
We maken een plan!
Informatie over de start van het WijkOntwikkelingsPlan Heerenveen-Midden

Dit is een beschrijving van het
beheer en onderhoud van
bestrating en groen in ruwweg
de laatste zes jaar. Zeg maar de
route die we gevolgd zijn voor-
dat we op het huidige station
aankwamen. Dit station heet
WijkOntwikkelingsPlan 2004;
we vertrekken in 1998.

Voor 1998 was al heel veel
gepraat en zelfs actie gevoerd.
Maar uiteindelijk werd dat jaar
dan toch het Buurtverbete-
ringsplan uitgevoerd in de helft
van Heerenveen-Midden tussen
de Burgemeester Falkenaweg
en het spoor. Er werd nieuw-
bouw gepleegd op het
Stoofveld en de volkstuintjes,
het buurthuis werd afgebroken
en de school De Kempenaer
werd opgeheven. Daarnaast
werd de riolering grotendeels
vernieuwd en werden speel-
plekken verbeterd. En de
Kempenaerssingel en het Kem-
penaersplein werden (her)inge-
richt.

Het plan was op verschillende
avonden in nauw overleg met
betrokken bewoners opgesteld.
Tijdens de uitvoering werd via
een wekelijks spreekuur de
voortgang besproken met de
bewoners. We kunnen achteraf
stellen dat het plan volgens
afspraak is uitgevoerd en dat
de wijze waarop bewoners en
gemeente in die fase samen
hebben gewerkt, door allen als
zeer positief is ervaren.

Kink in de kabel

De woningbouwcorporatie, die
toen nog Heerenveen e.o. heet-
te, wou niet meedoen aan de
plannen omdat zij toch geen
ingrijpende zaken wilden doen
in de buurt. Een half jaar later

kwamen ze ineens met de plan-
nen om de flat en een groot
gedeelte van de woningen aan
de Francijntje de Boersingel af
te breken. Hier hadden we als
gemeente geen rekening mee
gehouden; hadden we dat eer-
der geweten… Toen de corpo-
ratie liet doorschemeren nóg
meer plannen te hebben,
besloot de gemeente om voor-
lopig nog niet te herstraten
rond het ‘Harry Pitplein’. Want
als er dan toch nog meer

gebouwd, verbouwd of ge-
sloopt wordt, kun je met het
opknappen van de weg beter
wachten tot na die werkzaam-
heden, was de gedachte.
Dat is inmiddels meer dan vier
jaar geleden en hoewel er hier
en daar wel wat oplapwerk is
uitgevoerd kan iedereen zien
dat die straten echt toe zijn aan
nieuw straatwerk. De hobbels
en bobbels zijn alom aanwezig.

Groen is wél onderhouden

Op het groenonderhoud heeft

deze ‘tussenstop’ geen nadeli-
ge invloed gehad. De
Kempenaersingel ligt er goed
bij en ook de andere groen-
plekken zijn in de achterliggen-
de jaren opgepakt of worden
volgens de uitgangspunten
beheerd. Over die uitgangspun-
ten kun je natuurlijk altijd van
mening verschillen.
Belangrijke uitzondering is de
groenvoorziening in de Halbe
Binnertsstraat. Aanvankelijk
was het plan om die straat een

paar jaar geleden aan te pak-
ken, maar daar is toen om ver-
schillende redenen van afge-
zien. Zo moest er nog aan het
riool worden gewerkt.
Bovendien vond de afdeling
verkeer de weg veel te breed
voor een 30km-zone. Én de
gemeente wilde de ontwikke-
lingen van dit WijkOntwik-
kelingsPlan nog even afwach-
ten.
Hoe dan ook: er ligt een hoop
werk te wachten, en het zal
allemaal gebeuren. Uiteinde-
lijk. Klaar voor vertrek!

