juni 2014

Heerenveen - midden wil zijn een:

Dynamische wijk
Veilige en sociale wijk
Groene en schone wijk

Wijkvisie

Wijkvisie voor en door bewoners van Heerenveen - midden

_Inhoud_
Inleiding .......................................................................................................................................... 2
De geschiedenis van Heerenveen-midden in een Notendop .......................................................... 6
Heerenveen-midden is een dynamische wijk: ............................................................................. 8
Heerenveen-midden is een ondernemende wijk met ondernemende mensen: ........................... 8
Heerenveen-midden is een veilige en sociale wijk: ..................................................................... 9
Heerenveen-midden is een groene en schone wijk: ................................................................. 10
Acties naar aanleiding van onze visie. .......................................................................................... 11
Heerenveen-midden is een dynamische wijk ............................................................................ 11
Heerenveen-midden is een veilige en sociale wijk .................................................................... 11
Heerenveen-midden is een groene en schone wijk ................................................................... 11

Bijlage 1: Uitkomsten enquête ................................................................................................

Burgemeester Falkenaweg: de verbinding

2

De tuinen van Le Roy aan de President Kennedylaan

Opening van de vernieuwde Ete
Kuipersspeeltuin door
wethouder Siebenga

Kunstwerk van voormalig wijkbewoner
Remon de Jong

Vernieuwde Taconishof
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_Voorwoord_
Behoud het goede en verbeter
dat wat minder goed is.
Geachte lezer, voor u ligt de wijkvisie van
Heerenveen-midden. Deze wijkvisie is tot
stand gekomen door bewoners van de wijk
op initiatief van het wijkplatform Heerenveenmidden. Het opbouwwerk van Caleidoscoop
heeft het proces begeleid.
In september 2013 is een enthousiaste groep
bewoners begonnen om deze wijkvisie
gestalte te geven, de inzet van deze
bewoners heeft er voor gezorgd dat de
afronding plaats vindt in de 1e helft van 2014.
Uit een in 2013 gehouden enquête blijkt dat
de meeste wijkbewoners met plezier in deze
wijk leven en er worden niet veel fysieke
problemen zoals verkeer problemen
benoemd. Hierdoor is een wijkvisie ontstaan
die zich meer richt op het samenwonen en
leven in de wijk. Het motto van deze wijkvisie
is dan ook:
Behoud het goede en verbeter dat wat
minder goed is.

Namens Wijkplatform Heerenveen-midden
Johnny Duursma
Voorzitter

Verlengde Dracht omstreeks 1935
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_Inleiding_
Sinds 2004 is het wijkplatform Heerenveenmidden actief in de wijk. Sindsdien hebben de
leden van het platform zich ingezet voor het
verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. Een
van de eerste projecten waar het platform bij
betrokken is, is de realisatie van het
Wijkontwikkelingsplan voor de wijk door de
gemeente Heerenveen en Accolade en
Woonfriesland. Het wijkplatform heeft zich in het
proces altijd sterk gemaakt voor de betrokkenheid
van de bewoners bij het tot stand komen van het
plan en de uitvoering van delen ervan. Een van
de meest belangrijke onderdelen was de
locatiekeuze voor de te realiseren
Multifunctionele Accomodatie. Hierbij is
geprobeerd de mening van de wijkbewoner een
plek te geven middels een enquete en
bewonersavonden.
Wat heeft het wijkplatform verder met bewoners
gerealiseerd:
• Betrokkenheid bij verschillende sloop-en
nieuwbouwprojecten, met name in de
organisatie van werkgroepen van bewoners die
direct betrokken waren bij de projecten.
• Bemiddelen tussen bewoners en Stichting Tijd
in relatie tot de tuinen van Le Roy. Het platform
heeft beide partijen bijeen gebracht en er zijn
onderling afspraken gemaakt over onderhoud
en “puin” in de tuin.
• Realisatie van een verhard trapveldje bij de Van
Lidtstraat. Door de sloop en nieuwbouw van
Tuindorp verdween een speelplek voor de jeugd
waar veel gevoetbald werd. Samen met de buurt
en tegels uit een andere wijk is er een nieuw
trapveldje gerealiseerd.
• Opknappen en herinrichten Ete Kuipers
speeltuin. Door de herinrichting van het gebied
rondom de speeltuin dreigde deze te
verdwijnen. De omwonenden zijn hier tegen in
protest gekomen. Samen met bewoners is de
speeltuin behouden en opgeknapt.

