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

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

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

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

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

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

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

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

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

In 1969 werd de eerste wielerronde in het Nijlân gehouden, de “ronde van Leeuwarden”. 

50 jaar na de eerste wielerronde, is er op 15 september 2019 weer een wielerwedstrijd in 

het Nijlân. Het parcours gaat dwars door de wijk, met start en finish op de Middelzeelaan. 

Meer informatie over deze wielerronde treft u aan in de wijkkrant. 

Het wijkpanel houdt bewoners op de hoogte via de wijkkrant Nijlân Actueel 

en op de jaarlijkse bijeenkomst van het wijkpanel. U bent ook welkom op onze 

wijkpanelvergaderingen, elke 2e dinsdag van de maand, aanvang 19.30 uur, wijkcentrum 

aan de Surinamestraat.

Meldingen over de 
openbare ruimte
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Nijlân
Wijkprogramma 2019
Aan de bewoners van dit pand

De gemeente Leeuwarden werkt hieraan, 

samen met de bewoners. Het Wijkpanel 

is als afvaardiging van de bewoners 

een belangrijke partij als het gaat om 

meedenken en meebeslissen. In dit 

wijkprogramma leest u wat de gemeente 

in 2019 in uw wijk doet. Als u hier vragen 

of suggesties over heeft, neemt u dan 

contact met ons op. Betrokkenheid en 

eigen initiatief van bewoners waardeert 

de gemeente Leeuwarden zeer en 

ondersteunen we graag. In 2019 kunt u 

ook nog steeds een beroep doen op het 

Mienskipsfonds, voor uw projecten gericht 

op leefbaarheid en participatie. 

U vindt in dit wijkprogramma ook artikelen 

van uw wijkpanel, waarin zij vertellen 

waar zij mee bezig zijn. Wilt u hierover 

meedenken, neem dan contact op met 

Wijkpanel Nijlân. 

Plannen van het wijkpanel 
Nijlân 
Wijkpanels ontvangen jaarlijks geld 

van de gemeente voor activiteiten en/

of investeringen in de wijk. Zij kunnen 

hiervoor bijvoorbeeld speeltoestellen 

aanschaffen, graffiti kunstwerken 

laten maken of initiatieven uit de wijk 

ondersteunen. Het wijkpanel Nijlân 

heeft hiermee voor 2019 de volgende 

speerpunten: 

- Vlindertuin en Groene Long

- aankleding van de wijk (denk 

aan bloembakken, kerstbomen, 

kerstverlichting)

- Communicatie: Jaarlijkse 

informatiebijeenkomst 

- Computerapparatuur tbv Bestuur 

wijkpanel

- Initiatieven van wijkbewoners en 

vereniging in de wijk

- Wijkconcierge

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.

Samen aan de slag in wijken en dorpen

Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058
Whatsapp 06 4336 5223

www.leeuwarden.nl
gemeente@leeuwarden.nl

@gemeente_lwd
/gemeenteLeeuwarden

Sociaal 
Wijkteam 
Zuid
Bij het sociaal wijkteam kunt u terecht 

met uw vragen of zorgen. Bijvoorbeeld op 

het gebied van welzijn, werk, inkomen, 

wonen of opvoeden van kinderen. 

Wij hebben kennis en ervaring op 

het gebied van dagbesteding, werk, 

huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke 

en lichamelijke gezondheid, verslavings- 

problematiek, eenzaamheid en veiligheid. 

Daarnaast zet ons team zich actief in 

binnen de wijk. Kijk op onze website of 

like ons op Facebook om op de hoogte te 

blijven van alle activiteiten.

Sociaal Wijkteam Zuid

Willem Alexanderplein 22

8931 DX Leeuwarden

(058) 303 0407

info@wijkteam-zuid.nl

www.amaryllisleeuwarden.nl/wijkteams/

/wijkteamzuid
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Activiteiten gemeente Leeuwarden
Voor vragen over deze activiteiten belt u 14058. 

Let op: Beschikbare middelen, weersomstandigheden, 

afstemming met andere projecten, en het communicatieproces 

kunnen leiden tot andere prioriteiten of een andere planning.

84 Herontwikkeling LTS locatie Nijlansdyk 4

108 Bouw sporthal Middelzeelaan

189 Onderhoud rijbaan Nylansdyk, van Middelseelaan tot 

Uiterdijksterweg 

198 Kleine reconstructies groen Prinsessenweg

200 Kleine reconstructie groen Soestdijkstraat

Gemeentelijke activiteiten (zonder nummer op kaart)  

- Het organiseren van kleinschalige sport- en beweegactiviteiten 

door Sportwijk Nylan op Sportpark Nylan. 

- Werkzaamheden aan het spoor voor extra sneltrein Leeuwarden-

Groningen

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

woningeigenaren, helpt bij energiebesparing en verduurzaming.

- Leeuwarden zet zich in voor een groenere, duurzamere en 

gezondere gemeente. Wilt u meer weten over groen? Kijk dan 

op: www.leeuwarden.nl/groen

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

aanvragen/evenement-organiseren onder het tabblad 

“evenementenkalender” vindt u de aangemelde evenementen in 

de hele gemeente, ook voor uw wijk.

WoonFriesland
WoonFriesland zet ook in 2019 fors in op de verbetering en 

verduurzaming van onze woningen. Wilt u weten of wij ook 

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

u naast het planmatig onderhoud ook onze nieuwbouw- en 

kwaliteitsverbeteringsprojecten. 

Huurt u een woning van ons? Bij onderhoud of 

kwaliteitsverbetering van uw woning krijgt u altijd vroegtijdig 

bericht van ons. Bij kwaliteitsverbeteringen komen wij met ons 

herkenbare informatiepunt “WoonVragen” bij u in de buurt en 

spreken wij persoonlijk met u de werkzaamheden en planning 

door. Direct omwonenden krijgen bericht als zij hinder kunnen 

ondervinden van de werkzaamheden die wij uitvoeren.

Wat gaan we doen, en waar?

Wijkpanel Nijlân
In 2019 gaat er veel gebeuren in de wijk Nijlân. De LTS aan de 

Nijlânsdyk wordt gesloopt en Mi Patio begint met de bouw van 

een aantrekkelijk appartementencomplex. De nieuwe sporthal van 

Leeuwarder Zwaluwen is gebruiksklaar. 

Het wijkpanel wil in 2019 laten zien hoe mooi Nijlân is. Op diverse 

plaatsen komen bloembakken te hangen met fleurige, kleurige 

bloemen. Ook komen er “welkom”-borden aan de toegangswegen, 

gemaakt door studenten van het Friesland College. En in de 

donkere maanden zullen mooie fairybells, kunstkerstbomen, de 

wijk verlichten. Kortom, we gaan uitstralen dat Nijlân een mooie 

wijk is om te wonen!!

De Vlindertuin is volledig tot zijn recht gekomen. Er is een 

diversiteit aan planten, insecten, vlinders en andere dieren in de 

vlindertuin. Door het vele werk van vrijwilligers is de vlindertuin 

geworden tot wat het nu is. Vele wijkbewoners vinden de tuin een 

aanwinst voor de wijk. Echter...er liggen bedreigingen op de loer. 

Er zijn bouwplannen voor deze locatie voor over pakweg 4 jaar. Wij 

zijn daar niet blij mee. Het wijkpanel zal zich dan ook hard maken 

voor het behoud van de Vlindertuin en we hebben uw hulp daarbij 

hard nodig. Op de wijkconferentie in maart is er waarschijnlijk 

meer bekend.


