
 

Uitnodiging ruimtelijke uitwerking 
kruispunt Heerenveen Midden 
  
  

 

De gemeente gaat de rotonde in Heerenveen-Midden opnieuw inrichten. Dit is de 

rotonde die de Burgemeester Falkenaweg, de Rottummerweg en de Oranje 

Nassaulaan met elkaar verbindt. Dit is nodig om de groeiende verkeersstroom aan te 

kunnen. Na meerdere inspraakbijeenkomsten en afwegingen heeft de raad gekozen 

voor een kruispunt met verkeerslichten. Inmiddels is het plan verder uitgewerkt, 

bijvoorbeeld het groen, de vormgeving van de parallelwegen en de aansluitingen op 

andere wegen. Over deze uitwerking informeren we u graag in een digitale 

bijeenkomst.  

 

Wat ging er vooraf? 

In de afgelopen jaren is met elkaar 

nagedacht over opties voor het kruispunt 

Heerenveen Midden. Aan de hand van een 

drietal bijeenkomsten en input van een 

enthousiaste klankbordgroep zijn we 

gekomen tot vier plannen. Deze plannen 

zijn beoordeeld op verschillende criteria, 

waaronder de mening van de omgeving. 

Alle bewoners en eigenaren van de wijken 

Midden en de Akkers mochten stemmen op 

de vier plannen.  

Uiteindelijk heeft de raad in oktober 2020 

gekozen voor een kruispunt met 

verkeerslichten.  

 

Ruimtelijke inpassing 

Maar, hoe past de kruising met 

verkeerslichten in de bestaande omgeving? 

Hierbij gaat het om de inrichting met 

beplanting, maar ook de ligging en 

vormgeving van de parallelwegen. We 

hebben dit uitgewerkt tot een voorstel voor 

een ruimtelijke inpassing.  

We laten u graag zien hoe dit eruit ziet. 

Hiervoor organiseren wij een digitale 

bijeenkomst. 

 

U bent van harte uitgenodigd 

Wij nodigen u als direct omwonende uit 

voor deze bijeenkomst op woensdagavond 

14 april om 19:30 uur. 

 

Wij zijn benieuwd naar uw reactie op het 

voorstel en hopen dat u kunt deelnemen. 

 

Aanmelden is noodzakelijk, dit kan via 

rotondemidden@heerenveen.nl. Na opgave 

ontvangt u een bevestiging met de 

vergaderlink om aan de bijeenkomst te 

kunnen deelnemen. 

 

Project informatie 

Meer informatie over het project kunt u 

vinden op  
www.heerenveen.nl/rotondeheerenveenmidden 

 

Heerenveen Beter Bereikbaar 

Na de bijeenkomst maken wij het voorstel 

voor de ruimtelijke inpassing definitief.  

De werkzaamheden starten naar 

verwachting in 2023 en worden onderdeel 

van het project Heerenveen Beter 

Bereikbaar. Heerenveen kent een grote 

verkeersdrukte in de ochtend- en 

avondspits. Om de verkeerssituatie vlotter 

en veiliger te maken, worden vanuit het 

project Heerenveen Beter Bereikbaar de 

op- en afritten van de A32 en de wegen 

naar de op- en afritten (K.R. Poststraat en 

Oranje Nassaulaan) verbeterd.   

 

Vragen 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact 

op met Jan Westrik: 

 0513 – 617 681 

  @ j.westrik@heerenveen.nl 
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