• Kunstwerk op de Rotonde: De rotonde bij de
ingang van de wijk was niet goed onderhouden.
Een eerste plan voor adoptie door de wijk en
dan opnieuw beplanten bleek niet haalbaar.
Vervolgens is het idee geboren om een
kunstwerk op de rotonde te plaatsen. Het
kunstwerk is ontworpen door Remon de Jong,
die toen nog in de wijk woonde. Door aanvraag
van subsidies en zelfwerkzaamheid is het
kunstwerk op de rotonde er gekomen.
• In de jaren '70 is een Huifkar in de wijk
geplaatst als onderdeel van een toenmalig
speelplan voor de wijk. Met het aanscherpen
van de regels voor spelen is de huifkar uit de
wijk verdwenen. Vele pogingen om de huifkar
terug te brengen in de wijk leverden niets op. Hij
had zijn plekje gevonden op de gemeentewerf.
Toen hij echter later opdook in het Centrum van
Heerenveen heeft het wijkplatform zich sterk
gemaakt voor terugkeer in de wijk. Dit is
gelukt.Behoud van de Kempenaer: Toen door
bezuinigingen Caleidoscoop uit de Kempenaer
trok dreigde de wijk zonder wijkaccommodatie te
komen. Een proces van 2 jaar strijden heeft
geresulteerd in de Kempenaer als
verzamelgebouw voor maatschappelijke
organisaties. Het wijkcentrum is een van de
maatschappelijke organisaties in de Kempenaer
en daarmee is een wijkcentrum behouden voor
de wijk.
• Meedoen in Midden: een project om ervaring op
te doen voor de nieuwe taken die de gemeente
krijgt met ingang van 2015. Dit is een
samenwerking tussen wijkplatform, Stichting de
Kempenaer en Caleidoscoop.
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_Als er al zoveel gerealiseerd is, waarom
dan nu een wijkvisie?_
Eind 2012 heeft het wijkplatform Heerenveenmidden besloten om een wijkvisie te maken voor
de wijk; een wijkvisie die door de bewoners is
gemaakt.
Er zijn meerdere redenen waarom je als
belangenbehartiger van een wijk een visie zou
willen maken:
 Ten eerste omdat een visie beschrijft wat de
inwoners van de wijk belangrijk vinden. Dat
geeft het wijkplatform handvatten voor de
toekomst: waar gaan we ons de komende jaren
op richten in het behouden van het goede en
verbeteren van het minder goede.
 Ten tweede vergroot het maken van een
gezamenlijke visie het samenwerken in de wijk
met het wijkplatform. De wijkbewoners kennen
het wijkplatform en het wijkplatform kent de
mening van de wijkbewoners. Zo ontstaat
draagvlak.
 En als laatste verbreed het wijkplatform zijn
netwerk omdat verschillende wijkbewoners op
verschillende manieren een bijdrage leveren
aan het tot stand komen van een visie
Allemaal redenen om dit document tot stand te
laten komen.
Het proces tot nu toe.
Na de beslissing om een wijkvisie te maken zijn
er verschillende stappen ondernomen.
 De eerste stap was het verspreiden van een
enquête in alle brievenbussen van de wijk. De
enquêtes zijn vervolgens weer opgehaald of
ingeleverd en verwerkt. Het resultaat van de
enquête vind u verwerkt in de ‘concept visie’ en
volledig uitgewerkt in de bijlage.
 De tweede stap was het organiseren van een
bewonersavond met als doel het
terugkoppelen van de enquête en het werven
van leden voor een werkgroep.

Deze werkgroep is, zoals de naam al aangeeft,
aan het werk gegaan om vanuit eigen beleving
te komen tot “kernbegrippen” die passen bij
onze wijk. Deze kernbegrippen zijn beschreven
en uitgewerkt in een ‘concept visie’. Dit was de
derde stap.
 Nu zijn we beland bij de vierde stap in het
proces: het terugleggen van de ‘concept visie’
bij de wijkbewoners.
De beschreven acties zijn doelen waaraan het
platform samen met mede wijkbewoners de
komende jaren wil werken om te komen tot een
nog socialere, duurzamere wijk
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_De geschiedenis van Heerenveenmidden in een Notendop_
Heerenveen-midden is een naoorlogse wijk, dit
houdt echter niet in dat er in de vooroorlogse
jaren geen straten waren in Heerenveen-midden.
In de vooroorlogse jaren bestond de wijk uit de
Verlengde Dracht (het verlengde van onze
winkelstraat de Dracht), die nu Burgemeester
Falkenaweg heet, De Mr. Halbe Binnertsstraat,
de Sieger van der Laanstraat, deze werd eerst
verlengde van Dekemalaan en later ook nog Mr.
Halbe Binnertsstraat genoemd, de Oude
Molenweg en de Zuiderstraat.

besloten heel Heerenveen-midden tot haar
werkterrein te rekenen.

Op de plaats waar nu de Europalaan is was
vroeger het zgn. Korfleantsje, niet te verwarren
met de Korflaan die ter hoogte van het Molenplein
was. Het Korftleantsje was vooral geliefd bij de
jongeren van toen. Het was de plek om te
wandelen en elkaar te ontmoeten.
De wijk ontwikkelde zich met name in de
naoorlogse jaren, eerst werden onder andere de
Kempenaersingel, het Taconishof, de WestIndische buurt en de straten er omheen
aangelegd.
Daarna was de oostzijde van de wijk aan de beurt
en werden de Kennedylaan, Jan Mankeslaan,
Vermeerstraat, Alma Tademaweg/Karst de
Jongweg en omliggende straten aangelegd. De
wijk Heerenveen midden had zijn volle gestalte
gekregen.
In deze jaren liep de Rijksweg Leeuwarden –
Zwolle nog voor de deur van het huidige
Sportstad langs, dit was en is tevens één van de
grenzen van de wijk.