De voorbereiding en rea-
lisering van het WijkOnt-
wikkelingsPlan is niet
van vandaag op morgen
klaar. Dat vraagt nogal
wat tijd. En voordat het
uiteindelijke plan klaar is,
moet eerst heel veel wor-
den gecommuniceerd,
gepraat en overlegd. Dan
is een titel als
WijkOntwikke-lingsPlan
Heerenveen-Mid-den
natuurlijk veel te saai en
te moeilijk. 

Binnen de muren van het
gemeentehuis hebben
we het over WOP, dat
scheelt al heel wat. Maar
het kan leuker, herken-
baarder. Daarom doen

wij hierbij een oproep
aan alle bewoners van de
wijk om een slogan of
titel te bedenken voor
het plan. Kort en bondig
en passend bij de wijk.
Natuurlijk is voor de
mooiste slogan een
prachtige prijs te winnen.
Wat? Dat is nog een ver-
rassing!

Wie durft de uitdaging
aan?
Bedenkt de mooiste slo-
gan voor het WijkOnt-
wikkelings-Plan Heeren-
veen-Midden en win een
verrassende prijs. Wees er
snel bij: stuur de slogan
uiterlijk 13 juni naar:
Gemeente Heerenveen,

t.a.v. Yvonne Bloemen-
daal, Postbus 15000, 8440
GA Heerenveen.
E-mailen mag natuurlijk
ook: y.bloemendaal@hee-
renveen.nl.

Vergeet niet naam, adres
en telefoonnummer te
vermelden!

- Uitnodiging -

Startbijeenkomst
WijkOntwikkelingsPlan Heerenveen-Midden

Maandagavond 14 juni
Wijkcentrum De Kempenaer

KOMT ALLEN!

19.00 uur, 20.00 uur en 21.00 uur:
Toelichting door wijkwethouder L. Buwalda en

projectleider H.J. Meijer.
Wat betekent een WijkOntwikkelingsPlan voor u

als bewoner van de wijk? Hoe wordt het plan
gemaakt, welke invloed hebben de bewoners,

wat is de planning, enzovoort.

19.00 uur:
Prijsuitreiking. De mooiste, leukste, beste 

kindertekeningen worden uitgekozen!

Elk half uur:
Video: Over en door Heerenveen-Midden
Een film met reacties van de bewoners.

Doorlopend:
Tentoonstelling van kindertekeningen en foto’s

van jongeren over de wijk.

Doorlopend:
Informatiemarkt Arqin, Woonbedrijf regio zuid,

Moerborch, Caleidoscoop en De Letterbeam.

22.00 uur:
Einde bijeenkomst

Het College van Burge-
meester en Wethouders van
de gemeente Heerenveen
vindt het belangrijk dat er
een plan voor Heerenveen-
Midden komt, een WijkOnt-
wikke-lingsPlan. Een plan
dat er moet voor gaan zor-
gen dat het zowel voor de
huidige als voor toekomsti-
ge bewoners goed toeven is
en blijft in de wijk. Daarom
willen wij goed luisteren
naar de ervaringen van de
mensen die er nu wonen. 
Ik ga er dan ook vanuit dat u
als huidige bewoner, maar
ook wij als gemeentebe-
stuur, het uiteindelijk plan
zullen omarmen.

”Beheer en onderhoud; 
veel gedaan én veel niet gedaan.”
(Gerard Wolters, wijkmanager Gemeente Heerenveen)

Prijsvraag: 
bedenk de mooiste slogan

“We gaan goed luisteren
naar huidige bewoners.”
(Peter de Jonge, burgemeester gemeente Heerenveen)
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Een partijdige mening

De VVD is van mening dat dit
een prima woonwijk is, maar
het kan altijd beter. De
gemeente moet luisteren naar
de bewoners; het is dan ook
belangrijk dat u uw mening
laat weten. Meldt uw ervaring,
daar wordt de wijk en daarmee
u beter van!
Enkele details: de gemeente
moet er wel voor zorgen dat de
huren betaalbaar blijven. En we
verbazen ons over de toestand
van de tuinen van Le Roy. Maar
daar wordt over gepraat, lezen
we in deze krant.

