
 

 

Basketbalpaal in park Ten Woude 
Afgelopen maand kreeg de gemeente de vraag van een jonge buurtbewoner (9 
jaar) of in Park Ten Woude één basketbalpaal terug kan komen, zodat er af en toe 
nog een bal gegooid kan worden. Zoals u weet is het veld van de basketbal-
vereniging afgelopen jaar op hun verzoek verplaatst naar sportstad. Daar wordt 
het veld veel gebruikt. 

Op de oude plek van het basketbalveld in park Ten Woude worden zodra het gras gegroeid is, twee voetbal-
doelen geplaatst. Uit de vraag van de jonge buurbewoner blijkt dat de mogelijkheid om te basketballen toch 
gemist wordt. De gemeente wil tegemoetkomen aan de vraag. Naast het toekomstige trapveld willen we een 
basketbalpaal plaatsen. Om u een indruk te geven, staat hierbij een voorbeeldfoto. De planning is om de paal 
half mei te plaatsen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Floor 
Driessen (telefoonnummer 14-0513) of f.driessen@heerenveen.nl. 
 

 Nieuwsbrief mei - juni 2020 

  
Beste bewoners, 

Allereerst wil ik Dick Schut bedanken voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Dick verzorgde ook altijd de nieuwsbrief, 

een taak die ik nu van hem heb overgenomen. Het bestuur is nog wel steeds op zoek naar een enthousiaste 

vrijwilliger die de taak van secretaris op zich wil nemen. Gezien de Corona maatregelen die nog steeds van kracht 

zijn organiseren we tot 1 september geen activiteiten. Houd onze website, www.wijkdeakkers.nl, daarom in de 

gaten. Veel leesplezier, denk om en zorg voor elkaar! 

Met vriendelijke groet, Geert van der Meulen 

Sinds een aantal weken heeft Nederland te 
kampen met het coronavirus. De overheid heeft 
ingrijpende maatregelen genomen om het 
verspreiden tegen te gaan. Op dit moment gelden 
de regels tot 19 mei, voor evenementen en 
bijeenkomsten tot 1 september. Dit alles houdt 
dat alle activiteiten in het wijkcentrum zijn 
opgeschort. De basisscholen openen op 11 mei 
weer beperkt hun deuren. 
Doordat het nodig is zoveel mogelijk thuis te 
blijven en contact te vermijden, kunnen wij ons 
voorstellen dat enkelen van u zich eenzaam gaan 
voelen of bepaalde dingen niet kunnen doen. Wij 
vragen ieder om in je omgeving te bekijken of het 
goed gaat met de ander. Het duurt nog geruime 
tijd voordat alles weer normaal wordt en we 
proberen er het beste van te maken. 
Als u op een of ander manier hulp nodig heeft, of 
zich bijvoorbeeld zorgen maakt om iemand in de 
buurt, kunt u altijd contact opnemen met: 
Caleidoscoop 0513-629090  of Wijk bestuur via 
0648506632. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

Stand van zaken 

Rotonde Heerenveen Midden 
De gemeente gaat de rotonde in Heerenveen-
Midden opnieuw inrichten. Dit is de rotonde die de 
Burgemeester Falkenaweg, de Rottummerweg en de 
Oranje Nassaulaan met elkaar verbindt. Dit is nodig 
om de groeiende verkeersstroom aan te kunnen. 
Inmiddels zijn twee bijeenkomsten georganiseerd 
waarin met elkaar is nagedacht over de verschillende 
mogelijkheden en voorkeuren. Ook zijn er regelmatig 
overleggen met de werkgroep Rotonde Heerenveen 
Midden waarin bewoners van de wijken De Akkers en 
Heerenveen Midden deelnemen en adviseren. 
Het is bedoeling om eind mei een digitale 
bijeenkomst te organiseren. In deze bijeenkomst is er 
voor u gelegenheid om voorkeur voor één of twee 
varianten uit te spreken. Voor meer informatie zie de 
projectwebsite 
www.heerenveen.nl/rotondeheerenveenmidden. 
De uitnodiging voor de digitale bijeenkomst wordt op 
deze website geplaatst én in de Heerenveense 
Courant. Vragen? Neem contact op met Jan Westrik 
via een mail naar j.westrik@heerenveen.nl. 
 