De Verlengde Dracht, nu Burgemeester
Falkenaweg in 1925

De wijk Heerenveen-midden werd in het begin
van het bestaan “Plan Zuid” genoemd. In 1948
werd in de wijk een buurtvereniging opgericht die
ook de naam Plan Zuid kreeg. Deze vereniging
heet tegenwoordig buurtvereniging Saskia.
Tijdens de oprichting in 1948 was het werkgebied
van de buurtvereniging enkele straten van de
huidige wijk. In andere delen van de wijk waren
toen ook buurtverenigingen actief. Deze
verenigingen zijn niet meer actief. Sinds kort
hebben de leden van buurtvereniging Saskia

De afgelopen jaren zijn een aantal buurten geheel
vernieuwd. De Francijntje de Boersingel is als
eerste aangepakt. Daarna zijn Tuindorp, de West
Indische Buurt en De Taconishof geheel
vernieuwd. Deze laatste buurten zijn onderdeel
geweest van het wijkontwikkelingsplan waar ook
de sloop van Sporthal de Telle en een aantal
scholen onderdeel van zijn. Op het terrein van de
voormalige Telle worden appartementen
gebouwd.
Voor de toekomst zijn nog herontwikkelingen
mogelijk in het gebied tussen de Bouwe van
Ensstraat en de Broedstoof en op het terrein van
de Letterbeam en de Mr Duisterhoutschool.
Erg belangrijk voor de wijk bij het tot stand
komen van het wijkontwikkelingsplan was het
behoud van beeldbepalende gebouwen.
Resultaat is het aanwijzen van een aantal
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gebouwen die een andere functie kunnen krijgen,
maar behouden moeten worden voor de wijk.
Beeldbepalende gebouwen die aangewezen zijn
in het wijkontwikkelingsplan om te behouden zijn
de “oude” brandweerkazerne die nu een nieuwe
bestemming heeft gekregen en tegenwoordig
Broedstoof heet. De voormalige Technische
School: hiervan is het nieuwe gedeelte
afgebroken en zijn er momenteel restaurant Het
Ambacht en diverse bedrijven in gehuisvest. De
Kempenaer is behouden voor de wijk en wordt nu
gebruikt als bedrijfsverzamelgebouw voor sociaal
maatschappelijke organisaties. Het wijkcentrum is
een van de organisaties die hierin gevestigd is.
Karst de Jongweg

Burendag op de Zuiderstraat,
“Plan Zuid”

Heerenveen – midden kent vele
buurten die in verschillende perioden
zijn gebouwd
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_Wijkvisie Heerenveen-midden_
Heerenveen-midden is een fijne wijk om in te
wonen. We zijn als inwoners, zo blijkt uit de
enquête, over het algemeen dik tevreden over
onze wijk. Al zijn er natuurlijk altijd zaken die
beter kunnen of die ons zorgen baren. Daarom
vinden we het belangrijk dat we ons vooral gaan
richten op wat er is en wat we willen behouden
om van daaruit te kijken wat er nog beter kan en
wat we nog meer willen bereiken.
Dik tevreden over onze wijk.
Uit de vele ervaringsverhalen die we als inwoners
van Heerenveen-midden elkaar hebben verteld
kunnen we concluderen dat Heerenveen-midden
een dynamische-, sociale, veilige, groene en
schone wijk is. Deze woorden typeren onze wijk
en zijn de fundamenten voor onze wijkvisie
geworden. Ze geven een ideaalbeeld weer, waar
we naar willen streven en waarvan we al
voorbeelden zien in de wijk!

Heerenveen-midden is een dynamische wijk:

Heerenveen-midden is een wijk die altijd in
beweging is. We wonen allemaal dicht tegen het
centrum aan. Er is een dagelijks komen en gaan
van mensen die naar het centrum gaan of van het
centrum komen voor werk, winkelen, diensten en
ontspanning. Alle voorzieningen zoals: de
bibliotheek, bioscoop, banken, winkels, de markt
op zaterdag, de stomerij, verschillende kerken,
verschillende sportaccommodaties en ga zo maar
door zijn op loop- en fietsafstand. De
bedrijvigheid en gezelligheid die dit met zich
meebrengt krijgen we er gratis bij. Ook de
thuiswedstrijden van SC Heerenveen blijven in
onze wijk niet onopgemerkt.
Er zijn allerlei ‘buitenhuis voorzieningen’ in de
wijk. Er is veel groen met in het bijzonder de Le
Roy tuin, speelgelegenheden voor kinderen zoals
de Ete Kuipers speeltuin (oudste speeltuin van