Een partijdige mening

GroenLinks kan zich vinden in
de plannen over de mogelijk-
heid om de huisvesting van
ouderen hier te verbeteren en
uit te bereiden. Maar wij voe-
gen hieraan toe dat ook jonge-
ren graag in voor hun geschikte
woningen rond of in het cen-
trum willen wonen. GroenLinks
denkt dat veel ouderen deze
vermenging zeker ook op prijs
zullen stellen. Het zou daarom
nuttig zijn naar deze meng-
vorm eens nader onderzoek te
doen.

Een partijdige mening

Plannen waarin bewoners zich
niet grotendeels kunnen her-
kennen, zijn slechte plannen.
Voor u als huidige bewoner
geldt daarom: niet meedenken
betekent kansen laten liggen.
Heerenveen-Midden wordt een
voorbeeld van hoe wonen in de
toekomst ook kan. Een gewone
wijk, waar gewone mensen het
gewoon leuk met elkaar willen
hebben, en waar betrokken-
heid gewoon is. De PvdA hoopt
dan ook dat alle betrokken par-
tijen de kans grijpen om er met
elkaar van moois van te maken. 

Een partijdige mening

Bewoners in de wijk
Heerenveen-Midden weten wat
er leeft in hun wijk. Zij kennen
ook de wensen die er leven
over voorzieningen, huis-
vesting, ruimtes voor jong en
oud en noem maar op. Met
deze kennis van de bewoners
kan de ontwikkeling van plan-
nen accuraat plaatsvinden.
Deze betrokkenheid creëert
meteen draagvlak onder de
bewoners. Het CDA kiest voor
samen de handen ineen slaan.

Een partijdige mening

We willen graag dat de plan-
nen voor de wijken op een
zodanige manier worden ont-
wikkeld dat de mensen die er
wonen zelf invloed hebben op
hun woonomgeving. Daarmee
wordt de buurt een stukje van
de mensen zelf. Iedere investe-
ring in de betrokkenheid van
de mensen in de fase van voor-
bereiding wordt uiteindelijk
terugverdiend in de vorm van
draagvlak voor de plannen. Dus
niet ‘voor u en over u’ maar
‘voor u en mét u’.

De wijk Heerenveen-Midden is
de moeite waard om aan te
werken. Omdat er plannen
moeten komen voor de vrijko-
mende locaties van zwembad
De Telle en het ROC, en ook
omdat er naar de toekomstige
gewenste woonkwaliteit geke-
ken gaat worden. 

Heerenveen-Midden is een wijk
met geschiedenis, zoals de
Burgemeester Falkenaweg en
Zuiderstraat, maar ook een wijk
met jonge, nieuwe delen. Een

mix van oud(er) en nieuw, die
als karakteristiek voor Heeren-
veen-Midden beschouwd dient
te worden. Een wijk dicht tegen
het centrum aan gelegen.
Al met al een wijk met kansen,
maar ook met bedreigingen.
Het is dus een goede zaak om,
in nauw overleg met de bewo-
ners en gebruikers van de wijk,
tot een ontwikkelingsplan te
komen. Zodat het niet alleen
nu goed wonen, werken en
leven in deze wijk is, maar ook
in de toekomst.

