Verslag bijeenkomst omgevingsvisie 22 - 11
22 november 2018
17.00 – 19.30 uur
Dorpshuis De Bokkesprong - Bontebok
Aanwezigheidslijst: zie bijlage

1. Opening
Annie Stelma opent de bijeenkomst. Zij stelt de volgende vraag aan de
aanwezigen: Waar gaat de omgevingsvisie over?
Een aantal reacties vanuit de zaal zijn: Visies, de omgeving, toekomst, participatie
en samen.
Haar vervolgvraag is: Hoe zie je dit op inhoud?
Reacties: Buurt, veiligheid, wonen, cultureel erfgoed, duurzaamheid,
werkgelegenheid en scholen.
Het doel van de avond is om na te denken hoe je dit vertaalt naar de praktijk.
Jaap van Veen neemt het woord over van Annie Stelma. Hij heet de aanwezigen
welkom en benadrukt hoe fantastisch het is dat er zoveel zich aangemeld hebben.
Dit zegt iets over hoe belangrijk dit is. We hebben als gemeente veel
deskundigheid en expertise, hierin speelt de raad ook een rol.
Amarens Reitsma, doet ook een kort welkomstwoord. Amarens is raadslid en
voorzitter van de Stuurgroep omgevingsvisie van de raad. Namens de raad geeft
deze aan dat ze graag een bijdrage wil leveren tijdens het proces van de
omgevingsvisie. Voor de raad is samenwerken met de inwoners heel belangrijk.

2. Presentatie door Evert Stellingwerf
De presentatie geeft weer wat er speelt en wat er in de toekomst op de gemeente
Heerenveen afkomt.
Heerenveen is een kruispunt van een divers aantal landschappen. Zand, veen en
klei. De gemeente Heerenveen heeft veel te bieden, zoals de Tjongerschans een
groot bedrijventerrein en Sportstad.
De bevolking blijft toenemen, maar in Heerenveen zien we rond 2035 een krimp.
Een groot verschil is te zien tussen de dorpen en wijken. Het zijn vooral dorpen
die het vergrijzingeffect merken maar ook de wijken Nijehaske, de Heide en de
Greiden.
Dementie neemt toe, ook eenzaamheid. Met name onder de ouderen. We moeten
nadenken over voorzieningen en woningen.
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De mobiliteit neemt toe. Hoe ga je dit faciliteren? Denk aan e-bikes, zelfrijdende
auto’s e.d.
De Klimaatverandering is een onderwerp wat globaal speelt. In de toekomst
kunnen we nog meer regen, droogte en hitte verwachten. Dit is goed merkbaar in
het centrum van Heerenveen en Akkrum. Boeren kunnen hiervan ook problemen
ondervinden.
De economie verandert hevig. Kopen via internet neemt al jaren toe. Wat doet dit
met het centrum. En welke kansen komen juist voorbij, denk aan distributiecentra
bijvoorbeeld.
De gepresenteerde onderwerpen zijn voorbeelden om de inhoud en omvang van
de Omgevingsvisie te duiden. Meer informatie hierover is te vinden in de
Inventarisatienota (zie website) en de Discussienota (eind december online).
Wat gaat er gebeuren in 2019/2020. Welke stappen zullen ondernomen worden.
- Startnotitie (zie website).
- Discussienota, binnenkort wordt deze aan de raad voorgelegd.
- Dialoogfase 1, het doel van deze bijeenkomst.
- Daarna dialoogfase 2, zienswijze geven in de gesprekken.
Evert laat tot slot de dialooggebieden zien. Dit is gedaan omdat bepaalde dorpen
overeenkomen en het niet haalbaar is elke dorp/wijk apart te bezoeken.