Heerenveen, stamt uit 1955!),
sportaccommodaties zoals sportschool Ebert die
al sinds 1958 bestaat en
ontmoetingsmogelijkheden voor jong en oud
zoals de Kempenaer en buurtvereniging Saskia.
En dan hebben we natuurlijk ook nog de scholen,
de kinderopvang en begeleidingscentra.
We vinden het belangrijk dat deze voorzieningen
kwalitatief goed en bereikbaar zijn voor de
bewoners van Heerenveen-midden. Het liefst in
de wijk of in de directe omgeving.
Heerenveen-midden is altijd in beweging als het
gaat om bouwen en verbouwen. Er zijn
regelmatig bouwactiviteiten en projecten om het
wonen in de wijk up-to-date te houden en te
verbeteren. Denk maar eens aan het Taconishof
dat volledig is herbouwd en het Tellepark waar
prachtige appartementen zijn gebouwd op de plek
van de sporthal en het zwembad.
We koesteren bestaande wijken, straten en
gebouwen zoals Tuindorp, Zuiderstraat, de
Technische school, de Broedstoof en Friesburg.
En we kijken ook naar de toekomst. De wijk, in
het bijzonder het wijkplatform, wil graag
meewerken aan projecten in de wijk. Het
wijkplatform werkt mee aan initiatieven in de wijk.
Projecten waar het wijkplatform bij betrokken is
geweest zijn onder anderen het trapveldje naast
de Kempenaer, het wijkcentrum de Kempenaer,
de speeltuin Ete Kuipers, het kunstwerk op de
rotonde en de herinrichting van de Meester Halbe
Binnertsstraat.

Heerenveen-midden is een ondernemende wijk
met ondernemende mensen:
De wijk barst van diverse bedrijven, kleine
zelfstandigen en nieuwe initiatieven voor
ondernemingen.
We streven er naar dat er waardevolle contacten
zijn tussen deze bedrijven, kleine zelfstandigen
en initiatiefnemers. Het zou goed zijn dat
Iedereen elkaar kent of wil leren kennen. We
weten elkaar dan te vinden en betrekken elkaar
bij ideeën. Hierdoor kunnen we elkaar helpen,
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kunnen we samenwerken waar nodig en elkaar
versterken. Zo zullen er ook steeds weer nieuwe
initiatieven ontstaan.
In Heerenveen-midden hebben we oog voor
elkaar. Iedereen kan een beroep doen op een
ander. Hier wordt door wijkcentrum de
Kempenaer actief in bemiddeld om vraag en
aanbod in kaart te brengen en mensen met elkaar
in contact te brengen.

De Technische School

Heerenveen-middenis een veilige en
sociale wijk:
Heerenveen-midden is een wijk waarin de
inwoners zich veilig voelen. Dit gevoel van
veiligheid komt vooral omdat de woningen en de
woonomgeving goed onderhouden zijn en worden
door bewoners. De inwoners van Heerenveenmidden voelen zich verantwoordelijk voor hun
woonomgeving en voor elkaar. Zichtbare
voorbeelden hiervan zijn de 30 kilometer actie op
de Burgemeester Falkenaweg, de
participatiegroep (gearwurkje) van de le Roy tuin,
de acties op de landelijke Opschoondag, samen
renoveren van de Ete Kuipers speeltuin, het
melden aan elkaar dat er geluidsoverlast kan zijn
als er een feestje gegeven wordt of bij
verbouwing. Maar er zijn ook onzichtbare
voorbeelden te noemen van gedeelde

verantwoordelijkheid zoals het letten op elkaars
kinderen als ze buiten spelen of het melden van
verdachte omstandigheden bij het centrale
meldpunt, de wijkagent of politie. Er is sociale
controle in positieve zin; we spreken elkaar op
een positieve manier aan als we vinden dat iets
niet goed is of niet door de beugel kan.
We kunnen ons veilig voortbewegen in de wijk.
De straatverlichting is goed, er zijn geen onveilige
plekken. De wegen en fietspaden zijn over het
algemeen goed begaanbaar al zijn er altijd
plekken die nog beter kunnen. Er gebeuren
weinig ongelukken in het verkeer omdat er geen
onveilige en onoverzichtelijke situaties zijn en
daar waar nodig zijn er verkeersremmende en
ontmoedigende maatregelen getroffen. Er is ook
voldoende parkeergelegenheid in en om de wijk.
Er is sinds 1998 een Wijkcentrum de Kempenaer
dat steeds meer door de bewoners van
Heerenveen-midden gevonden wordt. Het
wijkcentrum, tot 1995 een basisschool, staat niet
centraal en dat maakt dat er veel inspanning
nodig is en al is geweest om de wijkgerichte
activiteiten onder de aandacht te brengen van álle
bewoners van Heerenveen-midden. Activiteiten
voor de hele wijk waarbij iedereen zich betrokken
en uitgenodigd voelt. Activiteiten door en voor de
wijk georganiseerd.
Er komen steeds meer vrijwilligers bij voor de
belangrijke activiteiten die in het wijkcentrum
worden ondernomen zoals ‘Eettafel’, diverse
kinderactiviteiten, bingo, klaverjassen en dansen
We willen als Heerenveen-midden een gastvrije
wijk zijn voor bezoekers. Veel mensen van buiten
onze wijk komen door onze wijk heen om van- en
naar het centrum of, eens in de twee weken, het
Abe Lenstra stadion te gaan. Er worden dan veel
auto’s in onze wijk en voor onze huizen
geparkeerd. Dit vinden we prima en
foutparkeerders worden op een correcte manier
aangesproken als ze overlast bezorgen.
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Heerenveen-midden is een groene en schone
wijk:

