
Datum: 11 maart 2020 
Locatie: de Spil 
Aanwezig: bestuur, gemeente en circa 80 bewoners van de wijk 
 

 

1. Welkom en opening van de vergadering 
 
Anja heet de bewoners en gemeente en andere belangstellenden welkom. 
 
Afmeldingen: E. Schermerhorn, Greet Pels, wijkagent Peter van Harten, bestuur wijkbelang 
Heerenveen-Midden, Plaatselijk Belang de Knipe 
 

2. Vaststellen van de agenda 
Extra: 7a – toelichting van de punten van de gemeente  

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Brief van bewoner: G. Briet: diverse punten omtrent de Stadhouderlaan. Deze punten zijn 
deels behandeld in de vergadering bij punt 7 en is doorgestuurd naar Annie (gemeente 
Heerenveen) 
 

4. Notulen 2019 
Geen opmerkingen vanuit de zaal. 
Aanvulling E. Schermerhorn: in het verslag stond 68 bomen en dit moet zijn 168 bomen. 
 

5. Jaarverslag 2019 
Op de website staat per abuis dat het jaarverslag over het jaar 2020 gaat, dit moet zijn 

jaarverslag 2019. 

Anja behandeld de highlights van het jaarverslag. Vanuit de zaal komen er geen vragen of 

opmerkingen. 

6. Financieel verslag 2019 (is uitgereikt tijdens de vergadering) 
Penningmeester Erik Stoeten ligt het financiële verslag 2019 toe. 
Een uitgebreidere toelichting wordt gegeven omtrent de kosten voor de verlichting van de 
kerstbomen. 
 

Floris de Wit geeft namens de kascommissie akkoord op de stukken en verleent hierbij 

decharge aan de penningmeester. 

Een nieuw kascommissie lid meldt zich. Arnold Habing wil komend jaar de boekhouding 

controleren. 



 

7. Peter Gerrits van Gemeente Heerenveen geeft een toelichting op wijziging APV 
Groenstroken worden plantsoen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: drainage wordt 
stuk gereden en hierdoor blijft het water staan wat weer tot gevolg heeft dat de straten 
verzakken. 
Vanuit de zaal komen wisselende opmerkingen. Er wordt bevestigd dat er geparkeerd wordt 

in de groenstroken wat niet wenselijk is. Tevens komen er meerdere opmerkingen uit de 

zaal dat er te weinig parkeerplekken zijn. 

Andere opmerkingen: 

Bedrijfswagen Witteveen – Verlengde Stadhouderslaan – vlakbij fietspad 

Parkeren van werkbusjes op de stoep/weg 

Opmerking vanuit de zaal: de bewoners doen het zelf! 

Oplossingen: heggen planten? Is duur qua onderhoud. Voorheen stonden er paaltjes wat 

prima functioneerde echter zijn deze vanwege te hoge kosten voor het grasmaaien 

weggehaald door de gemeente. 

De Knipe kant: bij wedstrijden is parkeren ook een drama aan het begin van het wijk. Peter 

Gerrits is in gesprek met SC Heerenveen. 

Qua communicatie pakt de politie dit samen op met de gemeente en wijkraad. 

Sander Moen (van de politie) ligt de APV wijziging ook toe. 

Vanuit de zaal wordt geconcludeerd dat het werkelijk probleem voortkomt uit een te kort 

aan parkeerplekken. Wijkraad zou hier aandacht aan moeten besteden. 

Annie Stelma (gemeente) licht het verhaal ook nog toe. Opzet is om de informatie middels 

een nieuwsbrief met de bewoners te delen. 

7a. Gemeente: woningbouw de Treffe  

Gemeente oppert om de buurtschuur te vervangen door 4 appartementen (met een 

gemeenschappelijke ruimte). Als argument wordt aangegeven dat er geen behoefte is aan 

een buurtschuur. De Treffe is als beste plan gekozen mede door deze buurtschuur. 

Belangstellenden om hier verder in mee te denken kunnen zich melden bij Annie Stelma van 

de gemeente. 

vd Valk: uitnodiging inloopbijeenkomst op 14 april (is niet doorgegaan vanwege corona) 

Gemeente geeft aan dat zij met de bewoners van Zwanenwoud om tafel gaan omtrent 

onderhoud van openbare ruimte. 

Algemene opmerking dat het verboden is om trampolines te plaatsen in openbaar groen 

i.v.m. aansprakelijkheid bij ongelukken. 

Er is budget voor een kunstobject in de wijk Skoatterwald. Het idee van 11 Fountains wordt 

toegelicht door Wangeci Voorzanger (gemeente). Oproep: wie wil mee doen? 