Wijken in Heerenveen krijgen
sinds 2002 van de gemeente
jaarlijks een bedrag om aan
‘spelen’ in de wijk te besteden.
Dat kan uitgegeven worden
aan het creëren van nieuwe
speelplekken, het inrichten en
het onderhouden daarvan. Ook
Heerenveen-Midden heeft daar
recht op. Met de bewonersver-
tegenwoordigers is afgespro-
ken dat dit nieuwe beleid in
Midden pas wordt uitgevoerd
totdat de hoofdlijnen van het

WijkOntwikkelingsPlan duide-
lijk zijn. Zo  voorkomen we dat
er nu veel energie, tijd en geld
gestopt wordt in plaatsen die
misschien in de nabije toekomst
verdwijnen of een andere func-
tie krijgen.
Als het zover is dat het speel-
ruimtebeleid ook in deze buurt
wordt uitgevoerd, zullen de
bewoners actief betrokken
worden. Iedereen wordt via de
wijkkrant of op een andere
manier op de hoogte gebracht.

Langs de Kennedylaan ligt de
Tuin van Le Roy. Bewoners rond
het zwembad weten daar alles
van. Deze tuin heeft nog steeds
een belangrijke betekenis. Tot op
de dag van vandaag komen er
geïnteresseerden uit de hele

wereld om in de praktijk te zien
wat Louis Le Roy ooit voor ogen
stond.

Iedereen die op enige wijze echt
betrokken is met deze tuin weet
ook dat het onderhoud in de
achterliggende jaren minimaal is
geweest. De gemeente wil dit
stukje uniek groen voor de toe-
komst behouden en ook weer
meer van zijn oude glorie terug
geven. Daarom is er op dit
moment overleg met de Stichting
Tijd om te kijken of er afspraken
over het beheer en onderhoud
zijn te maken. Deze stichting is
opgericht met het doel om werk
en gedachtegoed van Louis Le
Roy ook in de verre toekomst te
bewaren. 

Over hoe dit bij de Kennedylaan
allemaal vorm krijgt, is nog niet
veel te zeggen. Maar u wordt via
de wijkkrant van die ontwikkelin-
gen op de hoogte gehouden. 

(bron foto’s: www.stichtingtijd.nl)

“Een wijk die de moeite waard is.”
(Frans Bouwers, wethouder gemeente Heerenveen)

Tuin van Le Roy weer in oude glorie

Doe mee aan de 
rondetafelgesprekken

Wie wil meedoen aan de rondetafelgesprekken over de toekomst van Heerenveen-
Midden? Geef uw mening over wat er goed gaat en wat beter kan. Geef aan wat
belangrijk is om goed te kunnen wonen in Heerenveen-Midden? Vertel wat u van de
gemeente en de andere instanties verwacht van het WijkOntwikkelingsPlan.

Al deze onderwerpen komen aan de orde in de rondetafelgesprekken die de komende
weken worden gevoerd met inwoners, verenigingen en instanties in de wijk. Heeft u (of
heb jij) ook belangstelling om mee te doen met zo’n gesprek ? Dat kan! Meld u aan bij
mevrouw Y. Bloemendaal van de gemeente Heerenveen, telefoon: 0513-617506. E-mai-
len mag ook: y.bloemendaal@heerenveen.nl. Hebt u een mening? Geef die mening!

Sparen voor spelen
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“Met luisteren naar elkaar
ontstaat begrip voor elkaar.”
(Harm Jan Meijer, projectmanager gemeente Heerenveen)

Een partijdige mening

De fractie van de SP vindt dat u
als bewoners recht heeft om
volledig en in een vroegtijdig
stadium betrokken te worden
bij de planvorming van uw wijk
Heerenveen-Midden. U moet
de kans krijgen om de bezwa-
ren in een vroegtijdig stadium
naar voren te brengen, of alter-
natieven voor de sloop of ver-
bouwing van uw woningen aan
te dragen. Het Besluit Beheer
Sociale Huurwoningen en de
Overlegwet huurders-verhuur-
ders schrijven dit overleg voor.