Heerenveen-midden heeft gelukkig nog veel
groen. Hiermee bedoelen we bomen, struiken,
perken, groenstroken en grasvelden. We vinden
het prettig dat dit onderhouden wordt door de
gemeente. We weten ook dat er door de
gemeente sterk bezuinigd is op het onderhoud.
Dit betekent dat er burgerinitiatieven nodig zijn
om het groene en schone in de wijk te
onderhouden. Dit begint natuurlijk bij ons eigen
huis en ‘erf’ dat we zelf zoveel mogelijk schoon
houden. Daarnaast onderhouden we de
gemeenschappelijke ruimte door niets op straat te
gooien, hondenpoep op te ruimen en mee te
doen aan ‘Opschoon’ dagen.
We willen ook een wijk zijn waar bewoners
bewust kiezen voor duurzame middelen waardoor
we schoner wonen. Als er initiatieven genomen
kunnen worden in die richting willen we graag
participeren, bijvoorbeeld: acties om
(gezamenlijk) zonnepanelen te plaatsen of mee
denken over duurzame wijkverlichting.

Volkstuinen “De Lege Midden”
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Acties naar aanleiding van onze visie.
Waar gaan we ons op richten op de korte en
lange termijn?
Per typering noemen we een aantal actiepunten
die naar onze mening belangrijk zijn:
 om te behouden wat er is
 wat er nog beter kan op de korte en lange
termijn.

Heerenveen-midden is een dynamische wijk
Korte termijn:
- ondernemersbijeenkomst(en) /
ondernemersborrel waarin ondernemers
elkaar leren kennen en eventueel
gezamenlijk activiteiten kunnen ontplooien
Lange termijn
- ondernemersactiviteiten voor en door de
bewoners in de buurt
- organiseren van diverse doe-activiteiten in
de Kempenaer voor en door verschillende
doelgroepen bv. kunstenaars,
ondernemers, werkelozen
- ieder jaar is er een grote wijkbijeenkomst
van alle bewoners
Ideeën n.a.v. de inloopavond:
- Ondernemersborrel / netwerk
- Graag betrokken bij wegen plannen /
nieuwbouw
- Voorzieningen behouden: bieb versus
boekenkist / niet concurreren (visie)
- Initiatieven koppelen aan bestaande
initiatieven / afwegingen maken

Heerenveen-midden is een veilige en sociale
wijk
Korte termijn
‘Voor elkaar en door elkaar’ - acties. Sinds
kort is er al een initiatief waar vraag en
aanbod voor klusjes en activiteiten samen
komen (burenhulp)

Lange termijn:
In het leven roepen van een
‘Verkeersgroep’ die initiatieven neemt om
(op een ludieke manier) verkeers- en
parkeerproblemen aan te pakken. Richten
zich op de verkeersveiligheid.
Ideeën n.a.v. de inloopavond
- 30 km bord bij rotonde ingang Sieger van
der Laanstraat. Alle ingangen van de wijk.
- Er is te weinig verlichting op bepaalde
plaatsen
- Betere wijkaanduiding
- Wijkschouw: Verlichting tuindorp
(onderzoek en mogelijkheden – schouwen
/ beleving peilen)
- Eetproject: buren bij elkaar eten project
- Voetbal verkeer / parkeren / betaald
parkeren

Heerenveen-midden is een groene en schone
wijk
Korte termijn
- Elke bewoner zorgt ervoor dat de eigen
straat en tuin netjes en schoon is.
- een ‘ Groen groep’ in het leven roepen
die onderzoekt hoe we het groen in de
wijk kunnen behouden en eventueel
uitbreiden en het gebruik van
milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen
bevorderen
- het organiseren van opschoondagen door
de groengroep
- het organiseren van onderhouds- en
plantdagen om de wijk op te fleuren in de
verschillende jaargetijden door de
groengroep
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Lange termijn:
- ‘Duurzaamheidsgroep’ die samen
onderzoekt welke maatregelen we in de
buurt kunnen nemen om een duurzame
wijk te zijn / worden. Bijvoorbeeld het
plaatsen van zonnepanelen of ledverlichting
- wijkschouwen door bewoners (voor de
duurzaamheids- en groengroep) op
punten die we graag willen behouden en
verbeteren (hondenpoep, verlichting,
veilige bestrating, groen, zwerfvuil,
onveilige zaken melden etc.).
Wijkteamleider Piet Vaartjes hierin
betrekken.

