samen!
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maak kennis
met oma en eva
Kent u de kleurrijke dames Grootveen al?
Samen kunnen zij alles maken!

doet u met ze mee?
Leer oma en Eva kennen op de
achterpagina van deze krant

Trots op kennis, inzet en
daden in dorpen en wijken
Zoveel projecten die met inzet van eigen, Heerenveense kracht zijn opgezet
in de dorpen en wijken; daarop kunnen we met z’n allen met recht trots zijn.
In deze krant vindt u voorbeelden van inwoners zoals u en ik, die ervoor zorgen
dat hun ideeën voor eigen straat, wijk of dorp, werkelijkheid worden. Want er
gebeurt al veel meer dan we denken.

‘Maak Het’ betekent samen onze schouders
zetten onder het verbeteren van onze om
geving en het helpen van elkaar. Dat doet u
als inwoner van Heerenveen met wat u weet
en wat u kunt. En daarbij helpt de gemeente
Heerenveen graag door te luisteren, mee te
denken en te helpen daar waar het kan. Met
elkaar kunnen we grote dingen waarmaken.
We zien onze manier van samen leven in de
loop van de tijd veranderen en u verandert
daarin mee. Naast bij elkaar over de vloer
komen, gebruiken we steeds vaker internet
en sociale media voor onze contacten.

Op allerlei manieren kunnen we elkaar dus
vinden, om samen dingen beter te maken.
Lezen hoe dat al gebeurt bij anderen, geeft
u vast net zoveel inspiratie als mijzelf.
Dus maakt ook u het beter in uw omgeving?
Ook u kunt het. Maak Het verschil! Ga de
uitdaging aan om met uw idee uw buurt
sterker te maken.
Wethouder Jelle Zoetendal

GAAT U OOK DE UITDAGING AAN
MET UW IDEE VOOR UW BUURT?
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Heerenveen-Centrum

Nieuwe wijkruimte,
meer activiteiten
Elke woensdag een breiclub. Eén keer in de zes
weken spelletjesmiddag. Een betrokken buurt
bewoner die workshops regelt over belangrijke
onderwerpen zoals EHBO. Dat gebeurt nu alle
maal in de nieuwe wijkruimte die na een grote
verbouwing in de St. Jozefschool is gecreëerd
en ingericht met subsidie van het Rabofonds.

Half januari organiseerde Bewonersplatform Centrum
Heerenveen (BCH) een nieuwjaarsbijeenkomst. Hun inspan
ningen om de centrumbewoners actief te betrekken bij de
wijkruimte werden beloond. Ruim 100 centrumbewoners
maakten gebruik van de uitnodiging en kwamen kennis
maken. Niet alleen met de nieuwe wijkruimte maar ook met
BCH én met elkaar. In de wijkruimte konden ze zien welke
activiteiten er al plaatsvinden. Ook kregen ze de gelegen
heid om zelf met voorstellen en ideeën voor activiteiten te
komen. Mede hierdoor is het activiteitenprogramma nu uit
gebreid met de breiclub, spelletjesmiddag en workshops.

Heerenveen De Akkers
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Van Dorpsvisie naar
concrete plannen
De vier themagroepen rond de nieuwe Dorpsvisie van Mildam hebben dit jaar heel wat teweeg
gebracht. Met meer cultuur, plannen voor een
duofiets en een oogstdag als mooi resultaat.
En dat trok ook de aandacht van de gemeente
raad en het college van burgemeester en
wethouders.

Hof van Schoterland is één van de aandachtspunten in
de Dorpsvisie. De themagroep heeft daar plannen voor ge
maakt voor een nieuwe invulling. Cultuur, verkeersveiligheid
en woon-/ zorgvoorzieningen lopen daar als een rode draad
door heen. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen wordt nu
een financier gezocht. Ook de themagroep Groener Mildam
liet van zich horen. Zij organiseerden in september een erg
geslaagde oogstdag op het groene veldje tussen de huizen.
Een mooi initiatief dat weer inspireerde tot een gevarieerde
re invulling van het terrein. Verder denkt de ouderengroep
na over een duofiets en beweegmeubilair in het dorp. Dorps
krant De Brêge deed voor het tiende jaar verslag van alles
wat er gebeurt. Vanuit de gemeente was er flink wat belang
stelling: zowel de raad als het college van burgemeester en
wethouders kwamen langs. Samen met de initiatiefnemers
bekeken ze de nieuwe koop- en huurhuizen aan de Molen
laan, zagen ze de voorzieningen van de sportverenigingen
en namen de successen en knelpunten door.
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Jubbega

Katlijk
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Honderden mensen
naar Midwintermarkt
Vele honderden mensen kwa
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Gersloot-Polder
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Akkrum
Het afgelopen jaar kwamen op maandagochtend
zo’n 10 tot 15 oudere dorpsbewoners van 65 tot
90 jaar in de Lantearne bij elkaar. Om herinne
ringen op te halen en elkaar verhalen te vertel
len. Voor de meeste van de vertellers is dit een
belangrijk moment in hun week.

