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Beste arts in opleiding, 

 

Binnenkort moet je een keus maken over waar je je specialisatie tot huisarts 

gaat doen. Via deze brief willen wij je iets meer vertellen over de mogelijkheid 

die de regio Leeuwarden je hierin biedt. Wellicht word je hierdoor nog 

enthousiaster over het studeren, werken en wonen in of rondom de Friese 

hoofdstad. 

 

Door de korte lijnen in het zorglandschap in stad en provincie hebben we je als 

zorgprofessional veel te bieden. Leeuwarden heeft een regio functie en 

daardoor een groot ziekenhuis met alle specialismen, GGZ Friesland is er 

gevestigd, de hoofdkantoren van alle grote V&V aanbieders met al hun 

specialismen zitten in Leeuwarden. Dat geldt ook voor de jeugdzorg. Een 

compleet zorglandschap dat elkaar door de schaal van Leeuwarden makkelijk 

kan vinden. En besluit je om na je opleiding je hier te vestigen? Dan helpen we 

je graag met het vinden van goede huisvesting voor je praktijk en ook met 

huisvesting voor jezelf kunnen we je een stukje op weg helpen. 

 

Welkom in Leeuwarden 

Welkom in Leeuwarden, de hoofdstad van Fryslân, start- en finishplaats van de 

wereldberoemde Elfstedentocht, Oranje-Nassaustad én in 2018 Culturele 

Hoofdstad van Europa. Een stad met verrassende winkels, boeiende musea, een 

historische binnenstad met meer dan 800 monumenten en bijzondere moderne 

architectuur. Wandel door de geschiedenisrijke straten en laat je inspireren 

door de sfeer. Voor meer informatie kijk je op www.visitleeuwarden.nl.  

 

Volop ruimte 

Leeuwarden is gelegen in een groene en waterrijke omgeving met meren, 

dorpen en recreatiegebieden. Leeuwarden heeft ruimte. De lucht is schoon, de 

wind is fris en de waterkwaliteit is hoog. De Friese hoofdstad ligt op een 

knooppunt in de vaarroute tussen de Waddenzee, de Friese meren en het 

IJsselmeer.  

 

Wonen 

De gemeente Leeuwarden bestaat uit de stad zelf en 35 prachtige dorpen. Het 

inwoneraantal ligt op ruim 125.500. Aan de randen van de stad verrijzen 
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verrassende wijken met veel groen en water. Het noorden van de stad wordt 

begrensd door het Leeuwarder bos, het westen en oosten door nog steeds 

groeiende bedrijventerreinen. In het zuiden wordt hard gewerkt aan 

stadsuitbreiding.  

 

De stadsdelen de Zuidlanden, Blitsaerd en straks ook Middelsee zijn 

toonbeelden van moderne stadsarchitectuur. In de Zuidlanden, de nije buorren 

van Leeuwarden, krijgen buurtschappen een moderne vorm. De woningen in 

Blitsaerd liggen grotendeels aan bevaarbaar water en worden omringd door 

prachtige natuur. Middelsee is de nieuwste wijk van de stad met nieuwe 

woonvormen, ook voor kleine huishoudens, hippe horeca en ruimte voor 

creativiteit, kunst & cultuur. Tegelijkertijd wordt in de binnenstad en in een 

aantal bestaande wijken met grote ambitie gewerkt aan stadsvernieuwing. Dit 

maakt Leeuwarden tot een woonstad waarin voor iedereen een woning naar 

wens is te vinden: een studentenhuis, een vrijstaand huis of een appartement, 

al dan niet gelegen aan het water. 

 

Van kinderopvang tot onderwijs op academisch niveau 

In Leeuwarden is voldoende en goede kinderopvang. Bijna elke wijk heeft 

inmiddels een integraal kindcentrum voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. Dat 

betekent: speelleergroepen, basisschool én buitenschoolse opvang in één. 

Kinderen kunnen er 52 weken per jaar terecht, vijf werkdagen per week tussen 

07.30 uur en 18.30 uur. Op het gebied van onderwijs beschikt Leeuwarden over 

een keur aan scholen en opleidingen. Alle onderwijsniveaus zijn 

vertegenwoordigd. Samen goed voor meer dan 34.000 studenten van over de 

hele wereld. 

 

Voor jong en oud 

Voor wie wil uitgaan en genieten van kunst, cultuur en horeca, is er in 

Leeuwarden van alles te beleven. Er zijn zes musea, waaronder drie grote van 

naam: het Fries Museum, Keramiekmuseum Princessehof en Natuurmuseum 

Fryslân. Verder beschikt Leeuwarden over een schouwburg die zich tot de vijf 

grootste in dit land mag rekenen: Stadsschouwburg De Harmonie.  

 

De stad heeft verrassende winkels en vele cafés en restaurants in alle soorten 

en maten, met smaken van over de hele wereld. En bij dit alles heeft 

Leeuwarden vooral ook een prettig sociaal klimaat. De Leeuwarders zijn 

vriendelijk, gastvrij en betrokken. Kom eens langs en ontdek het zelf! 

 

Vragen? 

Wij hopen je keus met deze brief iets eenvoudiger te hebben gemaakt. Heb je 

nog vragen over werken en wonen in de gemeente Leeuwarden? Bel dan met 

het algemene telefoonnummer 14 058 van de gemeente Leeuwarden en vraag 

naar Diet Hensums, accounthouder huisartsen of mail naar 

diet.hensums@leeuwarden.nl  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hein Kuiken, wethouder WMO 

Gemeente Leeuwarden 
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