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Beste bewoners, 

Nog altijd zitten we met de Coronaperikelen. Voor de wijkvereniging vormt dat nog steeds een beletsel om 

activiteiten te organiseren. Uiteraard hoopt ook iedereen dat het snel zo ver is dat we weer enigszins terug 

kunnen naar normaal. 

In februari was er ook helemaal geen aanleiding een nieuwsbrief uit te brengen, maar deze maand zijn er toch 

wat ontwikkelingen en nieuwsfeitjes die we de wijkbewoners niet willen onthouden. Over twee maanden ho-

pen we toch weer veel verder te zijn en ook weer veel activiteiten te kunnen organiseren waarbij we elkaar 

weer kunnen ontmoeten. 

Met vriendelijke groet, Geert van der Meulen 

Nieuws van het bestuur 
Het is toch een vreemde tijd. Alles wordt beheerst 
door het coronavirus. In de winkels komen we 
elkaar tegen, maar herkennen we elkaar soms 
niet doordat we een gedeelte van ons gezicht be-
dekken met mondkapjes. De activiteiten in ons 
wijkcentrum zijn al meer dan een jaar gestopt. In 
de persconferentie van 20 april van minister-
president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge 
zijn de eerste stappen aangekondigd van verrui-
ming van de lockdown maatregelen. Als bestuur 
hopen we dat  we dit jaar nog  kunnen starten 
met onze activiteiten in de wijk. 
U heeft een paar maanden geen nieuwsbrief ont-
vangen. De reden hiervoor ligt in het feit dat er 
weinig nieuws te melden was. Toch leek het ons 
goed om in de maand mei een nieuwsbrief te la-
ten verschijnen. Er zijn toch een paar zaken te 
melden o.a. de herinrichting van de Gaasterland-
laan, Oostergo, Westergo en Montferlandlaan 
e.o., de dagbesteding van Zorg-kinderboerderij 
Ten Woude. 
En we willen langs deze weg ook alle nieuwe in-
woners van De Akkers welkom heten. Veel nieu-
we woningen aan de Vijverlaan, de Naardermeer-
straat en Gooilandlaan. Dus veel nieuwe bewo-
ners. Nogmaals, van harte welkom en we hopen 
dat u met veel plezier in onze wijk De Akkers zult 
wonen. 

Stand van zaken 

Herinrichting Gaasterlandlaan e.o. 
Op 19 november 2019 is er een bewonersavond geweest 
in de wijkruimte De Akkers over de herinrichting van de 
Gaasterlandlaan, Oostergo, Westergo en het gedeelte 

van de Montferlandlaan 
tot aan het Middel-
zeepad/Wadpad. Bewo-
ners hebben op deze 
avond plannen gemaakt 
voor de straten. Daarbij is 
bedacht hoe de verkeers-
snelheid omlaag kan, hoe 
het straatbeeld groener 

kan, hoe het spelen een betere plek kan krijgen en waar 
geparkeerd zou moet worden. Samen met de klankbord-
groep, die bestaat uit een aantal bewoners van de stra-
ten, hebben we de plannen vertaald naar één ontwerp 
met een aantal keuzemogelijkheden of opties.  We gaan 
u eind mei informeren over het ontwerp via een nieuws-
brief. U kunt dan ook aangeven voor welke optie u kiest. 
Wat u als bewoners kiest zal doorslaggevend zijn voor de 
uiteindelijke keuze. Eind juni informeren wij u over het 
definitieve ontwerp. Daarna zal alles in gang worden ge-
zet om de herinrichting uit te voeren. De uitvoering zal 
starten vanaf begin 2022. Mocht u vragen hebben, dan 
kunt u contact opnemen met beleidsadviseur infrastruc-
tuur Joan van der Weg 0513-617770 of wijkmanager 
Ruurdtje Anema 0513-617652.  

Rotonde Heerenveen-midden; een update 
De gemeente gaat de rotonde in Heerenveen-Midden 
opnieuw inrichten. Dit is de rotonde die de Burgemees-
ter Falkenaweg, de Rottummerweg en de Oranje Nassau-
laan met elkaar verbindt. Dit is nodig om de groeiende 
verkeersstroom aan te kunnen.  
Na meerdere inspraakbijeenkomsten en afwegingen 
heeft de gemeenteraad gekozen voor een kruispunt met 
verkeerslichten. Inmiddels is het plan verder uitgewerkt, 
want hoe past de kruising in de bestaande omgeving. Zo 

is er bijvoorbeeld gekeken naar de inrichting van 
beplanting, de vormgeving van de parallelwegen 
en de aansluitingen op andere wegen.  
De uitwerking en meer informatie over het ver-
volgtraject vindt u op www.heerenveen.nl/
nieuws/rotondeheerenveenmidden. 
Daarnaast treft u hier meer informatie aan over 
andere (geplande) werkzaamheden in uw 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 

Zorg/kinderboerderij Ten Woude 

Bijna 1 jaar… Op 11 mei 2021 zijn wij al-

weer een jaar geopend met onze Zorg-

kinderboerderij in park Ten Woude. On-

danks alle corona-perikelen kunnen wij 

niet anders zeggen dan dat het een fantas-

tisch jaar is geweest! Dagelijks ontvangen 

nu gemiddeld zo’n 6 mee-werkers dagbe-

steding bij ons. Onze mee-werkers helpen 

in de verzorging van de dieren, ze onder-

houden onze heerlijke tuin en maken 

prachtige creatieve artikelen.  

Helaas zijn door de coronamaatregelen onze deuren al een hele tijd dicht 

voor bezoekers. We hebben goede hoop dat dit binnenkort zal veranderen 

en dat we weer bezoekers kunnen verwelko-

men op ons prachtige plekje. We hopen jullie 

dan graag te 

zien! 

 

Happy Stones 
Misschien hebt u er over gelezen of nog beter: er een 
gevonden. Een Happy Stone. Het idee van Happy Sto-
nes is simpel. Je zoekt een steen, verft die en legt de 
steen daarna ergens buiten neer. De steen moet 
rondzwerven doordat mensen de steen vinden en 
hem daarna een ander plekje geven. Het is de bedoe-
ling dat mensen blij worden als ze zo'n versierde 
steen vinden. 
Je kan ook acrylstiften gebruiken en een laklaag er-
over doen. Ook kun je er “HSH” op schrijven (dat 
staat voor Happy Stones Heerenveen omdat de ste-
nen door heel Nederland zwerven. Op de Akkers ben 
ik nog maar weinig van deze stenen tegengekomen 
dus doe je best en maak een ander blij. 

Website wijkdeakkers.nl 
Op onze website vindt u ook elke keer weer de 
nieuwsbrieven terug, maar ook sommige artikelen uit 
die nieuwsbrieven of artikelen die te lang waren om 
in de nieuwsbrieven te worden gepubliceerd. 
Zo vindt u nieuws van de gemeente Heerenveen over 
de Tonk regeling als u financiële ondersteuning nodig 
hebt door de Corona situatie en over de bestrijding 
van de eikenprocessierups die deze maand plaats 
vindt. 
Onze wijkgenoot Ivan Kocanda kwam meer dan 50 
jaar geleden als vluchteling uit het toenmalige Tsje-
cho-Slowakije naar ons land en heeft als trainer al 
veel ijshockeytalenten opgeleid. Dit jaar is hij al 25 
jaar in Heerenveen. Ook over hem een artikel. 
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