Onder de naam ‘Het Bûthûsbankje’ zijn de verhalenvertellers
tijdens de meidagen met hun verhalen naar de basisschool
gegaan. Om daar aan de oudste groepen te vertellen hoe het
was om in en vlak na de Tweede Wereldoorlog op de basis
school te zitten. Een prachtige ervaring voor zowel de kinderen
als de oudere verhalenvertellers. De vertellers deelden voor
het eerst van hun leven hun verhaal met een publiek en ervoe
ren hoeveel belangstelling daarvoor was. Hoewel ze natuurlijk
jong waren en zijn in verschillende tijden, ontdekten ze ook
heel wat overeenkomsten. Dat angst bijvoorbeeld nog altijd
angst is. En dat lef hebben en dapper zijn niet zomaar wat is.
Het Bûthûsbankje is een initiatief van meerdere vrijwilligers
organisaties in Akkrum Nes.
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Oranjewoud
In het bosgebied van Oranjewoud en Katlijk
komen gedichten tot leven. Sinds afgelopen
zomer liggen daar 11 zwerfkeien langs bestaan
de wandelroutes. Allemaal voorzien van plaquet
tes met gedichten. Dit Poëzijpaad Oranjewâld,
of Dichterspad, is een initiatief van Stichting
Literaire Activiteiten Heerenveen. Het kwam tot
stand in nauwe samenwerking met Plaatselijk
Belang Oranjewoud.

Op historisch belangrijke plaatsen treft de wandelaar
gedichten aan. Niet alleen van beroemde dichters, maar
ook van nieuw uitverkoren talent uit de regio. Het ruim
10 kilometer lange Dichterspad geeft een extra verdieping
aan een wandeling door het bosgebied van Oranjewoud.
De wandelaar ervaart dat de gedichten passen in de om
geving en dat de gedichten en het landschap elkaar ver
sterken. Een prachtige uitvoering van hoe cultuur en
natuur hand in hand gaan en een bijzondere harmonie
kunnen vormen.
De route kan te voet, op de fiets of per scootmobiel
gedaan worden.

Bontebok

Nieuwes
choot

De Bokkesp
rong
in de schijn
werpers

Van versierde
lantaarnpalen tot
een bijzondere ve
iling

Met geraniums versi
erde lantaarnpalen
.
Een fleurige tentoo
nstelling met fraaie
bloemwerken in he
t kerkje. De jaarlijks
e
burendag met een
bijzondere veiling wa
ar
geboden kon worden
op een stoofschote
l,
mini-pianoconcer t en
een interieuradvies.
In Nieuweschoot we
rd flink wat gedaan
en georganiseerd.

Noord
Heerenveen-

Dorpshuis de
Bokkesprong
stond in de
schijnwerpers
. Het dak is ge
repareerd,
zonnecollector
en aangebrach
t en fietshekk
geplaatst. Nie
en
uw is de dam
es
biljartclub,
een mooi initi
atief dat onts
tond tijdens
de Meedenkav
onden. De bi
lja
rtclub heef t
inmiddels ee
n wachtlijst.

De goede zorgen
van Wijkbelang
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5

Heerenveen-Midden

Wijkplein in
de metamorfose
Het Wijkplein van Heerenveen-Midden
heeft in 2016 een metamorfose ondergaan.
Wijkplatform Heerenveen-Midden heeft samen
met jeu de boulesvereniging Boule Nocht en
stichting de Kempenaer acht jeu de boulesbanen gerealiseerd.

Het plein bij Wijkcentrum de Kempenaer heeft naast een
nieuwe en rolstoelvriendelijkere entree ook een groenere
uitstraling gekregen. Leilindes, beukenhagen en nieuwe
plantvakken met bloemen en planten geven het plein een
ander karakter. Het schoolse is verdwenen. Mede door de
aanleg van de jeu de boulesbanen is het een uitnodigend
plein geworden waar het voor jong en oud prettig toeven
is. Een wijkplein zoals een wijkplein bedoeld is: een plein
voor sport, spel en ontspanning. En een plein waar mensen
elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer.
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Samenwerken
in de Knipe

Aldeboarn
Speelt Buiten
Met een optocht door het dorp vierde Aldeboarn
in september dat na anderhalf jaar hard wer
ken de kinderen weer fijn kunnen spelen. Vrij
willigers knapten op vijf plekken speelplaatsen
op. Van een klauterpad, een spelletjesplein,
een damplein, pannakooi en klimtoestel tot een
zandtafel, trapveld en een meidenclub. Deze hele
operatie kostte iets meer dan 43.000 euro.

Aldeboa
rn

Een kabelbaan die aan vervanging toe was, was de aanleiding
om alle speeltuinen voor kinderen tot 12 jaar eens goed te
bekijken. En toen bleek dat er nog wel wat meer moest gebeu
ren. Basisschool de Boarne, de Finne, gemeente Heerenveen
en een aantal dorpsbewoners sloegen de handen in één en
maakten een plan. Verschillende partijen brachten eigen geld
in. Maar omdat een goedgekeurd speeltoestel al gauw tussen
de 6.000 en 9.000 euro kost, was dat niet genoeg. Vrijwilligers
zorgden dat dit werd aangevuld met geld uit andere fondsen.
De centrale speeltuin en de twee schoolpleinen kregen nieu
we speeltoestellen. Elk kind dat wil spelen met vriendjes en
vriendinnetjes kan zich daar nu op heel verschillende manieren
uitleven. Maar er zijn nog meer ideeën. Denk aan de aanleg
van verbeterde voetbalveldjes en avontuurlijk spelen.
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samen!

EVA GROOTVEEN
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IN: HEERENVEEN
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OMA GROOTVEEN
GEBOREN: 1943
IN: HEERENVEEN

SAMEN DE
SCHOUDERS
ERONDER
Oma en Eva willen graag met alle
inwoners de mouwen opstropen.
Met gezamenlijke kracht kunnen
we de Heerenveense wijken en
dorpen nóg mooier maken!

Samen versterken
we elkaar en
kunnen we alles
maken!

Telefoon:

14 0513

Whatsapp: 06 14 39 95 59
E-mail:

gemeente@heerenveen.nl

Facebook: facebook.com/gemeenteheerenveen
Website:
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