
 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF HEERENVEEN-MIDDEN 

     Juni 2021  

  
                                                   Werkzaamheden Heerenveen-midden en Akkers 
 
De gemeente Heerenveen verwacht vanaf het derde of vierde kwartaal van dit jaar een 
plan te maken voor aanpassingen aan de Burgemeester Falkenaweg. Prioriteit voor zowel 
de gemeente, als omwonenden bij de aanpak zijn herinrichting van de Burgemeester 
Falkenaweg inclusief parallelwegen. Eerder al besloot de gemeenteraad in oktober 2020 
om de herinrichting van de Burgemeester Falkenaweg te onderzoeken.  
Eerder al werd bekend dat de werkzaamheden aan de rotonde in Heerenveen-Midden 
naar verwachting in 2023 van start gaan. Op plek van de rotonde die de Burgemeester 
Falkenaweg, de Rottummerweg en de Oranje Nassaulaan met elkaar verbindt komt een 
kruising met verkeerslichten. Dat is volgens de gemeente nodig om de groeiende 
verkeersstroom aan te kunnen. De afgelopen jaren heeft de gemeente samen met 
omwonenden nagedacht over opties voor het kruispunt Heerenveen Midden. Daaruit 
kwamen vier plannen naar voren. Alle bewoners en eigenaren van de wijken Midden en 
de Akkers mochten erop stemmen. Uiteindelijk koos de gemeenteraad in oktober 2020 
voor een kruispunt met verkeerslichten. De werkzaamheden zijn onderdeel van het 
verkeersproject Heerenveen beter bereikbaar. Daarbij worden de op- en afritten van de 
A32 en de wegen naar de op- en afritten via de K.R. Poststraat en Oranje Nassaulaan 
aangepakt, om de verkeersdoorstroming te verbeteren. 
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                     Lezing De Le Roy tuin door Peter Wouda 

                                         De Le Roy tuin ligt al sinds 1966 als  

                                         een groene oase midden in de wijk  

                                         Heerenveen-Midden. Aangelegd naar 

                                         de ideeën van Louis Le Roy is de  

                                         groenstrook nu onder beheer van 

bouwmeester Peter Wouda, geboren en getogen in 

Heerenveen-Midden,  die van Le Roy het werken aan een 

ecokathedraal heeft geleerd. De plek trekt vanaf het begin 

bezoekers uit binnen- en buitenland omdat het op een 

unieke manier wordt beheerd. In deze lezing vertelt Peter 

Wouda aan de hand van foto's van de afgelopen 50 jaar wat 

de achterliggende gedachte is achter deze Heerenveense 

ecokathedraal, en hoe u als omwonende mee kunt doen.  

Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Vrijdag 8 oktober 2021 van 19.30-21.30 uur 

De Kempenaer 
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                                           Nieuwe wijkagent voor Heerenveen midden en centrum 

                                       Heerenveen midden en centrum  heeft een nieuwe wijkagent . Yvonne de Jong houdt toezicht op  

                                      dit gebied en werkt eraan om deze wijk veilig en leefbaar te houden. 

Yvonne de Jong heeft veel zin om in dit gebied haar  werkzaamheden als wijkagent uit te voeren. Yvonne vertelt: "Sinds 

2008 ben ik werkzaam bij de politie. Sinds 2012 ben ik werkzaam in Heerenveen. Ik heb altijd als politie op straat 

gewerkt. Vanaf 20217 was ik wijkagent van de buitendorpen.  Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en Johannes Bron 

stopt als wijkagent Heerenveen midden en centrum. Heerenveen midden zal ik alleen gaan doen en samen met Jan 

Graafstra ben ik de wijkagent van Heerenveen centrum. Als wijkagent ben ik in de wijk te vinden. lk wil graag 

aanspreekbaar zijn voor de mensen, want  zij weten als geen ander wat er speelt en leeft in hun wijk, zij zijn de ogen en 

oren van de politie.” 

“Buurtbewoners kunnen met structurele problemen en wijk gerelateerde vragen bij mij terecht. Ik voer mijn 

werkzaamheden uit vanaf het team Zuidoost-Fryslân, locatie Heerenveen. Ik ben te bereiken via het telefoonnummer 

0900-8844 (lokaal tarief). Als ik niet aanwezig ben, kunnen buurtbewoners een bericht voor mij achterlaten. 

Bel voor spoedgevallen met 112. Spoedgevallen zijn alle heterdaad situaties waarbij de komst van de politie direct 

nodig is. U ziet bijvoorbeeld dat er vernielingen gepleegd worden, dat er ingebroken wordt in een woning, er een 

vechtpartij gaande is, dan mag u altijd 112 bellen. Voor niet heterdaad situaties kan u melding doen via het 

telefoonnummer 0900-8844. Mocht u kennis hebben van criminele activiteiten in uw buurt maar wenst u dit anoniem 

te melden dan kan dit via het telefoonnummer 0800-7000 Meer informatie over Meld Misdaad Anoniem kan u vinden 

op www.meldmisdaadanoniem.nl. 

Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met uw 

wijkagent. 

Op www.politie.nl, onder het kopje Mijn buurt, vindt u alle informatie over uw wijk en de wijkagenten die in uw wijk 

actief zijn. 
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