Een partijdige mening

Heerenveen-Midden is nu een
aantrekkelijke woonwijk op
loopafstand van het centrum.
Het is de kunst om dit in de toe-
komst zo te houden of waar
mogelijk nog te verbeteren.
Veranderingen staan voor de
deur, om een voorbeeld te noe-
men: het zwembad zal worden
verplaatst naar Sportstad. Wat
gaan we doen met de ruimte
die ontstaat? U kunt vanaf van-
daag meedenken over en mee-
werken aan de toekomstige
ontwikkeling van uw wijk. Grijp
die kans! Hoe meer u inbrengt,
hoe beter het naar ons oordeel
is.

Een partijdige mening

…” wat bedoelt u daarmee
mevrouw en mijnheer?”………,
dat heet inspraak! 
Hoe vaak horen wij dit niet vra-
gen aan onze inwoners die zich
inzetten voor hun eigen leefba-
re wijk en omgeving? Leefbaar
Heerenveen heeft daar zijn slo-
gan van gemaakt:
“Leefbaarheid maak je samen”
en dat is eigenlijk allesomvat-
tend! Wij zien dan ook een
mooie en naar de zin van de
bewoners ingerichte wijk
Heerenveen-Midden, in elk
geval zullen wij ons daarvoor
inspannen en ons oor te luiste-
ren leggen!

Een partijdige mening

Yn it FNP-program foar it
Hearrenfean stiet op side 43:
"By it beslút oer it al of net
trochfieren fan fernijingsplan-
nen yn wiken en doarpen moat-
te de winsken fan de bewen-
ners tige swier meiweage." Dat
giet der yn feite fan út dat fol-
woechsen minsken yn it alge-
mien it bêste sels oer har eigen
belangen beslute kinne. Salang
as der gjin tige wichtige belan-
gen fan gruttere ienheden
meispylje, fine wy dat dy grut-
tere ienheden (gemeente, wen-
ningstifting) der allinne mar
binne om de winsken fan de
wykbewenners út te fieren.

“Zorg voor
een mooie
woonwijk.”

(Ymkje de Goede,
Caleidoscoop)

Waarom heeft Stichting
Caleidoscoop belang bij
een WijkOntwikkelings-
Plan voor de wijk
Heerenveen-Midden? In
de Kempenaer heeft
Caleidoscoop haar plek
voor diverse wijkacti-
viteiten. Daarnaast is er
met De Letterbeam een
samenwerkingsverband
om voor de kinderen en
hun ouders een zo goed
mogelijke ontwikke-
lingssituatie te creëren.
De ligging van deze
twee locaties zou beter
kunnen. En zo zijn er
nog een aantal situaties
in de wijk die maken dat
het werken in en met de
wijk niet optimaal is.
Deze situaties zijn door
de jaren door zo ont-
staan.
Met elkaar (wijkbewo-
ners, gemeente en orga-
nisaties) maken we een
Wijk-OntwikkelingsPlan
om ervoor te zorgen dat
we in de toekomst een
prachtige wijk hebben
om in te wonen.

“Deze wijk ligt ideaal.”
(Bert-Jan Bodewes, Arqin)

Arqin wil haar klanten in
Heerenveen passende huis-
vesting met zorg op maat bie-
den. De beste locatie hiervoor
vinden wij Heerenveen-Midden;
hier willen wij woningen bou-
wen die op ouderen zijn afge-
stemd. Het gebied ligt gunstig
ten opzichte van het centrum
en vlak bij voorzieningen. Ook
kan daar goed met andere par-
tijen, zoals Caleidoscoop, wor-

den samengewerkt om een
goed zorgpakket te leveren.

De nu gestarte aanpak onder
leiding van de gemeente, om
met een aantal partijen te zoe-
ken naar onze krachten en kan-
sen is veelbelovend. Dit zal lei-
den tot een sterk product waar
u, de bewoners, de buurt én
Heerenveen veel aan kunnen
hebben.