 

Nieuws van het bestuur 
 

http://www.wijkdeakkers.nl/


 

 

 

 

Initiatiefnemers Karin Brandsma en 
Gerrie van der Meer realiseren een 
zorg- en kinderboerderij in park Ten 
Woude. Zij bieden dagbesteding aan 

maximaal 10 mensen met een beperking. U kunt denken aan het 
werken in de moestuin, deelnemen aan activiteiten, klein onderhoud 
in het park en het helpen bij het verzorgen van de dieren van de 
huidige kinderboerderij. Het initiatief wordt gerealiseerd op het meest 
zuidelijke stuk van het park naast het parkeerterrein aan de 
Woudsingel. Het terrein is tijdens openingstijden toegankelijk voor 
publiek.  
Na de goed bezochte inloopavond 
voor direct omwonenden op 10 
februari 2020 in MFC de Akkers, zijn 
de werkzaamheden gestart. Het 
werk loopt voorspoedig en 
inmiddels staat het gebouw er al. 
De komende weken wordt het terrein verder ingericht met 
wandelpaden en beplanting (als het weer gunstig is). De planning is 
erop gericht om de werkzaamheden in april af te ronden. Helaas kan 
het bedrijf door de maatregelen vanwege het coronavirus niet direct 
starten. Uiteraard zal Zorg-kinderboerderij Ten Woude feestelijk 
geopend worden wanneer de maatregelen vanwege het corona weer 
opgeheven zijn. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd. 
Op www.zorg-kinderboerderijtenwoude.nl vindt u alle informatie over 
de zorg- en kinderboerderij 
Leuk nieuws! 
Dirk Bruinsma, buurtbewoner en beeldhouwer, heeft ons een prachtig 
beeld geschonken. Het beeld krijgt straks een heel mooi plekje op het 
terrein. Heel erg bedankt Dirk! 

 

      Colofon 

Wijkcentrum De Akkers 
Veluwelaan 47 

8443 AJ Heerenveen 

www.wijkdeakkers.nl 

secretaris@wijkdeakkers.nl 

0648506632  
 

                Wijkcentrum de Akkers 
 

Wijkmanager      0513-617652 

Ruurdtje Anema-Meulenaar 

r.anema@heerenveen.nl 

maandag, dinsdagocht, donderdag   
 

Meitinkers      0513-617764 

Marja Hijma en Natasja Dontje 

woonservicezone4@heerenveen.nl 
 

Jeugdverpleegkundige 

Marije Tiemensma   088-2299581 

m.tiemensma@ggdfryslan.nl 
 

Wijkagent      0900-8844 

Ron Faber  

ron.faber.1@politie.nl 
 

Wijkbeheer      0513-617784 
Tinus Hoogenkamp 

t.hoogenkamp@heerenveen.nl 
 
 

Herinrichting Gaasterlandlaan, Oostergo, Westergo en Montferlandlaan 

Op 25 november 2019 was de start voor het maken van een plan voor de herinrichting van de straten. Het was 
een goed bezochte bewonersavond, waarop bewoners konden aangeven wat ze belangrijk vinden voor hun 
straat. Verkeersveiligheid en parkeren vinden bewoners heel belangrijk, naast spelen en meer en gevarieerder 
groen. Op de avond hebben bewoners in groepen plannen gemaakt en ideeën op papier gezet.  Er is een 
klankbordgroep samengesteld van bewoners van de verschillende straten.  
En nu? De gemeente haalt uit de plannen en ideeën de rode draad en maakt hiervan een ontwerp. Zoals 
verhogingen in de weg op de kruising van de wegen en het markeren van de voetgangersoversteek van het 
Middelzeepad op de Montferlandlaan. In het ontwerp worden ook de keuzes weergegeven die gemaakt moeten 
worden. Op welke plek worden extra parkeerplaatsen gemaakt en waar komt meer groen of spelen? De 
gemeente is hierover in gesprek met de klankbordgroep. 
Als het ontwerp klaar is wordt een tweede bewonersavond georganiseerd. Bewoners kunnen hun voorkeur dan 
uitspreken voor bepaalde keuzes. Door de maatregelen vanwege het coronavirus is dit op korte termijn niet 
mogelijk. Zodra dit wel weer kan, krijgen bewoners een nieuwe uitnodiging. Na de bewonersavond kan het 
ontwerp definitief en bestek gemaakt worden. Omdat alles opschuift door de coronamaatregelen, zal de 
uitvoering pas vanaf 2021 kunnen plaatsvinden. Voor vragen kunt u contact opnemen met wijkmanager 
Ruurdtje Anema (0513 617652 of r.anema@heerenveen.nl). 
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