
Notulen Openbare Jaarvergadering Skoatterwâld 
 
Datum: 27 februari 2019 
Aanwezig vanuit 
wijkraad: 

Anja van Wijk (voorzitter), Sandra Jakovljevic, Cihan Sevince, Marike 
Hettinga (secretaris), Erik Stoeten (penningmeester), Allard Nijdam, 
Nynke Hoefman, Herbert Kemme 

Overige aanwezigen: Ongeveer 100 aanwezigen 
Afwezig Plaatselijk belang de Knipe / Greet Pels  (met kennisgeving) 

Kascommisie leden (zonder kennisgeving) 
 
 
1. Welkom en opening van de vergadering 

Anja opent de vergadering om 19:35 
 
2. Vaststellen van de agenda 

Twee toevoegingen: 6a toelichting van wethouder Jaap van Veen en 6b afscheid van Marike 
Hettinga 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Geen mededelingen en ingekomen stukken 

 
4. Notulen 2018  

Iedereen heeft de notulen kunnen downloaden van de website. Er zijn geen opmerkingen 
over dus worden ze definitief vastgesteld.  

 
5. Jaarverslag 2018 

Anja neemt het jaarverslag door en licht alle onderwerpen toe, Erik licht het punt toe 
rondom spelen in de wijk. Hier komen geen vragen of opmerkingen over. 

 
6. Financieel verslag 2018 

Erik licht het financieel jaarverslag toe. Wat opvalt is dat er meer geld binnenkomt dan dat er 
uitgaat. Dat is niet de bedoeling van de wijkraad, het idee is om het geld zinvol uit te geven. 
Als aanwezigen goede ideeën hebben voor zinvolle bestedingen, dan hoort de wijkraad die 
graag. 
De begrote uitgaven zijn voor 2019 daarom hoger dan die van 2018. Dit gaat met name zitten 
in aan te schaffen kerstverlichting en het inrichten van speelplekken. 
 

 Verslag kascommissie benoeming nieuwe leden kascommissie 
De kascommissieleden zijn niet aanwezig. De formele dechargeverlening blijft daarom 
openstaan en de wijkraad zal schriftelijk verslag opvragen bij de kascommissie. Dit zal op de 
website genoemd worden. 
 
Anja doet een oproep voor nieuwe kascommissieleden. Dennis Keuning (niet aanwezig) 
wordt door zijn vrouw aangemeld. 
 

6a. Toelichting wethouder Jaap van Veen 
Recente ontwikkelingen die deze wijk aangaan: 

- Aanvraag vanuit Bos Tuin en Dier: er lag een aanvraag, voor het huisvesten van 
arbeidsmigranten. Deze aanvraag is afgewezen omdat een plan ontbrak. Gezien het 
huisvestingsbeleid van de gemeente is op dit moment de kans klein dat er arbeidsmigranten 
gehuisvest zullen worden op deze locatie. 

- A32 beter bereikbaar: groot project met lange doorloop. Voorbereidingswerkzaamheden zijn 
inmiddels uitgevoerd. De wijk zal zeker hinder ondervinden wanneer de werkelijke 
werkzaamheden gestart worden. Bij afrit 12 ontstaat de overlast vanaf eind 2019 en die zal 
duren tot 2021. Deze afrit zal ook enkele dagen volledig afgesloten worden. Verkeer kan dan 



de verbindingsweg nemen. Daarna starten de werkzaamheden bij afrit 11, die zijn in 2022 
afgerond. 

- Afval: de wethouder licht de gedachte achter Diftar+ toe. 
- Woningbouw: er waren 40 belangstellenden voor 20 kavels bij de Regentesselaan. Op De 

Eilanden, het stuk naast de Spil, komen 50-70 woningen. Er komt een prijsvraag voor een 
ontwerp voor de inrichting van het hele gebied. Wijkbewoners kunnen meestemmen over de 
ingediende ontwerpen, hun stem telt voor 50% mee! 

- Openbaar vervoer: er komt een avond voor bewoners om hierover mee te praten en hun 
wensen kenbaar te maken. Daarnaast wordt er een mobiliteitsanalyse uitgevoerd die kijkt 
naar huidig gebruik. 