3. Vragen n.a.v. de presentatie
Wat zijn de gebieden die zijn opgeknipt?
De gemeente Heerenveen is verdeeld in deze gebieden (kaartje zie website):
1. Akkrum, Nes, Aldeboarn
2. Haskerdijken, Nieuwebrug, Terband, Tjalleberd, Gersloot-polder, Gersloot
3. Haskerveen, Nijehaske, Heerenveen-Noord, Heerenveen-Midden, Het meer,
Skoatterwald, De Greiden, De Akkers, De Heide (deze wordt nog opgeknipt)
4. Oranjewoud, Nieuweschoot, Oudeschoot
5. De Knipe, Mildam, Katlijk, Bontebok, Nieuwehorne, Oudehorne
6. Jubbega, Hoornsterzwaag
Het centrum doet mee in een apart proces. Dit gaat om de G1000 maar daar
wordt in deze bijeenkomst niet op ingegaan.
N.a.v. de startnotitie. Is er een landschapsbiografie / 0-meting gedaan?
Ja, er is een landschapsvisie gemaakt voor ZO Friesland en omgeving die als
bouwsteen voor de Omgevingsvisie wordt meegenomen.
In het verleden zijn er al dorpsvisies gemaakt, wordt dit meegenomen in dit
proces?
Deze vraag komt aan de orde tijdens de werkgroepsessies na het eten.
Antwoordt na de groepssessie van Marc: Deze keuze ligt bij het dorp zelf maar
wel in overleg met de gemeente.
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Op dit moment staan er meer belangrijke onderwerpen op de agenda, denk aan
de Energietransitie, A-32 en Centrumvisie. Waar is de regie op al deze losse
elementen?
Jeroen antwoordt dat deze discussie ook intern centraal staat. We moeten
integraal beleid maken. Dit is overkoepelend voor het ruimtelijk domein. De
G1000 is een mooi voorbeeld, hier kun je zien dat de samenleving lastige
vraagstukken zelf oppakt. De resultaten komen waar nodig terug in de
Omgevingsvisie en/of het tevens op te stellen Omgevingsplan (deze vervangt op
termijn alle bestemmingsplannen in de gemeente).
Stopt het na de omgevingsvisie? Dit is toch een continu proces..
Jeroen antwoordt dat we eerst in gesprek gaan over de toekomst en daarna de
Omgevingsvisie opstellen (resultaat). Die houden we samen actueel. De gemeente
faciliteert hier t.z.t. een cyclisch proces voor. We hopen dat de dorps- en
wijkraden daarbij ieder hun eigen rol pakken zodat we samen invulling kunnen
blijven geven aan de toekomstplannen. .
Nogmaals hartelijk dank voor uw betrokkenheid en graag tot ziens!
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4. Werkgroepsessies/discussies
Hoe bereiken we de inwoners die we nu niet bereiken?
- Welke taal gebruik je om mensen aan te spreken? Mensen zijn snel geneigd
om hun eigen doelgroepen aan te spreken.
- Motivatie moet vanbinnen komen.
- Lastig bereikbare doelgroepen moet je opzoeken. (bijv. allochtonen)
- Loting: oké, niet iedereen sluit aan. Bereik mensen op een andere manier.
- Ambassadeurs van verschillende doelgroepen
- Dichtbij, in eigen omgeving benaderen, netwerken, organisaties (taalgroepen,
moskeeën, bibliotheek, wijkcentra)
- Gericht op onderwerpen
- Indelen naar doelgroepen i.p.v. gebieden?
- Vormen die passen bij de doelgroep: digitaal,krant, etc.
- Hoe motiveren van binnenuit -> waarom belangrijk, ook voor jou! Prikkelen
