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Beste bewoners, 

Bent u ook zo klaar met Corona of Covid-19 zoals het officieel heet? Dan bent u vast niet de enige. Helaas lijkt 

het virus nog niet te zijn vertrokken. Voor het bestuur van de wijkvereniging alle redenen om voorlopig geen 

activiteiten te organiseren. Verderop leest u daar meer over. 

We hebben in elk geval een goede zomer gehad met veel warm (heet) weer. Voor de mensen die niet naar hun 

favoriete vakantieland konden om een strandvakantie te houden was dat misschien een soort pleister op de 

wonde! 

Met vriendelijke groet, Geert van der Meulen 

Nieuws van het bestuur 
Op dinsdag 18 augustus vertelden premier Mark Rutte 
en minister Hugo de Jonge op televisie over corona en 
de nieuwe regels. Een aantal zaken hieruit: 
 
Landelijke regels aangepast 
Mensen houden zich niet goed aan de regels. Steeds 
meer mensen krijgen corona. De besmettingen gebeu-
ren vooral thuis. Daarom gelden nu de volgende re-
gels:  

• U ontvangt in uw huis of tuin maximaal 6 mensen 
Hierbij tellen kinderen tot 13 jaar niet mee, evenals 
mensen die in uw huis wonen. 

• Houd 1,5 meter afstand. 

• Vraag uw bezoek of ze geen koorts of verkoudheid 
hebben. 

Verder ging de persconferentie over feestjes voor gro-
te groepen, terug van vakantie uit een gebied met veel 
besmettingen, scholen werken aan een veilige omge-
ving en over thuis werken. 
 
Niet vergeten: 

• Blijf thuis bij klachten en laat u testen. 

• Houd 1,5 meter afstand van anderen.  Ook bij be-
zoek thuis. 

• Blijf weg van drukke plekken. 

• Was vaak uw handen. 

• Werk zoveel mogelijk thuis. 
 
Op die avond van 18 augustus is het bestuur van wijk-
platform De Akkers ook bijeen geweest om te praten 
over hoe nu verder met onze activiteiten. Wij zijn tot 
de conclusie gekomen, gelet op de ontwikkeling van 
het bovenstaande, dat we voor het jaar 2020 geen acti-
viteiten meer ontwikkelen. In oktober/november gaan 
we bezien of het verantwoord is om voor het jaar 2021 
de activiteiten weer te kunnen starten. 
Met elkaar zullen we de strijd tegen het coronavirus 
moeten voeren. Houd vol, blijf gezond! 
Als u op een of andere manier hulp nodig hebt, of als u 
zich zorgen maakt om iemand uit de buurt, neemt u 
dan contact op met Caleidoscoop (0513-629090 of met 
het wijkbestuur (06-48506632).  

Stand van zaken 

Rotonde Heerenveen Midden 

Op 30 juni jl. vond de laatste bijeenkomst plaats over 
de herinrichting. De vier varianten die waren overge-
bleven uit eerdere overleggen werden gepresenteerd 
via een digitale bijeenkomst. Drie daarvan behelsden 
één of meerdere rotondes, de laatste een kruispunt 
met verkeerslichten. 
Online konden vragen worden gesteld, iets waarvan 
ook veel gebruik werd gemaakt. 
Bij de rotondeplannen viel op dat de aansluiting via 
de Veluwelaan verviel, in plaats daarvan kon het ver-
keer via de Twentelaan vanaf de BF weg de wijk be-
reiken. 
Tot veertien dagen na de bijeenkomst mochten de 
wijkbewoners hun voorkeur duidelijk maken, men 
mocht een eerste en tweede voorkeur opgeven. 175 
mensen maakten hier gebruik van. Het plan van 
kruispunt met verkeerslichten kreeg 35% van de 
stemmen, maar een echte duidelijke ‘winnaar’ lever-
de de stemming niet op. 
Vragen? Op de website www.heerenveen.nl/
rotondeheerenveenmidden vindt u alle informatie. U 
kunt vragen en/of opmerkingen ook sturen naar de 
heer Jan Westrik, projectleider, via het mailadres:  
rotondemidden@heerenveen.nl. 
 