- Gaswinning: de eerder door de gemeente gewenste nulmetingen worden door het ministerie 
niet zinvol geacht. De gemeente is hierover in debat gegaan en het ministerie lijkt wel 
gevoelig voor de argumenten. Het gaat waarschijnlijk richting omgekeerde bewijslast: de 
gaswinner moet aantonen dat eventuele schade niet veroorzaakt is door de gaswinning. 

 
Vragen vanuit de zaal aan de wethouder: 

- De pijlen bij afrit 12 richting Joure zijn onlogisch 
o Alles gaat op de schop, dus ook dit wordt veranderd. 

- Hoe verhouden de bouwactiviteiten zich tot de afsluiting van de wegen? 
o Volledige afsluiting zal zeer minimaal zijn. 

- Hoe zit het met het plan van der Valk en de herstructurering? 
o Die zullen niet gelijktijdig zijn, dit wordt afgestemd. 

- Kunnen jullie bij calamiteiten de aanrijtijden van de hulpdiensten garanderen? 
o Hier is ongetwijfeld naar gekeken, maar checken we nog een keer. 

- Hoe lang blijft er nog een bouwweg bij de Stadhouderlaan en de Regentesselaan, de kwaliteit 
is erg slecht. 

o Het zal nog een poos duren voordat de laatste woningen geplaatst zijn, pas dan 
komen er definitieve wegen. De Stadhouderlaan wordt nog wel opgeknapt omdat 
het wegdek inderdaad erg slecht is op dit moment. 

 
6b. Afscheid Marike Hettinga 

Anja en de gemeente bedanken Marike voor haar inzet. Marike geeft aan het graag te 
hebben gedaan en doet tevens een oproep voor mensen om dit ook te overwegen: ook met 
weinig tijd kun je van betekenis zijn gedurende een zittingstermijn van drie jaar. 

 
7. Plannen en aandachtspunten 2019 

- Vaste activiteiten wijkruimte 
o Deze gaan ook dit jaar weer door, georganiseerd door Greet Pels en Jeantsje Boels.  

Wie mee wil doen of wil organiseren, kan op de website de informatie vinden. 
- Trimloop 

o 14 september 2019 
- Zomeravondwandelingen/wandeling door de wijk 

o Anne Pool meldt de data voor dit jaar: 
▪ 12 juni zomeravondwandeling 
▪ Tweede zaterdag in de herfstvakantie: herfstwandeling 

 Tip vanuit de zaal: kondig deze avonden aan in de Heerenveense Courant 
- Aandacht voor infrastructurele zaken: A32 

o Informatie zal de wijk blijven delen en de ontwikkelingen in de gaten houden 
- Van der Valk 

o Besluit is al gevallen, maar wijkraad blijft de ontwikkelingen in de gaten houden 
o Vraag vanuit de zaal: hoe zit het precies met de velden van VV Heerenveen 

▪ Van der Veen: hier zijn nog geen definitieve plannen voor 
o Vraag vanuit de zaal: kun je ook automatisch een melding krijgen bij wijzigingen op 

de website? 
▪ Allard zoekt dit uit 

- De Spil (spelen en ruimtegebrek) 
o Hier is een commissie voor opgericht 

- Openbaar Vervoer 



o Er komt in ieder geval in Skoatterwâld een informatieavond over het OV 
- Monk overleg (gaswinning) 

o Blijft de wijkraad volgen 
- Duurzaamheidsevent 

o De wijkraad wil een event organiseren over duurzaamheid 
o Is hier belangstelling voor? 

▪ Slechts weinig aanwezigen steken hun hand op 
- Spelen in de wijk 

o Zie eerder: hier is een commissie voor opgericht die hier actief mee bezig is en die 
overleg voert met de gemeente 

- Oprichting natuurijsbaancommissie 
o Marike doet een oproep voor het vormen van een natuurijsbaancommissie die 

ervoor zorgt dat er een ijsbaan komt. Deze commissie kan dan op vergelijkbare 
manier als de trimloopcommissie aan de wijkraad gekoppeld zijn. Er melden zich drie 
geïnteresseerden. 