- Test aanpak bij doelgroep! Werkt dit?
- Concrete informatie/communicatie over belang, doel. Aansluiten bij bestaande
communicatiemiddelen
- Persoonlijk benaderen kan ook digitaal. Hiermee bereik je jongeren misschien
beter (Instagram/ facebook). Uitdaging om de jeugd mee te krijgen.
- Burgers moeten meer de (financiële) ruimte krijgen om mee te denken.
- Het omgevingscafé
- Pub Quiz, voor verschillende leeftijden
- Projectgroepen dorp/wijk.
- Zo concreet mogelijk maken/ welk probleem los je op?
- Straat bijeenkomsten/ kennistafel
- Buurtverenigingen
- App ontwikkelen voor jongeren
- Vragen: hoe zou je zelf willen dat je dorp er over 20 jaar uitziet. Welke
dromen?
- Geen bijeenkomsten met veel mensen
- Hoe gaat dit in andere gemeenten?
- In Skoatterwald werkt Facebook erg goed als communicatiemedium
- Persoonlijk contact is essentieel om mensen betrokken te krijgen. Media kan
aanvullen
- Pak voorbeelden die urgentie hebben (het moet leven). Zoals
verkeersveiligheid of een speeltuin.
- Via sportclubs, ouderavonden op school, ledenvergadering PB, regionale
bladen (HC en SA), item dorpskrant,
- Concreet onderwerp agenderen
- Leerlingen school -> tijdens les informeren en kinderen mee laten praten
- Persoonlijk benaderen
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Welke onderwerpen leven er in jullie dorpen, wijken en de omgeving?
- Wonen, woningbouw, onderwijs/aantal scholen, gezondheid/zorg, ouderen,
eenzaamheid, spelen, veiligheid, bereikbaarheid, verlichting, voorzieningen,
gaswinning, recreatie/toerisme, glasvezel, rooien boomwallen/ landschap,
duurzaamheid, bereikbaarheid/ verkeer, groen dorp, agrarisch verkeer
(knelpunt), voorzieningen, sporthal, functie buitengebied (bijvoorbeeld
bestemming oude boerderij), cultureel erfgoed,…
Wat gaan jullie zelf doen? Wat doet de gemeente?
- Heldere afstemming: wie/wat
- Eigen netwerken benutten/benaderen
- Informatie/ ideeën uitwisselen
- Verbinding inwoners - gemeente
- Elkaar scherp houden
- Overzicht/regie houden/bieden (gemeente)
- Ook bestaande groepen benutten, niet alles vanuit gemeente, PLB,..
- Kaders, besluitvorming (gemeente)
- Is het niet nodig om de dorpsvisies een update te geven? Gaan deze nog wel
door?
- PB tijdens de ALV dit thema aan de orde laten komen
- Besturen vragen om onderwerpen
- Je moet middelen kunnen bieden anders kun je niet werken. Financiële
middelen.
- Wie brengt het gesprek op gang
- Rondje met wethouder in Skoatterwâld was leuk, maar we zien niet dat er iets
mee gedaan wordt. Wat heeft het dan voor zin?
- Maak het concreet/klein Vertrouwen is nodig. ‘open overheid’.
- Werkgroep duurzame energie -> actief in participeren
- Verantwoording niet per definitie bij PB, maar faciliteren in werkgroep.
Ondersteuning ambtelijk; digitaal, professioneel
- Inwoners zelf aan laten geven wat ze belangrijk vinden in een dorp
- Experiment BUITENgewoon de Greiden uitrollen op andere plekken
- In Jubbega met het centrum wil men dit ook
- Wet en regelgeving niet te star. In mogelijkheden denken i.p.v. problemen