1 belangstellende meldt zich. 



Wethouder Jaap van Veen geeft ook nog een toelichting op een tweetal punten: 

Met betrekking tot Openbaar vervoer: onze wijk wordt meegenomen in de nieuwe 

Europese aanbesteding (2022). In hoeverre dit daadwerkelijk zal gaan lukken is afwachten. 

Het zou kunnen dat er een vorm van een buurtbus/belbus mogelijk is. De gemeente doet een 

oproep aan de vervoerders om met een maatwerkoplossing te komen (D-lijn) : Opstapper – 

voor de aanloopperiode. 

Werkzaamheden rondom A32: gaat veel hinder geven 

Voorbereidingen zijn getroffen 

April/mei gaat het van start / medio eind 2021 afslag centrum 

Eind 2022 Oranjewoud – stoplicht wel of niet is nog de vraag. 

We moeten even door de zure appel heen bijten als bewoners. 

 

Ingezonden brief omtrent Stadhouderlaan 

Snelheid – telling is gedaan door gemeente. 85% rijdt 32 km of langzamer – hoogste 

snelheid 51km dit waren 3 of 4 auto’s 

Schildpadruggen heeft de voorkeur van Cihan Sevince 

Reactie uit de zaal omtrent de Stadhouderlaan: zodra de werkzaamheden starten aan de 

noordkant A32 zal op de Stadhouderlaan nog meer verkeer rijden: hoe/wanneer wordt de 

inrichting gedaan? Gemeente heeft het niet paraat. 

Wanneer is de het klaar en wanneer straatverlichting. Peter: dit jaar is de straat gereed. 

Brief wordt meegenomen naar de gemeente. Reactie volgt. 

Tip: Fietser ga ik het midden fietsen kan op 30 km weg. 

 

8. Afscheid wijkraadslid Sandra Jakovljevic 
Sandra wordt bedankt voor haar inzet door wijkraad en gemeente. 
 

9. Plannen en aandachtspunten 2020: 
– Trimloop, jubileumloop 10 jaar Trimloop 
 
12 september : ’s middags aansluitend wijkfeest / oproep voor een wijkfeest / voor 1 mei 
reactie. 
Laatste jaar van Egbert, oproep voor nieuwe vrijwilligers 
 
3 belangstellenden: 2 voor het feest en 1 voor trimloopcommissie 
 
AED’s in de wijk 
Allard geeft toelichting op het AED-project. 
 

Spelen in de wijk: Speeltuin bij de Spil 

https://skoatterwald.nl/aed/


Frans geeft toelichting op de plannen: nieuwe speeltuin wordt gerealiseerd in 
samenwerking met de Gemeente. Oproep wordt gedaan om hierin mee te denken. 
2 mensen melden zich aan 
 
Opmerking vanuit de zaal:  er is te weinig speelgelegenheid aan de zuid-kant van de wijk. 
 
 

10. Rondvraag 
 
Gemeente - openbare laadpalen rondom Spil 
Men is bezig met een provinciaal dekkend netwerk 
Partijen kunnen zich melden met als voorwaarde om ook een niet-rendabele paal te 
plaatsen. 
 
Speeltuin in de Willem Lodewijklaan – 1 huisje met glijbaan – veel te weinig 
Bank bij dit speeltuintje heeft nare houtsplinters. 
Voldoen de speeltoestellen aan alle eisen? Alle toestellen worden gekeurd en de rapportage 
is op te vragen bij de gemeente. 
 
Wat komt er in plaats van de Wente (de Spil): er komt een nieuwe oudere voorziening. 
 
Glasvezel inventarisatie afgelopen zomer: KPN gaat in 2020 de hele wijk voorzien van 
glasvezel. 
 
Verzoek is om het fietspad Rentmeester kan worden afgesloten voor verkeer. Nu rijden 
auto’s door de berm en over het fietspad. 
Goed afsluiten is het verzoek. 
Dit wordt niet gedaan i.v.m. veiligheid van de fietsers. Opmerking wordt gemaakt dat de 
bewoners meer fatsoen zouden moeten hebben. 
 
Verkeersplan  
Is er aandacht voor oversteekplaatsen Oranje Nassaulaan? Hier is geen specifieke aandacht 
voor. 
 
Oproep wordt gedaan om alleen op de fiets naar school te gaan i.v.m. drukte en veiligheid 
rondom de Spil. 
 
 

11. Sluiting van de vergadering 
 
 

12. Gastspreker Tjalling van der Goot 
 
Tjalling neemt ons mee in de boeiende wereld van de stafrecht advocatuur. 

 