Wat is belangrijk om samen –
bewoners, gebruikers en
gemeente – tot een goed
WijkOntwikkelingsPlan te
komen? Laten we beginnen
met luisteren naar elkaar. Want
met luisteren ontstaat begrip,
begrip voor elkaar. Naast luiste-
ren is informatie belangrijk.
Informatie die u de gemeente
kunt geven over die zaken die
goed zijn en moeten blijven in
de wijk, maar ook over die
zaken die verbeterd zouden
moeten worden. Van de kant
van de gemeente is het belang-
rijk dat u verteld wordt hoe
met uw informatie omgegaan
wordt en wat wel en niet
mogelijk is. Tenslotte is het

belangrijk dat we met elkaar in
gesprek zijn en blijven; de dia-
loog. Samen met ons in gesprek
over uw wijk, over wat u goed
lijkt en wat wij goed achten.
Dan kan er een plan ontstaan
waarin ook u zichzelf voor een
groot deel kan herkennen,
maar waarin ook duidelijk is
waarom bepaalde zaken wel
kunnen en andere niet. 

Uiteindelijk schetst het Wijk-
OntwikkelingsPlan Heeren-
veen-Midden globaal hoe de
wijk er over circa vijftien jaar
uit zou moeten zien. En er staat
in wat er in de eerste vijf jaar
concreet zal worden uitge-
voerd.

“Wij voorzien in een
behoefte.”
Peter van Zwol, Stichting Zorgcentra Moerborch

Waarom wil Zorgcentra
Moerborch in gesprek
komen met bewoners
van Heerenveen-Mid-
den? Ouderen willen zo
lang mogelijk in de
eigen omgeving blijven
wonen. Er is al meer
behoefte aan zorg in
de eigen leef- en woon-
omgeving. Dit betekent
zorg in de eigen
woning of kleinschalige
woonvoorzieningen in
de wijk of het dorp. 
Om deze zorg te reali-
seren worden plannen
ontwikkeld voor zoge-
naamde steunpunten
of multifunctionele
centra in de wijk.

Marijke Hiem leent zich
hier goed voor. Het lijkt
ons goed om bewoners
te betrekken bij de ont-
wikkeling van deze
plannen.

Jongeren tekenen en

fotograferen:

De kijk op de
wijk
Hoe zie jij je eigen woonom-
geving? Hoe moet
Heerenveen-Midden er in de
toekomst uitzien? Wat zijn
belangrijke plekken voor
jou? Wat vind je lelijk en
wat vind je mooi?

De jeugd beeldt uit wat ze
van de wijk vindt.
Basisschoolleerlingen via
tekeningen en jongeren van
12 tot 20 jaar met foto’s.
Eventueel met aanvullende
verhalen. 
Hiervan wordt een tentoon-
stelling gemaakt, die in
ieder geval tijdens de start-
bijeenkomst op 14 juni in De
Kempenaer te bezichtigen
is.
Voor de mooiste tekeningen
zijn per leeftijdscategorie
zijn prijzen te winnen. Een
deskundige jury beoordeelt
ze. De prijsuitreiking vindt
plaats op 14 juni om 19.00
uur in De Kempenaer.
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Zoveel mensen, zoveel meningen
Zoveel mensen, zoveel meningen. We hebben een aantal mensen kort geïnterviewd, kriskras door
de wijk. Ondernemers en schooldirecteuren, toevallige voorbijgangers en bewoners die op de een
of andere manier al betrokken zijn. Van die laatste groep zijn er veel, dus daar hebben we – wille-
keurige – keuzes gemaakt. Hier leest u hun meningen. Bent u het met ze eens? Of niet? Wat is uw
mening? Geef uw mening bij de bijeenkomst op 14 juni!

Gerard en Jenny van Zoen
Coehoorn van Scheltingaweg
“Let op: dat zwembad willen ze
afbreken, maar het is wel een
geschenk van de bevolking.
Met name het oudere deel van
de burgers trekt zicht dat erg
aan! De gemeente zou dus toe-
stemming moeten vragen om
het af te breken. Daarover is
het laatste woord nog niet
gesproken!”
Minpuntje:
• Mensen hier voelen zich in

het weekend na 22.00 uur
niet meer veilig.