Ideeën n.a.v. de inloopavond
- bewoners betrekken bij aanplanting groen
in de wijk
- gemeentegroen, dat slecht onderhouden
wordt, in kaart brengen en bij woningen
trekken; toevoegen aan de tuinen van de
bewoners
- scholen benaderen om zwerfvuil op te
ruimen. `Vele handen maken licht werk’
- Entree wijk: Oranje Nassau meer bomen
- Prullenbakken bij speelplaatsen
- Begroeiing: visueel plaatje van Tuindorp
kan beter
- Meer ontmoetingsplekken in de wijken met
voorzieningen voor hardloopgroepen en
kinderen. Initiatieven laten zien of een
bewonersavond organiseren om wensen
en mogelijkheden te inventariseren.

Bijlage 1: Uitkomsten enquête
Er zijn in totaal 341 bruikbare enquêtes teruggestuurd of opgehaald door vrijwilligers van het
wijkplatform zelf. De uitslagen van deze enquête zijn hier terug te lezen. In totaal zijn er 156
respondenten die zijn/haar adresgegevens hebben achtergelaten omdat ze uitgenodigd willen worden
voor toekomstige vergaderingen en/of actief willen worden voor en in de wijk.
Om een beeld te krijgen van de respondenten is in onderstaande grafiek af te lezen hoe lang men
woont in de wijk. Er is te zien dat de woonduur redelijk goed verdeeld is wat de wijk divers maakt. Dit
is ook belangrijk voor de uitkomsten van de enquête. Wel is te zien dat de groep die tussen 20 en 40
jaar in Heerenveen-midden woont licht ondervertegenwoordigd is.
Grafiek 1
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De enquête is opgebouwd in min of meer drie delen. De eerste vragen gaan voornamelijk over de
persoonlijke woonbeleving en contact met buren. In grafiek 2 staan de uitkomsten van die vragen. Er
is te zien dat veel respondenten positief zijn gestemd over zijn/haar woonbeleving.
Grafiek 2
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Omdat de wijk Heerenveen-midden een vrij grote wijk is met duidelijke scheidingslijnen in de vorm
van doorgaande wegen is de wijk te verdelen in vier stukken. Het opdelen van de wijk is mogelijk door
middel van de adresgegevens van respondenten. Omdat minder dan de helft van de respondenten
zijn/haar adresgegevens heeft opgegeven is dit natuurlijk niet een volledig beeld maar wel een goede
kijk in de beleving van burgers in de verschillende wijkdelen. In afbeelding 1 staat de verdeling van de
wijk met de nummers 1 t/m 4. De uitkomsten in grafiek 2 zijn zo uitgesproken positief dat het weinig
zin heeft deze nog onder te verdelen in de vier wijkdelen.
Afbeelding 1
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De grafieken 1 en 2 waren min of meer een inleiding van de enquête. Het volgende deel van de enquête
gaat over de voorzieningen in de wijk. In grafiek 3 zijn de uitkomsten te zien. Ook hier zijn de cijfers
weer in procenten.
Grafiek 3
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De gegevens uit grafiek 3 gelden voor de gehele wijk Heerenveen-midden. Deze uitkomsten zijn
interessanter om onder te verdelen in de eerder genoemde vier wijkdelen. Zo kunnen we zien of de
verschillende wijkdelen hetzelfde denken over voorzieningen en waar behoefte is aan betere
voorzieningen.
Grafiek 4
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Er valt hier op dat wijkdeel 3 het minst tevreden is over de groenvoorziening. In deze wijk zijn de
mensen een stuk minder tevreden dan het gemiddelde van alle respondenten, zoals te zien in grafiek
3.
Grafiek 5
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Alle vier de wijkdelen zijn meer tevreden over de speelvoorzieningen dan het gemiddelde van alle
respondenten. In wijkdeel 1 en 2 zijn er zowel veel mensen die tevreden zijn alsook veel mensen die
de speelvoorzieningen een matig/slecht geven.
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Grafiek 6
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Grafiek 7
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Net als de cijfers in grafiek 3 zijn er veel respondenten die geen mening hebben over de
onderwijsvoorzieningen en maar weinigen die ontevreden zijn.
Grafiek 8
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Over het (openbaar vervoer) hebben ook veel respondenten geen mening. Wat hier verder opvalt is
dat in wijkdeel 2 kennelijk ontevredenheid is over deze voorziening, dit in tegenstelling tot wijkdeel 1.
Grafiek 9

Wat vindt u van de inrichting van de woonomgeving?
80
60
% 40

58,6
52,2
37,2
27,6

Wijkdeel 1

41,9
30,4 27,629,3

37,9
13

20

20,9

12,1

0
Redelijk/goed

Gemiddeld

Uitkomsten bewonersenquête mei 2013

Matig/slecht

Wijkdeel 2
4,3 0 6,9 0
Geen mening

Wijkdeel 3
Wijkdeel 4

In wijkdeel 2 en 3 is men het minst tevreden over de inrichting van de woonomgeving.
Wat in alle grafieken opvalt is dat de respondenten die hun adresgegevens hebben opgegeven meer
een mening hebben dan het gemiddelde in grafiek 3. Afgezien van voornamelijk wijkdeel 2 en 3 zijn
deze respondenten ook meer tevreden over de voorzieningen in de wijk.
Er zijn de respondenten een aantal problemen voorgelegd met de vraag hoe groot zij deze achten. In
onderstaande tabel zijn de vragen, met de uitkomsten te zien.
Tabel 1

Geen

Klein

Groot

Geen
mening

Hoe groot is het verkeersprobleem?

