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Terugblik 2016 
Wijkraad , ontwikkelingen, veranderingen bestuur 
Belangrijke punten uit de wijkraadsvergaderingen 
 
De wijkraad Skoatterwâld is in 2016 negen keer bij elkaar geweest, waarvan één keer tijdens de 
openbare jaarvergadering. 
Hierna een selectie van de belangrijkste ontwikkelingen, voornemens en besluiten. 
 
De bijna geheel nieuwe wijkraad heeft dit jaar aandacht besteed aan kennismaken met elkaar, het 
zoeken naar een passende werkwijze, vaststellen van de voor de wijkraad belangrijkste 
onderwerpen, kennis maken met de vergaderpartners van buiten en het vinden van nieuwe 
wijkraadleden. 
 
Agendapunten die de revue zijn gepasseerd zijn: 
 
Het groen in de wijk 
Dit punt komt regelmatig terug maar veel hangt nog af van het bomenrapport dat gemaakt is maar 
nog niet bij ons is besproken. De wijkraad heeft nog steeds ideeën om op diverse plaatsen 
bloembollen/ bloeiende planten  te planten en bewoners te stimuleren dat ook te doen in hun buurt. 
 
Kerstbomen aan de hoofdwegen 
We hebben besloten dat dit jaar weer kerstbomen geplaatst worden met de kanttekening dat we het 
wel veel geld vinden dat voor twee weken kerstboomplezier wordt uitgetrokken. We hebben daarom 
het  wijkteam groen gevraagd om de bomen zo snel mogelijk na Sinterklaas op te zetten. 
Voor een uitbreiding langs de nieuwere dwarsstraten vonden we het te vroeg gezien de ermee 
gemoeide financiën. 
 
Zwerfvuil en misplaatst vuil bij de afvalcontainers vooraan de wijk 
Er is veel over gesproken, maar er is weinig meer aan te doen dan een bordje erbij en mensen te 
wijzen op de mogelijkheden. Er is een forse discussie met foto’s op Facebook over geweest. 
 
De aansluiting op de A32 
De wijkraad heeft hierover veel gesproken oa met de wijkmanager van de gemeente Annie Stelma. 
Diverse wijkraadleden hebben de verschillende voorlichtingsbijeenkomsten bezocht en waar 
mogelijk meegepraat. 
We wachten vol spanning af wat de nieuwste voorstellen zullen worden. We hebben in ieder geval  
stelling genomen tegen verkeerslichten op de Oranje Nassaulaan omdat we denken dat die de 
verkeersafwikkeling niet echt bevorderen. 
 
Verzoek tot bouw van een hotel bij afslag 11 
Aan het einde van het jaar kwam Annie Stelma, de wijkmanager ons vertellen over het op handen 
zijnde bericht dat de hotelketen Van de Valk een hotel zou willen bouwen bij de afslag 11 direct aan 
het begin van de wijk Skoatterwâld en het Dorp Oranjewoud. Ze meldde dat de gemeente een heel 
traject ingaat om met alle betrokkenen te praten over mogelijk- en onmogelijkheden. 
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De wijkraad is van mening dat het vooral aan de bewoners is om daar een mening over te hebben en 
dat de wijkraad niet een eensluidend advies kan geven. Het lijkt ons wel een goed idee om 
wijkbewoners te stimuleren mee te praten waar dat maar kan. Misschien wel op onze openbare 
jaarvergadering 
 
Het jeugdhonk Spotlight 
De wijkraad heeft de ontwikkelingen gevolgd en heeft met spijt moeten constateren dat alle 
vrijwilligers gestopt zijn in de loop van het jaar zodat het jeugdhonk sinds de zomervakantie helemaal 
niet meer open gaat. 
Samen met de jongerenwerker van Caleidoscoop en hopelijk een aantal nieuwe vrijwilligers gaan we 
in 2017 bekijken wat de mogelijkheden voor de toekomst zijn. Daarbij wil de wijkraad wel goede 
contacten onderhouden, maar geen uitvoerende  taken op zich nemen. 
 
De taakverdeling binnen de wijkraad 
Aan het eind van het jaar wordt duidelijk dat er een penningmeester en een notulist zijn, maar dat de 
taken van voorzitter en secretaris pas in 2017 verdeeld gaan worden wanneer de huidige voorzitter 
afscheid heeft genomen en nieuwe kandidaten hun entree hebben gemaakt. 
 