Pluspuntje:
• Zo’n zorgwijk is voor ons, met

beiden een lichte handicap,
ideaal.

Herman Ploeger
Waarnemend directeur van de
SBO aan de Burgemeester
Falkenaweg.
“De school ligt hier goed;
midden in de samenleving, dus
in een woonwijk. Minder pret-
tig zijn de drukke straat en de
nabijheid van het centrum. De
trek daar naartoe met al haar
verleidingen als snacks en ande-
re ongezonde en geldverslin-
dende zaken zie ik liever niet.
Het voordeel weer is het open-
baar vervoer dat daar aanwezig
is.”
“Ik probeer zo goed mogelijk
contact met de buurt te houden
als er sprake is van een school-
feest of een verbouwing ofzo.
Ik heb de indruk dat dat con-
tact goed verloopt. Ik doe er
ook alles aan, met de leerlin-
gen, om de omgeving netjes te
houden.”
“We vervullen ook nog een
kleine voorzienende functie.
Om praktijkervaring op te
doen, serveren de leerlingen
voor iedereen, ook buurtbewo-
ners, op iedere woensdagavond
een maaltijd.”

Margriet, Roel, Leonie en Astrid Hartsuiker
Surinamesingel
“Tja, de burgemeester zal er wel blij mee zijn, als hij hoort dat we
de berm zelf maaien! Want de gemeente doet het veel te weinig.
Ook de sloot houden we zo schoon mogelijk, maar de gemeente
mag daar ook wel aan meewerken; dat moet een wisselwerking
zijn.”
Minpuntje:
• We missen een trapveldje ofzo voor de kinderen.
Pluspuntje:
• Die sloot voor de deur is geweldig: schaatsen, spelevaren, vissen;

alles kan.

Kapper Petra Kerkstra
Jan Mankeslaan
“Ik ben geen klager. Dat zouden meer mensen niet moeten doen,
daar wordt ’t allemaal een stuk gemakkelijker van! In grote lijnen
is het allemaal prima hier… Wensen: ach, een paar schommels enzo
voor de kinderen op het veldje hier tegenover zou wel leuk zijn. En
ja, ik mis het buitenbad in Heerenveen, jammer dat dat weg is. Dát
zou weer terug mogen komen!”
Pluspuntje:
• De indeling van de buurt is leuk, met de hofjes die telkens weer

terug komen. Dat zou ik niet veranderen.

Martin Strampel
Van Lidtstraat
Pluspuntje:
• De contacten met de buurt

zijn goed, zowel destijds op
de Kempenaerssingel als nu
hier in de Van Lidtstraat.

Minpuntje:
• Laat ze asjeblieft niet alles zo

volbouwen. Ieder hoekje zet-
ten ze weer een gebouw
neer; laat wat ruimte voor de
kinderen over! En denk na
hoe je die ruimte inricht.

Dhr. Elgersma
Pier Panderstraat
“Als het geregend heeft, kun-
nen de eenden hier op straat
zwemmen. De gemeente komt
de belofte niet na om de
wegen hier te herstraten.
Minpuntje:
• Er worden woningen afge-

broken, er is leegstand, dat
komt de buurt niet ten
goede.

Pluspuntje:
• Er heerst nog steeds een

groot saamhorigheidsgevoel
hier.

Mevrouw Bakker
Eustatiusstraat
“Er zijn hier tien verschillende
culturen. Erg lastig om met ze
te praten als ze geen
Nederlands spreken. Het even-
wicht is er wat uit; dat zou
eigenlijk hersteld moeten wor-
den. Maar ze zijn niet allemaal
zo onbereikbaar: mijn buurman
is buitenlander en die spreekt
zelfs Fries!”
Minpuntje:
• We zitten al 10 jaar in onze-

kerheid, afbreken of niet…
Pluspuntje:
• Dat de wijk aan Marijke Hiem

wordt gekoppeld vind ik wel
een goed idee.