 
8. Gastspreker ex-inbreker Evert Jansen 

Evert Jansen geeft een confronterende en boeiende presentatie met veel tips voor 
inbraakbeveiliging. Hoofdboodschap: de beste beveiliging zijn de wijkbewoners zelf! Let op 
wie er in je wijk rondloopt, spreek mensen aan: een vriendelijke groet laat potentiele 
inbrekers als weten dat ze gezien zijn. 
De aansluitende presentatie over preventieve whatsapp-groepen van wijkbewoner Arjen 
Radewalt vervalt vanwege ziekte. Evert Jansen raadt dergelijke app-groepen van harte aan. 

 
9. Rondvraag 

- Jan Couperus: 
o Elke ochtend en middag is het een chaos rondom de school met auto’s die parkeren 

om hun kinderen te brengen en te halen. 
o In de wijk wonen binnenkort 5500 mensen, waar is het winkelcentrum? Wijkraad 

wordt wakker! 
- De heer Schermerhorn: 

o Alle bomen in de middenberm van de Oranje Nassaulaan zijn omgezaagd. Dit waren 
68 gezonde bomen. De enige reden waarom ze omgezaagd zijn, is omdat ze niet 
goed genoeg groeiden. Zijn er meer mensen die zich hieraan storen? 

▪ Uit de reacties blijkt dat dit inderdaad zo is. 
▪ Op 18 maart wordt dit in de gemeenteraad behandeld. 

o De wijkraad zet informatie van de gemeente altijd z.s.m. op de website. 
- Vraag van een relatief nieuwe bewoner: het internet is erg slecht in deze wijk.  

o Cihan licht toe dat hier al actie op wordt ondernomen maar dat dit erg lastig blijkt. In 
Skoatterwâld liggen nl twee typen leidingen. In 2019 wordt een start gemaakt met 
verbeteringen door KPN. Cihan zal polsen hoe het met de realisatie van deze plannen 
staat. 

- De verlichting in de wijk is erg slecht. Bijv. de Johan Willem Frisolaan is een mooi wandelpad 
maar zodra het donker is kun je er niet meer lopen. 

o Slechte verlichting door de hele wijk wordt beaamd door andere aanwezigen. 
o Dit betreft ook lantaarnpalen die het niet doen. 
o Aanwezigen die hierover mee willen denken en praten, worden van harte 

uitgenodigd om zich na afloop te melden. 
- Zijn er AED’s in de wijk? 

o Er is één AED, die is niet openbaar beschikbaar en niet geregistreerd. 
o Ook hiervoor geldt een oproep of aanwezigen zich willen melden om over mee te 

praten. 
- Is er al iets bekend over de aanleg van bruggen? 

o Corina (van de gemeente): ja hier wordt aan gewerkt 
- Kan er de volgende keer gebruik gemaakt worden van een microfoon en geluidsinstallatie 

want het is slecht te verstaan? 
o Ja zullen we volgend jaar doen. 



- Kan er iets gedaan worden aan de bus die altijd geparkeerd staat op het parkeerterrein van 
Belvédère? 

o Wijkagent: deze staat hier met toestemming. Maar nu er nieuwe huizen gebouwd 
worden is de situatie veranderd. Er zal nu afgestemd moeten worden met de 
gemeente wat nu de regels zijn. 

- Een advies van een wijkbewoner die werkt bij een andere gemeente: let goed op de 
waterstanden want in een andere gemeente hebben we grote problemen gehad daarmee. 

- Er zijn rond de Spil invalideparkeerplaatsen: de zes aan de noordkant van de Spil zijn 
overbodig want die worden nooit gebruikt.  

o Dit is genoteerd door de gemeente. 
- Is het een idee om een supermarkt te plaatsen bij Bos Tuin en Dier 

o Er is helaas een afspraak gemaakt door de gemeente met een investeerder Hoge 
Dennen: tot 31 december 2026 mag geen supermarkt op deze plek gevestigd 
worden. 

 
10. Sluiting van de vergadering  
Tot slot nog een oproep i.v.m. het vertrekkende wijkraadslid: wie actief wil worden in de wijkraad is 
van harte uitgenodigd hiervoor. Anja nodigt nu iedereen uit om nog een borrel mee te drinken. 
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