Nieuwsbrief, website en Facebookpagina 
De wijkraad heeft na de ingebruikneming van de nieuwe website besproken dat een nieuwsbrief 
daarnaast te hoge kosten en teveel inzet van vrijwilligers voor ver- en bezorging vraagt. 
Besloten is de nieuwsbrief niet meer te verspreiden. 
Wel is gekozen voor een actievere Facebook pagina. 
De aandachtsgebieden voor het plaatsen van berichten zijn over de wijkraadleden verdeeld: 
- Greet Pels   activiteiten 
- Gretha Klein Ikkink  groen 
- Marike Hettinga  gemeentezaken, Oranjefonds: www.burendag.nl 
- Sandra Jakovlevic  gemeente, gebeurtenissen in de wijk 
- Anja van Wijk   buurtpreventie, de rest 
Berichten die wijkbewoners willen delen kunnen naar het betreffende wijkraad lid gemaild worden 
met een verzoek tot plaatsing. 
 
Huisvesting scholen, wijkruimte en supermarkt 
Met de participantenvereniging en de gemeente heeft diverse keren overleg plaats gevonden met 
betrekking tot de huisvesting van de scholen en de mogelijkheid dat de wijkruimte daarbij een 
andere plaats zou kunnen krijgen. Ook het al of niet komen van een supermarkt en de voor- en 
nadelen daarvan en de wens van velen om een supermarkt te krijgen onder het tuincentrum Bos tuin 
en dier stond regelmatig op de agenda.  Het enige wat we nu zeker weten is dat de scholen in het 
komende jaar met vier lokalen mogen uitbreiden en dat een supermarkt onder Bos tuin en dier niet 
past binnen de geldende afspraken in de gemeente. 
 
Eerder heeft de wijkraad meegewerkt aan plannen om de supermarktruimte te benutten, nu is er 
meegewerkt aan een verzoek om in de wijk een standplaats te vinden voor een rijdende kaaswinkel. 
Of en wanneer er gebruikt gemaakt wordt van de mogelijkheden weten we nog niet.  
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Een speelplek aan de Domela Nieuwenhuizenweg 
Onder aanvoering van Floor Driessen van de gemeente is door een aantal wijkbewoners en een 
wijkraad lid hard gewerkt aan het tot komen van een speelplek aan het einde van de Domela 
Nieuwenhuizenweg. Er wordt een aantal speeltoestellen verplaats vanuit andere delen van de wijk 
en er worden wat nieuwe toestellen geplaats. De wijkraad heeft onlangs een cheque overhandigd 
gekregen van de Rabobank Heerenveen waarvan een nieuwe vogelnestschommel bekostigd gaat 
worden. 
 
De bouwactiviteiten 
Er wordt gelukkig weer veel gebouwd in de wijk. De wijkmanager houdt ons regelmatig op de hoogte 
van de nieuwe plannen. De een lid van de wijkraad zal ook aanschuiven wanneer er wordt 
gebrainstormd over de lege plekken aan de Domela Nieuwenhuisweg. 
 
Overleg met anderen 

Participantenvereniging De Spil 
In 2016 nam de voorzitter van de wijkraad deel aan de vergaderingen van het Participantenoverleg. 
 

Samenwerkingsoverleg De Spil 
Ook hier nam de voorzitter van de wijkraad aan deel vooral vanuit haar functie als begeleider van de 
vaste activiteiten in de wijkruimte. 
 
Voor beide overleggen geldt dat het belangrijks is de medegebruikers e kennen en te weten wat er 
speelt c.q. georganiseerd wordt. 
 

Overleg met de gemeente 
Dit overleg vindt plaats met de wijkmanager Annie Stelma tot ieders tevredenheid. 
 

Overleg met /ondersteuning door Caleidoscoop 
Dit jaar nam Bokko Jan Huitinga de taak over van Daniël Pit. In haar laatste vergadering heeft de 
wijkraad besloten om duidelijkere afspraken met Bokko Jan te maken over de mate en vorm van de 
begeleiding. 
 
 
De publiciteit 
Dit jaar vond de publiciteit zoals eerder gemeld vooral plaats door berichten op de website en 
berichten op de Facebook pagina. Alleen voor de Trimloop / Nazomermarkt is er geflyerd. 
Besloten is wel dat de uitnodiging voor de jaarvergadering in februari huis aan huis in de brievenbus 
wordt gestopt om zoveel mogelijk bezoekers te genereren. 
 
