
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN 

     April 2021  

Wijkcentrum  gesloten!! 

i.v.m. de corona 

maatregelen 

is het wijkcentrum 

  voorlopig gesloten 

 
 
 

    

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

Stichting Regenboogbelang Heerenveen start met RBH Luisterlijn 

De luisterlijn is er voor vragen over je seksuele geaardheid, maar ook als er 
problemen zijn in je omgeving waardoor je niet jezelf kunt zijn. Ook als je 
gewoon even behoefte hebt aan een luisterend oor, dan kun je vanaf nu 
bellen met de RBH Luisterlijn. De RBH Luisterlijn is er voor iedereen, van 
jong tot oud, en kan anoniem gebeld worden. Vrijwilligers van de stichting 
horen graag als er iets is waar je mee zit. Voor specifieke vragen of 
problemen kan de luisterlijn ondersteunen met uitzoeken welke hulp nodig 
is. De RBH Luisterlijn is een initiatief van Regenboogbelang Heerenveen in 
samenwerking met maatschappelijke partners. De stichting is actief in 
gemeente Heerenveen en richt zich op thema’s die betrekking hebben op 
LHBTI. Kijk voor meer informatie op www.rbh.frl/luisterlijn. 
Tel: 06 83528755 

 

 

        

Pinnen in de Kempenaer 

U kunt uw drankje of hapje ook  pinnen in het 

Wijkcentrum, onze barmedewerkers stellen het  op 

prijs wanneer u hier gebruik van maakt!!   

 

          

 

 

We zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die ons 

willen helpen met het verspreiden van de nieuwsbrief, 

heb jij een paar uurtjes in de maand over en wil je ons 

hiermee helpen? Neem dan contact met ons op via, 

bestuur@heerenveen-midden.nl 

Tel: 06 13257492    

                          

 
 Wijkbelang  Heerenveen-

midden 

wenst iedereen fijne  
Paasdagen 

http://www.rbh.frl/luisterlijn
mailto:bestuur@heerenveen-midden.nl


 

 

 

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 

  06-55 21 75 83 

 www.buurtverenigingsaskia.nl 

Lid worden: 06-13 76  05 40 

 

 

 
 
Waar kunt u in de gemeente Heerenveen terecht bij (dreigende) schulden? 
 
U kunt met uw geldzorgen terecht bij de MEITINKERS: 
Aanmelden:  Neem contact op met de meitinker van de woonservicezone waarin u woont. 
Bel met 14 0513  of (0516) 617 617. 

Hulp bij problemen of vragen op sociaaljuridisch gebied?  Steunpunt De Barones.  
Voor uitkeringen, belastingen, toeslagen, kwijtscheldingen, bezwaren en invullen 
formulieren.  Aanmelden:  

• Bel met (0513) 624 127 of  0613 92 83 08 
• Stuur een e-mail naar info@steunpuntdebarones.nl 

 Is de administratie niet op orde?  Humanitas Thuisadministratie biedt hulp bij het  

op orde brengen en houden van de gehele administratie, zodat er weer overzicht is. 

Aanmelden: Bel met  0642 42 37 95  of stuur een mail naar 

ta.humanitash@gmail.com     Voor uitgebreide info zie onze website. 

 

 Voorstellen bij uitbreiding Le Roy tuin 

Van Gemeente en Stichting TIJD hebben wij via de nieuwsbrief vernomen dat er plannen zijn om de  

Le Roy tuin uit te breiden. Als de brug over de Oranje Nassaulaan weggehaald is en de nieuwe 

verkeersituatie klaar is komt er openbare ruimte vrij, waar een nieuwe bestemming voor kan komen. Dit 

is een mooie gelegenheid om de omwonenden te betrekken bij ontwikkelingen in de Leroytuin, iets wat 

Le Roy zelf ook altijd gewild heeft.  Ondergetekenden, die dagelijks langs de Kennedylaan en de 

Rembrandtlaan wandelen of fietsen doen daarom de volgende suggesties aan de Stichting TIJD en de 

Gemeente: 

1. Sta  geen gestapelde bouwwerken toe hoger dan 1 meter en graag bouwwerken met  

     openingen en scheuren en bovenop veel groen.  

2.  Sta bij bouwwerken geen zware betonplaten toe, zoals gebeurd is bij het bouwwerk  

      tegenover de gereformeerde kerk. 

3.  Graag veel ruimte voor wilde bloemen en planten, die geschikt zijn voor bijen, vlinders 

      en insecten; 

4. Leg paden aan in het  gebied , die zowel geschikt zijn voor kinderwagens als voor rollators.  

     De paden moeten goed onderhouden worden, eventueel met vrijwilligers uit de buurt. 

5. Wel veel groen in de uitbreiding, maar geen gras dat steeds gemaaid moet worden. 

Dit zijn onze belangrijkste wensen. Wij nodigen andere inwoners van Heerenveen Midden uit om ook 

ideeën naar voren te brengen. 

Siebe Homminga  Alma Tademaweg 50   e-mail: siebe.homminga@planet.nl 

Johannes Zijlstra   Alma Tademaweg 54   e-mail: johzijlstra@hetnet.nl 

Bertus Koning        Alma Tademaweg 68   e-mail: jamlac@planet.nl   
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