5. Samenvatting werkgroepsessies
Na de afloop van de werkgroepsessies gaat Marc de belangrijkste punten verzamelen.
Hij vraagt de deelnemers per groep een aantal hoofdpunten te noemen:
-

-

Je moet dicht tegen de doelgroepen aan zitten.
Je kunt de mensen die je moeilijk kunt bereiken beter persoonlijk benaderen.
Welke problemen wil je oplossen en hoe trek je 20’er en 30’ers aan.
Houd rekening met de mensen die werken, niet iedereen kan hier tijd voor
maken. Ook persoonlijke benadering is belangrijk, gebruik de netwerken die er
al zijn.
Gebruik concrete punten en onderwerpen. Zet communicatiemiddelen goed in
om je boodschap te verspreiden.
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6. Vragen
Hoe gaan jullie dit terugkoppelen?
Marc antwoordt: dit gaan wij zeker doen, per mail waarin alle informatie duidelijk staat
vermeld.
Opmerking deelnemer: graag in de BCC
De gebiedsindeling vind ik niet helemaal logisch
Marc: de gebiedsindeling ontvangen jullie ook. Jullie zijn vrij om hierop te reageren.
Kan je dit ook opdelen in doelgroepen i.p.v. geografisch?
We gaan beide doen. In deelgebieden om op te halen wat daar leeft en om te kijken
welke specifieke opgaven daar mogelijk liggen. Maar ook in doelgroepen (bijvoorbeeld
ouderen en jongeren) om op te halen wat er leeft onder die groep. Uiteindelijk komt alles
weer samen in de visie.
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Bijlage: Deelnemerslijst
Gemeente Heerenveen
Gemeente Heerenveen
Gemeente Heerenveen
Gemeente Heerenveen
Gemeente Heerenveen
Gemeente Heerenveen
Gemeente Heerenveen
Wethouder

Jeroen
Evert
Inge
Marc
Wangeci
Annie
Jose
Jaap

Stegeman
Stellingwerf
Brinksma
Jense
Voorzanger
Stelma
van de Hoef
van Veen

Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid

Reinier
Andre
Roelf
Lia
Jan
Tjeerd
Alette
Ria
Ilona
Tino
Betty
Amarens
Goffe

Sotthewes
Rijnbeek
van der Woude
de Heij-Nap
van der Veen
Waterlander
de Jong
Buikhuizen
Zwanenburg
van der Ven
van der Ven
Reitsma
Walsweer

Opbouwwerker, caleidoscoop
Opbouwwerker, caleidoscoop
Opbouwwerker, caleidoscoop
Participatieraad Heerenveen
Participatieraad Heerenveen
Participatieraad Heerenveen
PB Aengwirden
PB Aldeboarn
PB Aldeboarn
PB Bontebok
PB Bontebok
PB Gersleat Polder
PB Jubbega
PB Katlijk
PB Katlijk
PB Knipe
PB Mildam

Ellen
Jacqueline
Jildert
Dick
Hans
Cobie
Jelle
Ids
Jacqueline
Alexander
Geert
Hans
René
Harm
Focco
Gerda
Wiebe

Akkerman
Lenis
Vellinga
Kleinhesselink
Kingma
Aandewiel
Schotanus
Hemminga
Brauwes
Scheek
Sikkenga
Peeters
Jelsma
Wierda
Annema
Baron
Nijlunsing
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PB Nieuwebrug en Haskerdijken
PB Nieuwebrug en Haskerdijken
PB Nieuweschoot
PB Nieuweschoot
PB Oranjewoud
PB Oranjewoud
PB Oude- en Nieuwehorne
PB Oude- en Nieuwehorne
Tjalleberd
Wijkbelang Heerenveen-Midden
Wijkbelang Heerenveen-Midden
Wijkbelang Heerenveen-Noord
Wijkbelang Heerenveen-Noord
BUITENgewoon de Greiden
Wijkplatform De Greiden
Wijkplatform De Greiden
Wijkplatform De Greiden
Wijkraad De Heide
Wijkraad Skoatterwald
Wijkraad Skoatterwald

Gerda
Tine
Louwina
Rein
Trinus
Jeroen
Lourens
Menze
Sietse
Ben
Henk
Anton
Joop
Douwe
Jan
Paul
Erik
Anja

Kalsbeek
Vogel
Wijma- van Noord
Soet
van Zwol
van Vliet
Hengst
Schaafsma
de Haan
Takkenberg
Liemburg
Melein
van Dam
Tiesma
Boer
Steenbergen
Stoeten
van Wijk
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