
 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN 

december 2020 

  

 

    
    
  
 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

                                                                           
 
 

                                                      
Nieuwbouwwoningen op locatie ‘Het Mierennest’ 
 
Plegt-Vos werkt momenteel aan een nieuwbouwplan op de 
locatie waar voorheen het schoolgebouw en kinderdagverblijf 
‘het Mierennest’ stond. Dit gebouw is in 2019 gesloopt. 
Plegt-Vos is voornemens om hier 9 nieuwbouw 
koopwoningen te realiseren, 4 rijwoningen langs de Luitzen 
Wagenaarstraat en 5 rijwoningen langs de Kempenaerssingel. 
Vóór de woningen aan de Kempenaerssingel komt een 
openbare groenstrook. De grote boom die daar op de hoek 
staat zal behouden blijven. Volgens planning zullen de 
woningen in de zomer van 2021 in verkoop gaan en zullen ze 
in 2022 gebouwd worden. 
De direct omwonenden worden middels een brief 
geïnformeerd en uitgenodigd om op de plannen te reageren. 

 

 

Bestuur en vrijwilligers van Wijkbelang 
Heerenveen-midden  

wensen u  
fijne feestdagen en een gezond 2021 

 Computerhulp voorlopig dicht  

 

Gezien de grote onzekerheid rondom het 

coronavirus  hebben we helaas moeten besluiten 

voor de rest van dit jaar de computerhulp te 

stoppen. 

Vanaf januari 2021 hopen we u weer te mogen 

ontvangen, voor meer informatie kunt u terecht 

op onze facebookpagina en de website  
www.wijkheerenveenmidden.nl 

   

https://tracking.supportervanschoon.nl/supporternieuws/mondkapje-geen-zwerfkapje/?utm_campaign=supporter-van-schoon&utm_medium=email&utm_source=mailing&utm_content=info&utm_term=Campagne-mondkapje-geen-zwerfkapje&cctw=AQAAAAAgAAEFJCKVVqRfiu9xNSs
http://www.wijkheerenveenmidden.nl/
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COLOFON 
De nieuwsbrief is een uitgave van 

Wijkbelang 

Heerenveen-midden  
www.wijkheerenveenmidden.nl 

bestuur@heerenveen-midden.nl 

dekempenaerverhuur@heerenveen-

midden.nl 

Wijkcentrum De Kempenaer 

Dr. Wumkeslaan 4 

8442 EM Heerenveen 

MOBIEL  06-55 21 75 83 

NUTTIGE INFORMATIE 

Tel. Wijkbeheer 0513-617 784 

www.buurtverenigingsaskia.nl 

Lid worden: 06-13 76  05 40 

 

 

  

  

 

  

  
Perenboom planten 
Eerder dit jaar (in augustus) was er in Nederland een overschot aan 
perenbomen vanwege stagnatie in de export.    
De gemeente Heerenveen heeft in deze actie een aantal  
perenbomen ontvangen voor aanplant in het openbaar groen,  
zodat ze beschikbaar zijn voor al onze inwoners.  
In de winter van 2020/2021 krijgen de bomen hun definitieve plek. 
Voor het planten van de bomen worden nu locaties gezocht. Op de 
nieuwe plek moet de boom de ruimte hebben om goed uit te groeien. 
Om de vruchten te kunnen plukken is het ook van belang dat de 
locatie goed toegankelijk is en voldoende veilig. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld:  

 Goed toegankelijk voor voetgangers en fietsers,  
 Voldoende afstand van een (drukke) weg,  
 Voldoende afstand van een waterkant.  

Daarnaast moet de grond geschikt zijn, of geschikt kunnen worden 
gemaakt om de bomen te kunnen planten.      
Op plekken waar bijvoorbeeld kabels en leidingen in de grond liggen 
is het planten van bomen niet mogelijk. 
Weet u een mooi plekje bij u in de buurt, of in de wijk om een 
perenboom te planten?   

Stuur voor 1 december een berichtje naar bestuur@heerenveen-
midden.nl  en laat het ons weten!      
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