De Wijkruimte 
De wijkraad beschikt binnen de Spil over een eigen ruimte die natuurlijk alle momenten dat de 
wijkraad geen activteiten heeft ook door anderen wordt gebruikt. 
 
 

  



Activiteiten Skoatterwâld  terugblik 2016 vooruitblik 2017 
 

Bestuursleden wijkraad Skoatterwâld 2016: Marike Hettinga, Sandra Jakovlevic, Gretha Klein Ikkink 
penningmeester/secretaris tot september, Greet Pels voorzitter, Anja van Wijk penningmeester.  
Fotografie: Gretha Klein Ikkink, Jan Meijer en Greet Pels 
Voor meer informatie: www.skoatterwald.nl en op Facebook Wijkraad Skoatterwâld 6 
 

 
Vaste week- en maand activiteiten 
 
Creatief 
Elke woensdagavond werd er door een groep vrouwen onder leiding van Jansje Boelsma kaarten 
gemaakt. Het hele jaar door werd er hard gewerkt om met kerst voldoende kaarten te kunnen 
versturen. 
 
Elke tweede dinsdag van de maand wordt er door een andere groep vrouwen  gewerkt aan kaarten, 
doosjes, boekjes en dergelijke eveneens onder leiding van Jansje Boelsma. 
 
Koffiedrinken voor senioren 
Elke tweede woensdag van de maand was er koffiedrinken voor senioren van 10 tot 11 uur om elkaar 
te leren kennen en zo contacten binnen de wijk te bevorderen. 
 
High-brei-tea 
Bijna elke tweede zondag van de maand was er een soort breicafé bij ons ‘high-brei-tea’ genoemd. 
Deelnemers nemen hun eigen handwerk mee om eindelijk eens dat wat nog steeds in de kast lag af 
te krijgen. En dat alles onder het genot van een kopje thee of koffie met wat lekkers. 
 
Inloop schilderen 
Elke derde donderdagavond was er ‘inloop-schilderen’ waarbij deelnemers hun eigen werkstuk 
meebrachten en er lekker aan werkten. Er werd getekend, geschilderd, gekleurd, er werden grote en 
kleine werkstukken gemaakt en we gaven elkaar opbouwend commentaar.  
 
We hebben bovendien met Pieter Jan Struik van Ateliers Majeur de mogelijkheid besproken om één 
of twee keer per jaar een deskundige bij hen in te huren. Het plan heeft de goedkeuring van de 
wijkraad gekregen en zal volgend jaar uitgeprobeerd worden. 
 
Koffiedrinken voor werkzoekenden 
Elke laatste woensdag van de maand kwamen werkzoekenden van 10 tot 11.30 uur bij elkaar en 
bespraken vragen rond het omgaan met thuis moeten zitten, met het solliciteren, ze gaven elkaar 
raad over bijlages bij sollicitatiebrieven et cetera. 
Helaas of juist gelukkig liep het deelnemersaantal zo terug dat deze activiteit na de zomervakantie is 
gestopt. Een aantal deelnemers vond werk, een aantal vond vrijwilligerswerk en de noodzaak van 
contact met andere werkzoekenden werd minder. 
 
Bij de laatste vier activiteiten zorgt Greet Pels voor de koffie, thee en de koekjes bijgestaan door de 
deelnemers. 
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Trimloop 2016 met Nazomermarkt 

 
 
De Trimloop en Nazomermarkt 
Op zaterdag 10 september 2016 werd voor de zesde keer de trimloop Skoatterwâld georganiseerd. 
Het was een geslaagde en zonovergoten dag. Naast de trimloop was er ook een Nazomermarkt met 
ruim vijftien kramen, een springkussen en een pannakooi. Kortom, genoeg te doen voor jong en oud! 
 
Om 10.45 was de kidsrun 
Er deden 92 kinderen, tussen 3 en 12 jaar mee. De start en de warming up werd verzorgd door 
niemand minder dan SC Heerenveen mascotte Heero. Na de finish kregen alle kinderen een medaille, 
wat lekkers en een ijsje van grand cafetaria Het Veen. 
 
