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In 2019 hebt u mogelijk meegedacht over de Omgevingsvisie van de gemeente
Heerenveen. In de Omgevingsvisie staat wat we met z’n allen belangrijk vinden
in onze leefomgeving. Wat we willen behouden, ontwikkelen of verbeteren én
hoe we samen werken aan de toekomst van onze omgeving. In deze
nieuwsbrief leest u hoe het nu staat met de Omgevingsvisie.
In deze nieuwsbrief
- Beleidskoers vastgesteld door de raad
- Hoe gaat het straks verder met de
Omgevingsvisie?
- Resultaten enquête Omgevingsvisie
- Gastlessen op het Bornego college
- Invoering Omgevingswet
Beleidskoers vastgesteld door de raad
Op 22 juni is de Beleidskoers fysieke
leefomgeving vastgesteld door de raad.
In dit stuk staan de belangrijkste
uitgangspunten en keuzen voor
ontwikkeling en inrichting van de
gemeente Heerenveen. Er staat
bijvoorbeeld in dat:
- de variatie van het landschap en de
aanwezigheid van (top)sportfuncties
belangrijke kwaliteiten zijn van de
gemeente die we willen behouden en
versterken.
- het toekomstbestendig maken van de
woningvoorraad en het gezonder en
groener maken van de openbare
ruimte in wijken en dorpen
belangrijke opgaven zijn voor de
toekomst.
- we nieuwe ontwikkelingen in het
buitengebied goed willen inpassen in

het landschap en een nieuwe
bestemming willen geven aan
vrijkomende boerderijen die geen
agrarisch functie meer hebben.
Basis voor de Beleidskoers vormt de
inbreng die inwoners en organisaties vorig
jaar hebben geleverd tijdens de
omgevingsdialogen. Na een bespreking
door gemeenteraadsleden is de
Beleidskoers op een aantal punten
bijgesteld.

De variatie van het landschap wordt gezien als
een kernkwaliteit van Heerenveen

Bent u benieuwd naar de inhoud van de
beleidskoers? Klink dan op de link.

Hoe gaat het straks verder met de
Omgevingsvisie?
De keuzes in de Beleidskoers fysieke
leefomgeving worden verder uitgewerkt in
de Omgevingsvisie. In het najaar wordt de
ontwerp-Omgevingsvisie voorgelegd aan
de gemeenteraad en daarna ter inzage
gelegd voor alle inwoners en organisaties.
Hoe het inspraakproces eruit ziet, hangt af
van de corona-maatregelen. Dit maken we
na de zomer bekend.
Het is de bedoelding dat de
Omgevingsvisie in het eerste kwartaal van
2021 door de gemeenteraad wordt
vastgesteld. Ook werkt de gemeente aan
de voorbereiding van het Omgevingsplan.
Uiteindelijk worden alle
bestemmingsplannen, verordeningen en
regels voor de fysieke leefomgeving
hierdoor opgenomen in een plan. In onze
komende nieuwsbrieven leest u hier meer
over.
Resultaten enquête Omgevingsvisie
Van 14 april tot en met 3 mei 2020
konden inwoners in een enquête aangeven
wat zij belangrijk vinden voor hun
leefomgeving. 118 Inwoners van de
gemeente hebben de enquête ingevuld.
We zetten kort een aantal uitkomsten voor
u op een rijtje:
- Inwoners zien het energiezuiniger
(aardgasvrij) maken van woningen als
belangrijk onderwerp voor het geschikt
maken van bestaande woningen voor
de toekomst.
- Inwoners van de hoofdplaats
Heerenveen zien de supermarkt, het
ziekenhuis en winkelcentrum als de
drie belangrijkste voorzieningen. In de
overige dorpen zijn dat de supermarkt,
sportvereniging en de basisschool.
- Het groen vinden de meeste inwoners
het belangrijkste onderdeel van de
openbare ruimte. Daarna ruimte voor
voetgangers en fietsers.

Inwoners vinden het openbaar groen in hun
woonomgeving vaak belangrijk

Ook zijn er twee open vragen voorgelegd
aan de inwoners:
- Wat zou je willen veranderen om jouw
woonplaats te verbeteren?
- Zie jij jezelf in 2040 wonen en/of
werken in de gemeente Heerenveen?
Waarom wel, waarom niet?
Bent u benieuwd naar alle antwoorden die
zijn gegeven op de enquête? Klik dan op
deze link naar de website.
Gastlessen op het Bornego College
Op woensdag 12 februari 2020 heeft
Jeroen Stegeman (Programmamanager
Omgevingswet) gastcolleges gegeven op
het Bornego College. In VWO 3, 5 en 6
gingen de leerlingen aan de slag rond de
vraag: Wat vind jij belangrijk in je
leefomgeving (nu en in de toekomst)?
De leerlingen hadden een duidelijke eigen
mening en gingen hierover met elkaar in
gesprek. Dat leverde inspirerende wensen
en toekomstbeelden op.

Jeroen Stegeman tijdens de gastlessen op het
Bornego College

Invoering Omgevingswet
Eind mei heeft minister Van Veldhoven
(Milieu en Wonen) bekend gemaakt dat de
Omgevingswet een jaar wordt uitgesteld
en op 1 januari 2022 in werking treedt.
Dit najaar zullen we u in een nieuwe
nieuwsbrief verder informeren over de
invoering van de Omgevingswet.

