
 

Stichting Wijkraad Skoatterwald 

Jaarverslag 2020 

Een jaar waarin we weer mooie dingen hebben 
gedaan. In dit verslag nemen we jullie mee met 
dat wat ons het afgelopen jaar heeft 
beziggehouden. Naast alles wat in deze 
samenvatting staat,  is er ook veel na te lezen 
op onze website www.skoatterwald.nl of via 
Facebook. 

Trimloop 

Op zaterdag 14 september 2019 werd voor 
de 9e keer de Univé Run Skoatterwâld ge-
houden. 

Op een zonovergoten zaterdagochtend de-
den 100 kinderen samen met Heero, de 
mascotte van Sc Heerenveen, de warming-
up voor de kidsrun. De kinderen liepen een 
rondje van ongeveer 700 meter. Start en fi-
nish waren bij de brug bij MFA De Spil. Eline 
Buitendijk was als eerste weer terug. Alle 
kinderen kregen na afloop een mooie me-
daille van Faber Sport en bij Grand Cafetaria 
het Veen konden ze een lekker ijsje ophalen. 

Om 11.00 uur gingen de 120 deelnemers 
voor de run van 5 of 10 kilometer van start 
onder de Univé boog. Het parcours was na-
genoeg gelijk als voorgaande jaren. 

Egbert en Reinier hebben ook dit jaar weer 
gezorgd voor de perfecte organisatie. 
 
2020 wordt het de 10e keer dat de Trimloop 
wordt georganiseerd!!! 
 
Gaswinning 
Wat betreft de gaswinning onder de wijk 
Skoatterwald is er dit jaar weinig aanvullend 
nieuws te melden. We blijven deel nemen in 

het MONK overleg. Ook de dorpen Mildam, 
Oranjewoud, Nieuwehorne en Katlijk maken 
onderdeel uit van dit overleg. Is er nieuws dan 
kunt u dit lezen op onze website. 
 
Wandelingen door de wijk 
Dit jaar hebben we samen met Anne Pool 
tweemaal een prachtige wandeling  
georganiseerd. Helaas viel de belangstelling 
enigszins tegen. We willen de wandeling wel 
doorzetten, omdat het een hele mooie manier 
is om ons als bewoners te laten informeren 
over de prachtige natuur en het natuurbeheer 
in onze wijk . We hopen dit jaar op een hogere 
opkomst. 
 
Welkomstborden 
Dit jaar zijn de 2 welkomstborden die staan aan 
de Domela Nieuwenhuisweg en de Oranje 
Nassaulaan geverfd. Ze zien er weer uit als 
nieuw. 
 
Vaste week- en maandactiviteiten 
Door Greet Pels en Jeantsje Boels worden het 
hele jaar door activiteiten georganiseerd in de 
wijkruimte.  
 
Informatie over deze activiteiten is te vinden op 
Facebook op onze website   www.skoatter-
wald.nl en op de deur van de wijkruimte.  
 
Bouwontwikkelingen wijk 
In 2019 hebben de bewoners van de wijk mee 
mogen beslissen in de keuze voor het te 
realiseren nieuwbouwproject De Eilanden. De 
Treffe is hier als winnaar uitgekomen.   
 
Daarnaast wordt er op verschillende plekken in 
de wijk gebouwd. Dit zorgt zo nu en dan voor 
de nodige overlast. Slechte wegen, geen 
verlichting. Erg vervelend voor ons als 
bewoners in de wijk. 
 
De Spil 
In 2019 heeft WoonFriesland de Spil verkocht 
aan Estea BV. De contacten met Estea BV lopen 
via de Participantenvereniging De Spil, waarin 
ook wij deelnemen. Alle participanten zijn 
positief over de contacten en inzet van Estea 
BV. 
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Bomen in de wijk 
In 2018 bent u geïnformeerd door de gemeente 
aangaande de bomen in de wijk. Denk hierbij 
aan de bomen langs de Domela 
Nieuwenhuisweg. De kastanjebomen in het 
park. De bomen zijn inmiddels allemaal gerooid 
en teruggepland waar dit gepland stond. Het 
park ziet er weer prachtig uit met een strakke 
laan en aan weerszijden mooie eikenbomen.   
 
