…een leef baar
dorp met genoeg
faciliteiten voor jong
en oud
Robin uit Aldeboarn

!
...ook meedenken
op 12 maart
in Nieuwehorne

…een landschap
waarin ruimte
blijft voor de
agrarische sector
Tine uit Hoornsterzwaag

Uitnodiging Omgevingsdialoog gemeente Heerenveen

We zijn gestart met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie voor de gemeente
Heerenveen. Wat is uw kijk op de toekomst van uw omgeving? We nodigen u uit
daarover met ons in gesprek te gaan. U bent van harte welkom op de eerste
Omgevingsdialoog op 12 maart in Nieuwehorne. Deze bijeenkomst is voor
inwoners van Jubbega, Hoornsterzwaag, Bontebok, Oudehorne en Nieuwehorne.
Werken aan de toekomst
Veel dorpen en wijken zijn bezig met de toekomst van hun
leefomgeving door het opstellen van een nieuwe dorpsof wijkvisie. Gelijktijdig gaat de gemeente aan de slag met
een nieuwe Omgevingsvisie voor heel Heerenveen.
De Omgevingsvisie is een langetermijnvisie voor de
inrichting, het gebruik en het beheer van de fysieke
leefomgeving. U kunt daarbij denken aan onderwerpen als
wonen, water, milieu, natuur, gezondheid en leef baarheid.
Samen optrekken
Bij het opstellen van de Omgevingsvisie en de nieuwe
dorps- of wijkvisies willen we graag samen met elkaar
optrekken, kennis delen en keuzes maken. Daarom
organiseren we in verschillende dorpen in de gemeente
een aantal bijeenkomsten. Hierin willen we u onder
andere helpen met informatie die in u in uw visie kunt
gebruiken en u kunt ons helpen invulling te geven aan de
gemeentelijke visie.
Eerste bijeenkomst in maart
De eerste bijeenkomst vindt plaats in maart en draait om
vragen als: Wat leeft er in uw dorp of wijk? Wat vind u
belangrijke kwaliteiten in de omgeving en welke plekken
wilt u graag verbeteren? Welke veranderingen ziet u in de
toekomst op u af komen?
PROGRAMMA
19.00 uur Inloop met koffie/thee
19.30 uur Welkom en toelichting op het programma
Lokale verhalen van inwoners
Korte uitleg thema’s en werkvorm
20.30 uur Pauze
Aan de slag
Terugkoppeling uit de groepen
Doorkijkje vervolg en afsluiting
22.00 uur Einde programma, start borrel

Vervolg
Het vervolg vindt plaats in mei en juni. Dan gaan we verder
in op de belangrijkste thema’s en vraagstukken die u heeft
aangedragen in maart. Wanneer u in de tussentijd ook aan
de slag wilt met een dorpsvisie, horen wij graag hoe we
u daarbij kunnen ondersteunen. We hopen u te zien op 12
maart in Nieuwehorne. Deel deze uitnodiging gerust met
andere verenigingen en bewoners, zodat we straks met zo
veel mogelijk mensen om tafel zitten. En iedereen die dat
wil zijn of haar bijdrage kan leveren.
Aanmelden en meer informatie
U kunt zich aanmelden door te antwoorden op deze
mail.Vragen of suggesties kunt u doorgeven via
visie@heerenveen.nl.
Vanaf 7 maart vindt u aanvullende informatie over
de Omgevingsvisie op mijnkijkopheerenveen.nl.
Graag tot ziens op 12 maart!
Jeroen Stegeman,
Projectleider Omgevingsvisie
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