
 

Stichting Wijkbelang Heerenveen-midden. 
 

Jaarverslag 2018. 
 
 
Eind 2017 leek het niet zo goed te gaan met het toenmalige Wijkplatform Heerenveen-midden en 
het Wijkcentrum De Kempenaer. Er was o.a. een tekort aan bestuursleden en vrijwilligers. 
Op de’ noodoproep’ vanuit het toenmalige bestuur werd door een aantal mensen gereageerd en in 
januari 2018 trad een vrijwel voltallig nieuw bestuur aan. 
Vanuit de gemeente Heerenveen  was ook de Sesamacademie, zelf een vrijwilligersorganisatie met 
als doelstelling  vrijwilligersorganisaties te adviseren, gevraagd een onderzoek in te stellen naar het 
functioneren van het wijkplatform . 
De Sesamacademie omschreef een probleemstelling met een drietal niveaus: strategisch niveau, 
tactisch niveau en operationeel niveau en er kwamen een 5-tal adviezen. 
 
Er is hard gewerkt aan een compleet nieuwe organisatie, waarin het Wijkplatform en wijkcentrum de 
Kempenaer samen opgaan. 
 
Medio 2018 werden de statuten van de stichting gewijzigd en werd de naam van de stichting 
gewijzigd in Stichting Wijkbelang Heerenveen-midden. B&W van Heerenveen verstrekte ons met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 het volledige mandaat over huur en exploitatie van het 
Wijkcentrum De Kempenaer. 
 
 
Dit is dus het eerste jaarverslag van de nieuwe organisatie. 
 
Stichting Wijkbelang Heerenveen-midden heeft  ten doel: 
a. het in voortdurende wisselwerking met de bewoners behartigen van de belangen met 
betrekking tot algemene voorzieningen, en het verbeteren en/of in stand houden van de 
leefbaarheid van Heerenveen-midden; 
b. het in stand houden en exploiteren, waaronder begrepen het huren en verhuren, van het 
wijkcentrum De Kempenaer te Heerenveen;  
c. het beschikbaar stellen van ruimten in voormeld wijkcentrum voor wijkactiviteiten en voor 
sociale en maatschappelijke instellingen en organisaties, die bijdragen aan de leefbaarheid 
van de wijk en de gemeente;   
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

WIJKBELANG. 
Ter bevordering van de contacten in de wijk vindt de uitgave van de nieuwsbrief vanaf april 
2018 10 keer per jaar plaats. (niet in juli en augustus. Daar staat ook de maandelijkse agenda 
in. Het blijkt een succes te zijn. 
 
Er is een nieuwe website gemaakt, waar alle informatie (inclusief de nieuwsbrieven) terug te 
vinden zijn: Wijkheerenveenmidden.nl. 
 
Het bestuur heeft hard gewerkt aan de realisering van de nieuwe situatie. Daarbij zijn we 
ondersteund door een opbouwwerker van Caleidoscoop. 
We hebben goede contacten gelegd met de gemeente (o.a. wijkmanager, rentmeester, technische 
dienst en regisseur verkeer).  Er zijn goede contacten met Accolade, WoonFriesland, 
Projectontwikkelaar  Zwanenburg, Meriant, Talant en Alliade. Dat ging vooral over alle sloop-en 
bouwprojecten in de wijk. In juni was er een druk bezochte informatie avond. 
 
Er zijn bijzondere activiteiten georganiseerd:  
voorlichtingsavonden, een hobby tentoonstelling, opschoondag, inloopspreekuur meitinkers. 
 
 
WIJKCENTRUM DE KEMPENAER. 
Het wijkcentrum is het middel om het doel van de stichting te bereiken. 
 
Door de inzet van steeds meer vrijwilligers konden alle activiteiten doorgaan. Het wijkcentrum was 
vanaf het eind van het jaar bijna iedere werkdag geopend.  
 
Er werden diverse activiteiten voor de wijk georganiseerd:  
Gezamenlijk eten ( 2x per maand), handwerken iedere woensdagavond, bingo (1x per maand), 
klaverjassen (1x per maand), kinderdisco (1x per maand), Feestavond. 
 
De Kempenaer werd opengesteld tijdens open monumentendag. De hele dag gezellige inloop. 
De Kempenaer was start en finish voor de eerste Walk of Peace in Heerenveen. 
In het wijkcentrum is een biljart, waar langzamerhand meer gebruik van gemaakt wordt. Darten en 
sjoelen is mogelijk, maar daar werd nog weinig gebruik van gemaakt. 
 
JEU DE BOULES. 
Samen met de vereniging Boule Nocht bezitten wij de banen naast het wijkcentrum. Daar kan 
iedereen gebruik van maken. Op dinsdag en donderdag werd er gebouled, bijna het hele jaar door. 
 
BUURTVERENIGING SASKIA. 
We zijn tot een goede samenwerking gekomen. Saskia organiseert een deel van haar activiteiten in 
het wijkcentrum. 
 

 