Geld Skoatterakker 
De nog resterende middelen vanuit de Skoat-
terakker zullen besteed worden aan fruitbo-
men. Zodra de locatie is gevonden en de bo-
men gepland kunnen worden, zullen we dit re-
gelen.  
 
Wijk in zijn algemeenheid 
In 2018 zijn wij met vertegenwoordigers van de 
gemeente door de wijk gefietst. Tijdens deze 
fietstocht zijn er punten naar voren gekomen 
die door de gemeente zouden worden 
opgepakt. Inmiddels zijn de punten allemaal 
afgewikkeld. 
 
Kerstbomen 
Al vele jaren zorgen de medewerkers van het 
groenbeheer voor het plaatsen en versieren 
van de kerstbomen. Dit jaar hebben we het 
aantal kerstbomen uitgebreid door ook een 
boom bij de Stadhouderlaan te plaatsen. 
 
Vanuit een aantal bewoners zijn er wat klachten 
gekomen, omdat men vond dat de verlichting 
in de grote boom bij de Spil wat mager was. 
Voor dit jaar zullen we daar extra aandacht 
voor hebben. 
 
Helaas moeten we ook extra lampen 
aanschaffen, omdat deze uit de bomen worden 
gehaald. Teleurstellend dat dit gebeurd. 
 
Spelen in de wijk 
Tussen de Willem Lodewijklaan en de straten 
Arianelaan en Luanalaan wordt in de 
bufferzone een  nieuwe speelplek gerealiseerd. 
Het wordt een uitdagende speelplek voor 
kinderen vanaf een jaar of 8.   
 
Komend jaar houden wij ons bezig met de 
ontwikkeling van een nieuwe speelplek aan de  
zuidzijde van MFA De Spil. 

Winterborrel 13 december 
Dit jaar hebben we een winterborrel 
georganiseerd voor de bewoners van de wijk. 
Snackbar Het Veen heeft ons hierbij fantastisch 
geholpen. Door het beschikbaar stellen van 
hun terras en het plaatsen van een tent. 
Daarnaast hebben ze ook de catering voor hun 
rekening genomen. Er was een DJ aanwezig 
voor de muziek. Een erg gezellige avond die 
voor herhaling vatbaar is. We hopen dat er bij 
de 2e editie nog meer bewoners zullen komen. 
 
Glasvezel 

In de zomer heeft er een inventarisatie plaats 

gevonden naar de interesse voor een glasve-

zel aansluiting. In december kwam het 

nieuws dat KPN in 2020 glasvezel gaat aan-

leggen in heel Heerenveen (zie nieuwsbe-

richt op de site). Gezien dit bericht is het niet 

meer nodig om hiervoor verdere stappen te 

zetten.  
 
 
AED/projectgroep Veiligheid 
Allard en John zijn de projectgroep Veiligheid 
gestart. Doel is om in onze wijk een aantal 
AED’s te plaatsen. U zult hier in 2020 meer van 
horen. We hopen op ieders ondersteuning in 
het project zodat we ook daadwerkelijk een 
aantal AED’s kunnen gaan plaatsen. 
 
Algemeen 
Mocht u ook verbeterpunten hebben of andere 
zaken die volgens u bespreking behoeven, mail 
gerust naar: info@skoatterwald.nl. 
 
 
Wijkraad Skoatterwâld, 
Allard Nijdam 
Anja van Wijk 
Arjan Nieuwenhuis 
Cihan Sevince 
Erik Stoeten 
Frans Bianchi 
Herbert Kemme 
John Rensink 
Sandra Jakovljevic 
 

mailto:info@skoatterwald.nl