37,5%

33,8%

23,6%

5.1%

Hoe groot zijn de parkeerproblemen?

37,8%

25,3%

32,7%

4,2%

61%

24,4%

7,4%

7,1%

72%

16,6%

6,3%

5,1%

Hoe groot is het drugsprobleem?

64,7%

13,9%

3%

18,4%

Hoe groot zijn de problemen met jongeren?

61,3%

26,7%

4,8%

7,2%

Hoe groot zijn de problemen met pesterijen
en intimidatie?
Hoe groot is het vandalismeprobleem?

79,2%

10,1%

1,5%

9,2%

59,8%

28,1%

5%

7,1%

Hoe groot is het diefstalprobleem?

58,5%

29,1%

3,6%

8,9%

Hoe groot is het inbraakprobleem?

58,6%

26,7%

4,8%

9,9%

Hoe groot zijn de geweldsproblemen?

76,4%

11,3%

0%

12,2%

Hoe groot zijn de problemen met (blaffende)
honden?
Hoe groot zijn de problemen met buren?

Er is goed af te lezen waar de respondenten het meest mee zitten. Een grote groep vindt de parkeeren verkeersproblemen in de wijk een probleem. Verder valt op dat ongeveer een derde van de
respondenten kleine problemen heeft met vandalisme, diefstal en inbraak. Ook (hang) jongeren
worden als een klein probleem gezien.
Grafiek 10
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Er wordt in de enquête niet helemaal duidelijk wat deze verkeersproblemen precies zijn. Zijn dit
hardrijders? Is er teveel (woon/werk) verkeer? Is de doorstroom in de wijk niet goed? Alhoewel er
misschien wel een lichte overlap is in de uitkomsten (doordat verkeers- en parkeerproblemen twee
aangrenzende problemen zijn) laat de grafiek over de parkeerproblemen een ander plaatje zien.
Grafiek 11
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In tegenstelling tot grafiek 10 waar de respondenten redelijk eensgezind zijn komt in bovenstaande
grafiek duidelijker naar boven welke delen van de wijk (grote) problemen hebben met het parkeren
van de auto. Voornamelijk de delen 1 en 2 hebben parkeerproblemen. Dat is ook niet verwonderlijk
omdat deze wijkdelen tegenover het Abe Lenstra stadion liggen en dus tijdens wedstrijden het meeste
te maken krijgen met auto’s van bezoekers.

Aantal respondenten

Grafiek 12
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Wat in tabel 1 zichtbaar is komt ook terug in bovenstaande grafiek. De belangrijkste onderwerpen zijn
de parkeer- en verkeersproblemen. Deze problemen richten zich voornamelijk op de verkeerschaos
die ontstaat bij thuiswedstrijden van SC Heerenveen. Bezoekers zetten dan de auto in de
aangrenzende woonwijken waardoor er voor de bewoners geen parkeerplek meer is. Maar liefst 31%
van de respondenten noemt parkeerproblemen als het belangrijkste onderwerp. Tellen we daar de
verkeerproblemen bij op dan heeft 57% van de respondenten last van verkeers- en
parkeerproblemen.
Grafiek 13
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6

Onderwerp

5

5

Er is in de enquête ook gevraagd wat men het meeste mist in de wijk. Hoewel veel respondenten hier
niets of een klacht hebben ingevuld (zoals: ‘het verminderen van hondenpoep’) is er toch een lijst te
maken. Het meest worden de speelvoorzieningen genoemd gevolgd door betere verlichting. De
verlichting richt zich voornamelijk op de donkere steegjes in de wijk. In de bijlage is de complete lijst
te zien.
Grafiek 14
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Met de enquête is ook ondernomen om mensen (meer) actief te laten zijn/worden in de wijk, of
althans om daar een beeld van te krijgen. Van de respondenten geeft 6,5% aan dat ook te willen, 22%
zegt misschien actief te willen zijn.
Grafiek 15
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Van de respondenten die (misschien) actief willen zijn in de wijk en zijn of haar adres gegevens heeft
opgegeven is een kwart bereid om alleen mee te praten over hoe het beter kan. Het meedoen en
organiseren van activiteiten is minder in trek. Er zijn ook respondenten die graag meerdere functies
willen, dus meepraten, actief meedoen en organiseren van activiteiten. Bovenstaande grafiek is in
procenten. Het representeert een groep die 93 man groot is.
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Conclusies
Het doel van de enquête is om de leefbaarheid te verbeteren. Niet alleen door aan te
geven wat beter en anders kan maar ook door zelf aan de slag te gaan. Dankzij de
uitkomsten van de enquête kan nu gericht gewerkt worden aan onderwerpen die het
meest bij de bewoners spelen.
Over het algemeen zijn de respondenten tevreden met de woonomgeving, en de
voorzieningen daarin. Er zijn echter een aantal onderwerpen die steeds terugkomen en
opvallen. Voornamelijk de parkeer- en verkeersproblemen in de wijk. Rondom
voetbalwedstrijden moet er een structurele oplossing komen voor dit probleem. Vooral
in de wijkdelen 1 en 2.
Verdere aandachtpunten zijn de groenvoorziening in wijkdeel 3, de speelvoorzieningen
in het algemeen maar voornamelijk in de wijkdelen 2 en 4, de voorzieningen voor
(openbaar) vervoer in wijkdeel 2 en de inrichting van de woonomgeving in
voornamelijk wijkdeel 3.
Ongeveer een derde van de respondenten heeft te maken met kleine en soms grote
problemen rondom vandalisme, diefstal en inbraak. Er zijn respondenten die aangeven
toezicht en agenten op straat te missen. Wellicht dat het gemis van dit toezicht bijdraagt
aan vandalisme, diefstal en inbraken.
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Bijlage 2: Wat mist u in de wijk

