
Nieuwsbrief nov - dec 2020 

 

Beste bewoners, 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2020. De wintertijd is inmiddels ingegaan en de avonden worden 

steeds langer. Helaas kunnen we nog steeds niet starten met activiteiten omdat de Corona crisis maar niet wil 

wijken. Als wijkvereniging zouden we dit natuurlijk graag anders zien, maar voorlopig liggen alle activiteiten 

nog stil. Hoewel … Voor de sportievelingen is het wel mogelijk om in het wijkcentrum kennis te maken met 

tafeltennis. Delta Impuls is sinds de zomer gevestigd in de gymzaal en verwelkomt nieuwe leden. Verderop in 

deze nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen. Raadpleeg onze nieuwe website in de komende tijd voor meer 

informatie en nieuws over onze wijk. 

Met vriendelijke groet, Geert van der Meulen 

Nieuws van het bestuur 
Door het coronavirus ligt het wijkwerk helemaal stil. Er 
zijn geen koffieochtenden, geen Bingoavonden, geen 
kaartavonden enz. Het handwerken begon weer ietsje 
op gang te komen, maar dat is nu ook weer gestopt. In 
elk geval organiseert het wijkbestuur t/m december 
geen activiteiten. We zullen moeten afwachten of we 
in het eerste halfjaar van 2021  kunnen starten met de 
diverse activiteiten. Dat maken we wel bekend in de 
volgende nieuwsbrief. Mocht u in januari geen nieuws-
brief van het wijkbestuur ontvangen, dan heeft dat te 
maken met het feit dat er geen kopij is voor de nieuws-
brief vanwege het coronavirus. Voor mededelingen van 
het bestuur kunt u dan in elk geval terecht op de web-
site en/of Facebook. 
 
Inmiddels zijn er twee bestuursleden gestopt:  Dick 
Schut en Feye Hoogeveen.  Dick deed het secretariaat 
en Feye was gewoon bestuurslid. Wat je noemt ge-
woon. Je kon altijd een beroep op hem doen. Menige 
klus heeft hij geklaard. Langs deze weg willen we beide 
mensen bedanken voor hun geweldige inzet.  Jammer 
dat de jaarvergadering niet door is ons gegaan. Want 
dat is de plek om definitief afscheid te nemen.  Nog-
maals, beide heren, ontzettend bedankt. 
 
Het  bestuur bestaat nu uit  de voorzitter Geert Hoorn-
veld, Ina Lubberts penningmeester en Wieger van der 
Wal. Naast deze drie bestuursleden zijn er mensen die 
veel werk verzetten voor het wijkwerk (activiteiten 
organiseren, website beheren, redigeren nieuwsbrief 
enz.).  
 
Toch is het van groot belang dat er een slagvaardig 
bestuur is. En dit is nu echt een te kleine groep men-
sen. Daarom een oproep: Wie wil meehelpen in het 
bestuur van de wijkraad? U kunt zich opgeven bij het 
secretariaat. 
Het mailadres is  secretaris@wijkdeakkers.nl. Of u kunt 
bellen naar 0648506632.  

Stand van zaken 

Rotonde Heerenveen Midden 

Het is misschien beter te spreken van het Kruispunt Heeren-

veen Midden. Er lagen vier scenario’s op tafel. Een daarvan 

behelsde een nieuwe rotonde en twee gingen uit van een 

dubbele rotonde. In alle drie scenario’s zouden fietstunnels 

komen. In de stemronde die na de laatste presentatie werd 

gehouden bleek echter een kleine voorkeur voor het vierde 

plan, een kruispunt met ‘intelligente’ verkeerslichten. In dit 

plan wordt ook geen fietstunnel aangelegd. 

De gemeenteraad heeft op maandag 5 oktober 2020) dan 

ook besloten om voor het laatste scenario te kiezen. 

In de komende tijd gaan men aan de slag om de landschap-

pelijke inpassing van dit scenario verder uit te werken. Rea-

lisatie van het kruispunt staat gepland in 2023/2024.  

Naast het besluit om voor het kruispunt te kiezen, heeft de 

raad ook besloten om de herinrichting van de Burgemeester 

Falkenaweg te onderzoeken. Naar verwachting wordt daar 

vanaf begin 2021 mee gestart.  