Nieuwe website online 
Onze website, www.wijkdeakkers.nl, voldeed niet meer aan 
de eisen van de moderne tijd. We zijn dan ook blij dat we bij 
het verschijnen van deze nieuwsbrief een nieuwe site kun-
nen presenteren die gebruikt kan worden om de bewoners 
van onze wijk te informeren en betrokken te houden. 
Onze websitebeheerder heeft hard gewerkt en we hopen 
dat zijn inspanningen beloond zullen worden met veel be-
zoekers. Bezoek wijkdeakkers.nl en blijf op de hoogte van 
het laatste nieuws in onze wijk! 
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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, dinsdagochtend, donder-

dag   

 

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 
 
 

      Colofon 

Op 11 mei jl. was het dan echt zover, 

de deuren van Zorg- Kinderboerderij 

Ten Woude gingen open. In verband 

met het coronavirus konden in eerste instantie alleen mee-werkers van de 

dagbesteding naar binnen. Maar niet lang daarna was het ook mogelijk 

voor bezoekers om ons terrein te komen 

bekijken. Inmiddels weten steeds meer 

mensen ons mooie plekje te vinden voor 

een wandeling of om met de kinderen 

de geitjes te aaien. Het contact tussen 

onze mee-werkers en onze bezoekers 

vinden wij heel waardevol. Wilt u ook 

eens 

een kijkje komen nemen? U bent van 

harte welkom. Wij zijn doordeweeks 

geopend tussen 9 en 16 uur. 

Open dag 12 september 

Op 12 september van 14 tot 17 uur 

houden wij een open(ings) dag. Het 

belooft een leuke gezellige dag te wor-

den met verkoop van onze zelfgemaak-

te artikelen, onze eigen gekweekte 

pompoenen en andere groentes. Ook 

hebben we die dag een midgetgolfbaan uitgerold voor de liefhebbers, en 

is er de mogelijkheid om wat te eten en/of te drinken bij ons. Graag tot 

dan! 

Whatsapp en buurt preventie 
Bij de burendag van vorig jaar in de Veluwelaan werd door 
een paar bewoners geopperd een buurtpreventie groep te 
beginnen m.b.v. whatsapp, een populaire app die de 
meeste mensen wel op hun telefoon hebben geïnstalleerd. 
Ook de politie adviseert tegenwoordig een dergelijke 
groep te beginnen om snel verdachte situaties in de wijk te 
kunnen signaleren en medebewoners te informeren. 
Een paar vrijwilligers boden zich aan en al snel werd een 
begin gemaakt door alle bewoners van de Veluwelaan 
(uitgezonderd de flat) te informeren en vragen lid te wor-
den. Al snel had meer dan 50% zich aangemeld en ging de 
groep van start.  
De reden dat de flat niet werd opgenomen is simpel om-
dat een groep eigenlijk niet meer dan een 60 á 70 adres-
sen mag bevatten om het werkzaam te houden. 

De groep werd aangemeld bij de gemeente die materiaal 
en ook deurstickers beschikbaar stelde en bij de gemeente 
werd ook een bordje gevraagd om bij de ingang van de wijk 
te zetten. 
Bij de gemeente wilde men dat verzoek nog niet inwilligen, 
maar toen ook de Twentelaan en Graafschaplaan opgeno-
men werden in de Buurtapp Akkers-Noord zoals de groep 
nu heet wilde men wel meewerken. Helaas is het bordje 
nog steeds niet geplaatst! 
Woont u in één van de genoemde straten en wilt u ook lid 
worden, stuur dan een mail naar info@gvdm.nl met daarin 
uw 06-nummer, naam, adres en email adres. U wordt dan 
z.s.m. toegevoegd aan de groep. 
Woont u in één van de andere straten in onze wijk en wilt u 
zelf een groep beginnen met een aantal buurtbewoners en 
wilt u daarbij hulp, stuur dan een mail naar secreta-
ris@wijkdeakkers.nl. 
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