Uitnodiging

Meedenken over uitdagingen in de Omgevingsvisie
U hebt mogelijk meegewerkt aan het vormen van de Omgevingsvisie van Heerenveen.
We zijn erg blij met ieders bijdrage! We laten u dan ook graag zien hoe alles wat u en uw
buurtgenoten hebben ingebracht, terugkomt in de visie. Alle visies en mooie ideeën uit
de bijeenkomsten brengen ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Wij kunnen uw frisse
blik goed gebruiken om deze uitdagingen aan te gaan. Wilt u nog één keer met ons
meedenken? Dan zien wij u graag op dinsdag 26 november in Thialf, Heerenveen.
Uitdagingen
Tijdens de bijeenkomsten met inwoners zijn
uitgangspunten verzameld voor de
Omgevingsvisie. Uiteindelijk legt de
gemeenteraad deze punten vast in de
definitieve Omgevingsvisie. Sommige
uitgangspunten zorgen voor uitdagingen.
Bijvoorbeeld:
 We moeten veel meer gaan bouwen voor
senioren in plaats van voor gezinnen,
maar…
 Een paar goed ingepaste, grote
zonneparken zijn een goede manier om
onze gemeente snel energieneutraal te
maken, maar…
Wij leggen deze uitdagingen graag aan u
voor. Alle argumenten vóór en tegen geven
we vervolgens mee aan de gemeenteraad.
Programma 26 november
19.00 uur Inloop, koffie en thee
19.30 uur Start programma
19.35 uur Welkom - wethouder van Veen
19.45 uur Presentatie resultaten tot nu toe
20.15 uur Pauze
20.30 uur Aan de slag met de uitdagingen
22.00 uur Einde
Aan de hand van stellingen vragen wij u om
voor- en tegenargumenten aan te dragen
voor de verschillende dilemma’s.
Locatie: Thialf (Pim Mulierlaan 1 te
Heerenveen)
Bij binnenkomst staat aangegeven in welke
zaal u moet zijn.

Aanmelden en meer informatie
In verband met de catering is het handig als
u zich aanmeldt. Dit kan tot en met 20
november door te mailen naar:
visie@heerenveen.nl

Win een ballonvaart!
De gemeente Heerenveen altijd al eens
van boven willen zien? Onder de
deelnemers van de bijeenkomst op 26
november verloot de gemeente een
ballonvaart voor twee personen.
Kijk voor meer informatie op
mijnkijkopheerenveen.nl
Graag tot ziens op 26 november!
Jeroen Stegeman,
Programmamanager Omgevingswet