(medewerking door Jan Westrik, projectleider gemeente 

Heerenveen) 

Tafeltennis in MFC De Akkers 
Sinds afgelopen zomer is tafeltennisver-
eniging Delta Impuls gevestigd in de 
gymzaal van MFC De Akkers. Delta 
Impuls is een vereniging waar iedereen 

welkom is om een balletje te slaan. Jong en oud, het kan 
allemaal. Door de trainingen en de vrije speelavond is er 
voor iedereen genoeg te beleven. Of je nu voor de leukigheid 
wil spelen of in vorm wil komen voor de wedstrijden. Bij 
Delta Impuls krijg je de kans om op een leuke en leerzame 
manier kennis te maken met tafeltennis. Kom gerust een 

(Vervolg op achterkant) 
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      Colofon 

DONKERE DAGEN … Samen tegen de criminaliteit 

Iedereen extra alert tijdens de Donkere Dagen 

“Alleen als iedereen extra alert is tijdens de donkere dagen, kunnen we echt een 

vuist maken tegen woninginbraken, overvallen en straatroven”, zeggen wijkagen-

ten van de gemeente Heerenveen bij de start van het zogeheten Donkere Dagen 

Offensief. ‘Wij zorgen de komende donkere herfst- en wintermaanden dat 

we onze politiemensen inzetten op deze ernstige delicten. Ook onze partners, 

zoals gemeenten en Openbaar Ministerie zetten een extra tandje bij. Daarnaast 

hebben we echter ook de ogen en oren van alle inwoners in ons gebied hard no-

dig om verdachte zaken aan ons te melden.” 

Verdachte situatie? Bel 112 bij spoed of heterdaad 

80 % van de woninginbraken wordt opgelost door de oplettendheid van burgers. 

“Inwoners kennen hun buurt immers het beste. Ze weten wie hun buren zijn en in 

welke auto’s zij rijden. Mensen kunnen de politie bellen als ze in de buurt situa-

ties zien die ze niet vertrouwen, zoals verdachte personen of vreemde auto’s. Bij 

spoed of heterdaad kan dat via 112 en anders via 0900-8844. Het helpt ons 

enorm als mensen het kenteken van de verdachte auto en/of het signalement van 

de verdachte persoon aan ons doorgeven. Want: 112, daar pak je ook inbrekers 

mee! De kans dat woninginbrekers, straatrovers en overvallers opgepakt kunnen 

worden, neemt toe als inwoners verdachte zaken bij de politie melden“, aldus 

wijkagenten. 

Tijdens de donkere dagen, in de periode oktober tot en met maart, zal de politie 

plaatselijk meer surveilleren, preventieve acties houden, inbrekers, overvallers en 

straatrovers extra in de gaten houden en extra energie steken in het opsporen 

van daders. 

U kunt zelf ook veel doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van een wo-

ninginbraak door te zorgen voor degelijk hang- en sluitwerk en het goed afsluiten 

van de woning als u weggaat. Tevens is verstandig om te zorgen voor voldoende 

verlichting in en rond u woning als u afwezig bent. 

Bent U op de hoogte van buurt WhatsApp? 

Een WhatsApp Buurt Groep is een burgerinitiatief, waar buurtbewoners elkaar 

kunnen attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt. Bij escala-

tie van deze situatie zal men de politie inschakelen; 1-1-2 bij spoed; 0900-8844 bij 

minder urgente situaties. Op deze laagdrempelige manier, kunnen buurtbewo-

ners bijdragen aan de veiligheid in de buurt. 

Bent U al deelnemer aan een Buurt WhatsApp groep? Informeer bij de gemeente 

waar al WhatsApp groepen zijn en waar u bij aan kunt sluiten. Heeft u al een app 

groep, meld deze dan aan bij de gemeente en op www.wabp.nl. 

Op politie.nl, thema Woninginbraak vindt u meer tips. Bent u toch slachtoffer ge-

worden? Doe altijd aangifte! 

keertje langs om de sfeer zelf te 
ervaren bij de vereniging.  
Maandagavond vanaf 18.30 uur 
Jeugd en vanaf 20.00 uur volwas-
senen. 
Donderdagavond vanaf 18.30 uur 
Jeugd en vanaf 20.00 uur volwas-
senen. 
Vrijdagavond en zaterdagmorgen 
vanaf 10.00 uur competitie. 
Tijdens de corona zijn er wat veran-
deringen. Kijk daarom op: 
https://delta-impuls.nl. 
Of stuur een mail naar: 
competitie@delta-impuls.nl. 

(Vervolg van voorkant) 
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