Aantal
Niet ingevuld
30km zone
Bankjes
Basisschool
Beplanting
Bewonerscommissie
Bloemen/Bloembakken
Brievenbus
Buurtactiviteiten
Buurtbemiddeling
Buurtgevoel
Buurthuis
Een goede school
Gladheidsbestrijding
Grotere volkstuin
Hangplek
Huur garages
Jongerenrecreatie
Leefbaarheid
Moskee
Onderhoud tuinen
Onderhoud vijver
Onderhoud wegen
Ontmoetingsplek
Ouderenactiviteiten Kempenaer
Parkeerplaatsen
Prullenbakken
Saamhorigheid
School de Kempenaer
Speelvoorzieningen
Sportactiviteiten
Supermarkt
Toezicht op snelheid auto's
Toezicht/Wijkagent
Trapveldje
Veldje voor honden
Verkeersdrempels
Verlichting
Verzamelbak bladeren
Waterpartijen
Zebrapad
Totaal
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251
1
2
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
5
4
1
1
15
1
2
1
6
1
1
3
8
4
1
1
341

Procent
73,6
0,3
0,6
0,3
1,2
0,3
0,3
0,6
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,6
0,3
0,3
0,3
0,6
0,3
1,5
1,2
0,3
0,3
4,4
0,3
0,6
0,3
1,8
0,3
0,3
0,9
2,3
1,2
0,3
0,3
100

Bijlage 3: Heerenveen-midden in cijfers.
1. Demografie
Midden

Heerenveen

Nederland

0 – 14 jaar

13%

17%

17%

15 – 24 jaar

12%

11%

12%

25 – 44 jaar

28%

25%

26%

45 – 64 jaar

24%

28%

28%

65+

24%

19%

16%

2. Huishoudens
Midden

Heerenveen

Nederland

Eenpersoonshuishouden 46%

34%

36%

Huishouden zonder
kinderen
Huishouden met
kinderen

31%

32%

29%

23%

29%

34%

3. Wonen
Midden

Heerenveen

Nederland

%koop

35%

55%

55%

% huur

65%

45%

45%

Gemiddelde
woningwaarde
Woningvoorraad

150.000

215.000

237.000

1835

19.660

7.217.805
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4. Inkomen
Gemiddeld inkomen
per inwoner
% Huishoudens met
laag inkomen
% Huishoudens met
midden inkomen
% Huishoudens met
hoog inkomen
% Huishoudens onder
of rond sociaal
minimum inkomen
% in bijstandsuitkering

Midden

Heerenveen

Nederland

17.700

27.800

29.800

60%

43%

40%

35%

41%

40%

5%

16%

20%

4,7%

4,7%

Heerenveen

Nederland

12%

6,9%

5. Bevolkingssamenstelling
Midden
% Autochtoon

84%

% Westers allochtoon

6%

% Niet-westers
allochtoon

10%

6%

12%

Midden

Gemiddeld Nederland

1,7

Gemiddeld
Heerenveen
5,6

Ziekenhuis

2,1

6,0

Kinderdagverblijf

0,4

2,6

Basisonderwijs

0,5

0,9

Supermarkt

0,8

2,5

6. Voorzieningen
Afstand tot
voorziening in km
Huisarts

Opvallende bij deze cijfers is:
• Het aantal inwoners van 65+ en ouder is vrij hoog. Dit kan onder andere komen
door Zorgcentrum Marijke Hiem, een ouderencentrum met aanleunwoningen in de
wijk.
• Het aantal eenpersoonshuishoudens is relatief hoog en het aantal huishoudens
met kinderen laag.
• De verhouding koop en huurwoningen wijkt 10% af van het gemiddelde in
Heerenveen. En van de koopwoningen is de waarde gemiddeld lager dan in
Heerenveen.
• Het gemiddeld inkomen in de wijk is laag. Het aantal lage inkomens is relatief erg
hoog.
• Heerenveen-midden is een wijk met inwoners vanuit veel verschillende culturen.
• De afstand tot de meeste voorzieningen is klein. Midden is een centraal gelegen
wijk.
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