Aukje Heida
Vermeerstraat
‘Doe iets met je leven’ is mijn
motto. En dat botst wel eens
met wat ik hier om me heen
zie.
Ik ben blij dat ik elke dag aan ’t
werk ben; niet de hele dag hier
zit te kijken. Wonen in het
oude Heerenveen, dat heeft
toch wel iets, ja.
Minpuntje:
• Er zijn weinig contacten

onderling in de straat.
Pluspuntje:
• Ik voel me hier absoluut vei-

lig. Alleen ’s avonds laat ga ik
niet meer achterom.

Marcel v/d Wal, 
Snackbar ’t Pleintje
Kempenaersplein
“Vroeger speelden we iedere
vrijdagavond met 20 man dart
in De Kempenaerschool. Daar is
niks meer van over. Eeuwig
zonde toch?”
Minpuntje:
• Er wordt niet naar de buurt

geluisterd.
Pluspuntje:
• Gezelligheid is in potentie

wel aanwezig; niemand zet
echter de eerste stap.

Bas Siepermann
Sieger vd Laanstraat
Pluspuntje:
• Mooi vind ik de karakteristie-

ke oude woningen.
Minpuntje:
• Ze moeten meer ruimte hou-

den in het centrum; het niet
zo vol bouwen.

Sietse Koopman
Alma Tademaweg
“Het begint erop te lijken. Na
zeven jaar discussie en touw-
trekken worden onze wensen
zichtbaar. Mooie wandelpaden,
een vissteiger... Het deel aan de
Karst de Jongweg moet nog,
maar Keulen en Aken zijn ook
niet op één dag gebouwd. Dat
komt wel goed, een compli-
ment waard!”
Pluspuntje:
• Die speeltuintjes die je ziet

met boomstammen en stuk-
ken rioolbuis; vind ik
prachtig! Tijd dat de jeugd
het putjesvoetbal weer leert.

Minpuntje:
• Le Roy zelf zegt wel dat je de

natuur zijn gang moet laten
gaan, maar de tijd leert dat er
onderhoud nodig is.

Erdogan Aksel
Alma Tademaweg
Pluspuntje:
• ’t woont hier lekker rustig,

alleen als Heerenveen voet-
balt is het even druk, maar
dat is niet vervelend.

Minpuntje:
• Veiligheid is belangrijk, ik kijk

met argwaan naar de ontwik-
kelingen van Sportstad; dat
zou de veiligheid niet ten
goede kunnen komen.

Marga Fleer
Directrice De Letterbeam
“Hier heerst de sfeer van een
dorpsschool: er is geen afstand
tussen ouders en onderwijzers
en het is hier gezellig en
gemoedelijk. Dat strookt niet
met het grootstedelijk stigma
dat hier meer allochtonen dan
autochtonen op school zitten.
Dat is niet zo.”
“Als ik een pot geld had en er
mee mocht doen wat ik wou? Ik
zou een groot multifunctioneel
gebouw neerzetten! Met een
dokter, jeugdzorg, consultatie-
bureau, eten voor bejaarden,
kinderopvang enzovoort. En
een school uiteraard! En dan
midden op de Burgemeester
Falkenaweg, want die weg
breekt de wijk in stukjes. Zoiets
werkt een kruisbestuiving in de
hand; er wordt gebruik
gemaakt van elkaars facilitei-
ten, en men ontmoet elkaar.” 

Sandra Wiemelink
Sieger vd Laanstraat 
“Ik zit eigenlijk vol lof! Mijn
honden kan ik hier langs de De
Boersingel goed uitlaten, ik
woon tussen mijn werk en de
winkels. In een leuk huis met
een tuin voor een lage huur-
prijs. In een erg gezellige straat.
Wat wil je nog meer?”
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