ondersteunen in dit project.

Wens?
Overlast Lindenbomen tegengaan middels knoflookinjecties o.i.d. Met name in de P.C. Hoofdstraat.

reactie gemeente
deze wens is realiseerbaar.
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Bijlagen:
Voorzieningen algemeen•	
Hondenvoorzieningen•	
Busroutes•	
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Nr. Voorziening

365

GGD Gemeenschappelijke gezond-
heidsdienst Fryslan                                                      
Harlingertrekweg 58  
www.ggdfryslan.nl

366

Koningin Wilhelminaschool (protes-
tants-christelijk)                          
Fonteinstraat 16  
wilhelminaschool.pcboleeuwarden.nl

367
Vosseburcht (openbaar)                              
Coornhertstraat 8   
www.vosseburcht.nl

368
Centrum voor Werk en Inkomen 
(CWI)  
Tesselschadestraat 35

364 Peuterspeelzaal De toekomst                
Achlumerstraat 1a

370 Speel - o- theek de Toekomst              
Achlumerstraat 1a

371
Wijkcentrum De Toekomst 
Vosseparkwijk                
Achlumerstraat 1 -a

372
Speeltuin De Toekomst Vossepark-
wijk                   
Achlumerstraat 1- a

467
De Toekomst (buitenschoolse 
opvang) 
Achlumerstraat 1-a

406

Kinderdagverblijf  
“Het Bloemenkind” (kinderopvang) 
Engelsestraat 50b   
www.kdvbloemenkind.nl

464
t Kabouterhuis (kinderopvang) 
Brederostraat 20 
 www.kabouterhuis.nl 

465
Kasteel (naschoolse opvang) 
Harlingerstraatweg 7a  
www.kinderopvangleeuwarden.nl

466
Zorg steunpunt Palet 
Pier Pander Straat   
www.paletgroep.nl
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