De trimloop van de 5 en 10 km ging om 11.00 uur van start 
Tachtig hardlopers deden mee aan de trimloop door de wijk Skoatterwâld. Bij de 5 km was Ruben 
Kuipers de snelste van de heren en Alinda Kiel was de eerste van de dames. Bij de 10 km waren Henri 
Veldman en Bea van der Mei de snelsten. Allen kregen ze een bos bloemen van Volbeda Flowerfarm. 
Ook kregen alle deelnemers een rugtasje van de organisatie, gevuld met onder andere een flesje 
water en een door Eko Plaza aangeboden appel en banaan. 
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Skoatterakker 
 
Na een goed oogstjaar 2015 begonnen wij 2016 vol goede moed. Het spitten, bemesten en 
zaaien deden we samen met leerlingen van de Duisterhoutschool. Iedere dinsdagochtend 
werden zij hierin begeleid door Jos en Mariette. De Dahlia’s werden in het voorjaar van de 
zolder van de gemeente gehaald en weer gepoot; we konden ons niet voorstellen dat die 
weer goed op zouden komen… Leerlingen van de Burcht kwamen een ochtend helpen met 
boontjes zaaien.  
Wat zag de tuin er weer mooi uit in de zomer! Er groeiden volop courgettes, wortelen, uien 
en bietjes. We hadden ook pompoenen maar helaas waren deze weg voordat ze geoogst 
konden worden. Wel hadden we volop bessen, die we samen met de vogels opgegeten 
hebben. De boontjes konden in de eerste weken na de zomervakantie geoogst worden door 
de leerlingen van de Burcht.  
En de dahlia’s; wat hebben we daar van genoten. Ze hebben gebloeid van de zomer tot ver 
in het najaar! Ook u heeft ze vast gezien! 
Maar aan al dit moois komt nu een eind, door het gebrek aan vrijwilligers om de tuin te 
onderhouden. We hebben dit met een vast clubje vrijwilligers 4 jaar de tuin met veel plezier 
gedaan, er zijn er een paar afgevallen en een paar bijgekomen. We zijn voortdurend op zoek 
geweest naar meer vrijwilligers maar hebben de groep helaas niet kunnen vergroten. We zijn 
tot de conclusie gekomen dat ons groepje te klein is om de tuin ook komende seizoenen 
goed te onderhouden. Met weemoed in ons hart hebben we inmiddels afscheid genomen 
van de tuin. De fantastische picknickbank heeft een mooi plaats gekregen bij de scouting in 
Oranjewoud, het insectenhotel is verplaatst naar het weitje bij het Nordwincollege en de 
bloembakken hebben een plaats gevonden bij Talant.  
Wij willen iedereen die geholpen heeft afgelopen jaren hartelijk bedanken voor de hulp en 
inzet. Wij, en vele anderen hebben genoten van de samenwerking en  een fantastische tuin! 
 
Jos, Ilona, Mariette, Desiree, Roelie, Allard, Elske en Gretha 
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Vooruitblik 2017 
 
 

Wijkraad  Skoatterwâld  
 

We gaan ons in het komend jaar richten op de organisatie van de wijkraad. 
Het vervolmaken van draaiboek, organisatievorm en nog steeds zoeken naar uitbreiding. 
Verder zullen we ons zeker buigen over: 
 
- Structuurvisie A32   

Veranderingen in de af- en opritten van de A32 en de mogelijke aanleg van een hotel 
en de consequenties voor onze wijk. 

- De braakliggende kavels (ideetje; zonnepanelen?) 
- Verfraaiing van de wijk  
- Vervanging zieke bomen, planten van bloembollen 
- Glasvezel? Organiseren van een werkgroep hiervoor? 
- Buurt-whats-appgroepen stimuleren 
- Gespreksgroepen in de wijk over: wat wilt U in de wijk laten gebeuren / organiseren ? 
 
 

Activiteiten 
 
De vaste activiteiten blijven ook in 2016 doorgaan. 
 
Trimloop plus nazomermarkt 

De werkgroep Trimloop bouwt de combinatie trimloop en nazomermarkt verder uit. 
U hoort er in de loop van het jaar meer over via de website de Facebook pagina’s 
Wijkraad Skoatterwâld en Trimloop Skoatterwald. 
 

Een midwinter- / kerstactiviteit/ nieuwjaarsbijeenkomst blijft een wens maar blijft 
afhankelijk van vrijwilligers voor de organisatie. 
 
We zullen samen met Caleidoscoop werken aan een nieuwe start van het jongerenwerk in 
de wijk. 
 
Andere activiteiten blijven afhankelijk van inbreng uit de wijk en enthousiaste vrijwilligers. 
 
Publiciteit 
 
We proberen in 2017 consequenter dan voorheen de website up to date te houden en de 
facebook pagina vaker te benutten. 
 


