
 

 

  

    

        

   

  

   

   

 

Gemeente Heerenveen maakt samen met inwoners een Omgevingsvisie. Deze 

visie beschrijft hoe we in de toekomst onze leefomgeving willen inrichten, 

gebruiken en beheren. In maart en mei vonden verschillende bijeenkomsten 

plaats en op 26 november gaan we nog één keer in gesprek. Bent u erbij? 

In deze nieuwsbrief 

 Bijeenkomst 26 november 

 Interview met… Jeroen Stegeman 

 Hoe verder? 
 

 
 

‘Heerenveen kiest koers’ 

Dinsdag 26 november 2019 

Omgevingsdialoog  

 

Locatie: Thialf, Pim Mulierlaan 1, 

Heerenveen 

 

 

 

 

 

Bent u erbij?  
Op dinsdag 26 november gaan we in Thialf 

een laatste keer in gesprek over de 

omgevingsvisie van de gemeente 

Heerenveen. We starten om 19.30 met 

het programma. Vanaf 19.00 bent u van 

harte welkom voor een kopje koffie of 

thee. Wilt u zich opgegeven door een 

email te versturen naar 

visie@heerenveen.nl? 

 

Let op! In de vorige nieuwsbrief is de 

datum 21 november gecommuniceerd. 

Deze datum vervalt. 

 
Inwoners in gesprek tijdens de tweede dialoogronde 
in Katlijk 
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Interview met… Jeroen Stegeman 

 
Jeroen Stegeman is programmamanager 

Omgevingswet binnen de gemeente Heerenveen.  

In maart en mei organiseerde de 

gemeente bijeenkomsten over de 

Omgevingsvisie, met als motto ‘Ja, ik 

wil’. En... wat willen de inwoners van 

Heerenveen? 

Geschikte woningen vooral voor jongeren, 

ouderen en gezinnen. En zorgen voor het 

behoud van ons mooie landschap.  

Die twee onderwerpen sprongen er echt 

uit tijdens de bijeenkomsten.  

 

Hoe zien we de ingebrachte ideeën 

straks terug in de visie? 

Niet rechtstreeks. De Omgevingsvisie is 

een visie op hoofdlijnen en geldt voor de 

hele gemeente. Veel van de ingebrachte 

ideeën hebben betrekking op de directe 

eigen leefomgeving en een specifiek 

thema. Dat is mooi, want daarmee kunnen 

wij kijken of het beleid op hoofdlijn 

genoeg sturing geeft om de lokale 

opgaven aan te kunnen pakken.  

 

Wat zijn die hoofdlijnen dan? 

Als je alle inbreng door de oogharen 

bekijkt zien we vijf kernopgaven voor de 

verdere toekomst: 

 De woonkwaliteit versterken 

 Wijken en dorpen gezond en leefbaar 

houden 

 Heerenveen als banenmotor en 

regionaal voorzieningencentrum 

versterken 

 De kwaliteit en veerkracht van het 

landelijk gebied vergroten  

 Heerenveen klimaatbestendig en 

klimaatneutraal maken 

 

Deze opgaven worden in de 

Omgevingsvisie verder uitgewerkt. En ze 

komen ook terug in de Omgevingsplannen 

(regelgeving) en in de vorm van 

uitvoeringsbeleid, waar ‘het echte verschil’ 

kan worden gemaakt. 

 

Wat is je verder opgevallen? 

Wat ik prachtig vindt is de betrokkenheid 

bij veel deelnemers. En dat veel van hen 

al volop over de toekomst nadenken en 

hier soms ook al heel concreet mee aan de 

slag zijn. Dat is geweldig inspirerend en 

bevestigt dat wij als gemeente niet alles 

zelf moeten willen doen, maar ook ruimte 

geven en ondersteunen.  

 

Welke bijdrage kan ik als inwoner 

leveren in de laatste 

Omgevingsdialoog? 

Er zijn in maart en mei ontzettend veel 

belangen en ideeën ingebracht. Maar niet 

iedereen wil hetzelfde. De een vraagt 

aandacht voor gezondheid, de ander veel 

ruimte voor (zwaardere) bedrijvigheid. 

Dat gaat niet altijd samen. Net als 

verduurzaming van gebouwen versus 

behoud van historische waarden. Wat 

moet prioriteit krijgen? Waar ligt de 

balans? Dat willen we op 26 november, 

aan de hand van stellingen verder met 

onze inwoners bespreken. De uitkomsten 

hiervan geven we mee aan de 

gemeenteraad. Zij moeten uiteindelijk een 

keuze maken. 

 

Alle inwoners van de hele gemeente zijn 

welkom bij de laatste bijeenkomst. Ook 

als ze niet eerder zijn geweest. 

 

 
De basisscholen van Akkrum. 
  



  

Hoe verder? 
Koers op hoofdlijnen  

Begin 2020 stelt de gemeenteraad de 

prioriteiten vast; de Beleidskoers fysieke 

leefomgeving. Deze koers vormt de basis 

voor de Omgevingsvisie van Heerenveen 

en ander nieuw beleid.  

 

Uitwerking voor de wijken en dorpen 

Na het vaststellen van de koers werken 

we de Omgevingsvisie uit. Hierin is een 

visie per deelgebied opgenomen. De 

Omgevingsvisie wordt uiteindelijk een 

digitaal document waarin u precies kunt 

zien wat de visie is voor uw leefomgeving.  

De ontwerp-Omgevingsvisie wordt in het 

najaar van 2020 ter inzage gelegd, zodat 

iedereen daar zijn of haar reactie op kan 

geven. In het begin van 2021 stelt de raad 

de Omgevingsvisie vast.  

 

Komt u ook?  
U kunt zich opgeven voor de 

Omgevingsdialoog door een email te 

versturen naar visie@heerenveen.nl. 
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