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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 was de eerste ronde Omgevingsdialogen en in
mei organiseren we nieuwe bijeenkomsten. Bent u erbij?
In
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Aan de slag met een eigen dorpsvisie?

Aan de slag met de Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie gaat eigenlijk over de
vraag: 'Wat voor gemeente willen we op
de lange termijn zijn?’
De visie regelt niet in detail wat wel en
niet mag. Er staat in grote lijnen in hoe we
met veranderingen om willen gaan en wat
we belangrijk vinden als het gaat om
bijvoorbeeld wonen, werken, gezondheid
en duurzaamheid. Concrete milieunormen
en bouwregels worden straks opgenomen
in nieuwe Omgevingsplannen. Deze
vervangen de bestemmingsplannen en
een aantal verordeningen.
Meer informatie over de Omgevingsvisie
en voorbeelden van andere gemeenten

Opbrengst eerste Omgevingsdialogen
De Omgevingsvisie moet goed aansluiten
bij zaken die leven onder inwoners van de
gemeente. Daarom vonden er afgelopen
maart vijf Omgevingsdialogen plaats.
Inwoners uit de dorpen en wijken
brachten samen in kaart wat de
kwaliteiten in de verschillende gebieden
zijn en wat er in de toekomst gaat spelen.

Met prikkers gaven bezoekers van de
Omgevingsdialogen aan waar ze wonen

Op veel plekken kwam naar voren dat
inwoners waardering hebben voor het
landschap en dit dat dit de dit gemeente
aantrekkelijk maakt om te wonen.
Daarnaast werd gesproken over de
gevolgen van vergrijzing voor
voorzieningen als scholen en
sportverenigingen.

Bij de tweede dialoogronde zullen
verschillende organisaties, ondernemers
en medewerkers van de gemeente
aanwezig zijn om informatie te geven over
de onderwerpen die in maart aan bod zijn
gekomen. Ook is er volop ruimte om met
elkaar in gesprek te gaan.

Save the date!
Ook andere onderwerpen kwamen aan
bod, zoals de noodzaak om bestaande
woningvoorraad geschikt te maken voor
de toekomst, de gezondheid van de
leefomgeving, het aanpassen van de
omgeving op klimaatverandering
(klimaatadaptatie) en het omschakelen
naar duurzame energie (energietransitie).
Lees meer over de resultaten van de
Omgevingsdialogen

14 mei – 19.00 uur
De Knipe, Katlijk, Mildam, Oudeschoot, Nieuwschoot,
Oranjewoud
16 mei – 19.00 uur
Jubbega, Hoornsterzwaag, Bontebok, Nieuwe- en
Oudehorne
21 mei – 19.00 uur
Akkrum, Nes, Aldeboarn, Haskerdijken, Nieuwebrug,
Terband, Luinjeberd, Tjalleberd, Gersloot en
Gersloot-Polder
28 mei – 19.00 uur
Heerenveen

Uit de eerste dialoogronde bleek dat in het
gebied rond Akkrum en in Aengwirden veelal
dezelfde opgaven spelen. Daarom zijn deze
gebieden voor de dialoogronde in mei
samengevoegd.

Tijdens de Omgevingsdialoog werden kwaliteiten en
grote opgaven voor de toekomst besproken

Tweede ronde Omgevingsdialogen
Half mei start de tweede dialoogronde
voor de Omgevingsvisie. In deze fase
gaan we samen aan de slag met
oplossingsrichtingen. Het gaat dan over
vragen als: ‘Hoe behouden of versterken
we de kwaliteit van het landschap? Hoe
zorgen we ervoor dat het verduurzamen
van de bestaande woningvoorraad van de
grond komt? Op welke manier zorgen we
dat de inrichting van de leefomgeving
bijdraagt aan onze gezondheid?’

Waar de Omgevingsdialogen precies
plaatsvinden, is nog niet bekend. Houd
hiervoor de website in de gaten.

Interview met… Amarens Reitsma
Amarens Reitsma is raadslid en voorzitter
van de stuurgroep Omgevingsvisie. “Deze
stuurgroep moet zorgen dat inwoners
voldoende betrokken worden bij het
maken van de Omgevingsvisie.”

Amarens Reitsma is voorzitter van de stuurgroep
vanuit de gemeenteraad

Waarom vindt de raad de
Omgevingsvisie belangrijk?
“De Omgevingswet zet inwoners meer
centraal en geeft de gemeente meer
mogelijkheden om lokale keuzes te
maken. De Omgevingsvisie is daarin een
belangrijke eerste stap. Met deze visie
hebben we als inwoners en gemeente
straks een gezamenlijk beeld van waar we
naartoe willen met onze gemeente.
Wat vond je van de eerste
dialoogsessies in maart?
“Mijn indruk is dat inwoners heel
betrokken zijn bij hun omgeving en hun
woonomgeving vaak enorm waarderen.
Door de Omgevingsdialogen op
verschillende plekken te doen, komen er
ook verschillen in de gemeente naar
voren. Dat is goed, want anders blijft de
Omgevingsvisie te abstract.”
Wat wil je meegeven aan inwoners?
“Laat je stem horen! Durf te dromen en
groot te denken. En praat daarover. We
doen dat misschien te weinig, terwijl we
uiteindelijk samen verantwoordelijk zijn
voor onze toekomst.”

Interviewpersonen gezocht!
Sinds 2018 wil de gemeente haar
inwoners meer betrekken bij besluiten
rondom maatschappelijke vraagstukken.
Dit betrekken gebeurt op verschillende
manieren. De Omgevingsdialogen zijn
hiervan een voorbeeld. De gemeenteraad
wil graag weten wat uw ervaring hierbij is.
Persoonlijk interview (anoniem)
Studenten van de Thorbecke Academie
(NHL-Stenden) doen hier onderzoek naar
en willen graag interviews houden met
inwoners die bij de Omgevingsdialogen
zijn geweest. Zo’n interview duurt
maximaal een uur en wordt anoniem
uitgewerkt.
Locatie:
bij u in de buurt
Datum en tijd:
wat u schikt
Mogen de studenten u interviewen?
We horen het graag! Neem contact op met
Bianca Lyon, via bianca.lyon@nhl.nl of 06
83 05 14 57.
Aan de slag met een eigen dorpsvisie?
Verschillende dorpen zijn bezig met het
opstellen van een dorpsvisie of overwegen
dat te gaan doen. De Knipe heeft haar
visie net klaar.

Met ondersteuning van Caleidoscoop
hebben inwoners nagedacht over de vraag
‘Hoe zou de Knipe er in 2033 uit moeten
zien? Wat is belangrijk en waar moet het
dorp aan voldoen?’ De dorpsvisie van de
Knipe gaat in op de thema’s
voorzieningen, zorg- en welzijn, jeugd en
duurzaamheid.
Gebruik de Omgevingsdialoog
Tijdens de Omgevingsdialogen kunt u
inspiratie opdoen en ideeën en
argumenten uitwisselen voor de visie van
uw eigen dorp. De dorpsvisies en de
Omgevingsvisie gaan immers over
dezelfde opgaven en kansen. Zo ontstaat
een wisselwerking tussen de visies op
dorpsniveau en visie op gemeentelijke
schaal. Inwoners kiezen zelf wat er in hun
dorpsvisie komt te staan.
Hulp nodig?
Wilt u ook aan de slag met een eigen
dorpsvisie, maar weet u nog niet zo goed
hoe? Neem dan contact op met onze
wijkmanagers via 0513 61 76 17 of
wijkmanagement@heerenveen.nl.

