
Stichting Wijkraad Skoatterwâld 

Jaarverslag 2020 

Een bewogen jaar waarin we niet om Covid19 
heen kunnen, toch heeft de wijkraad mooie 

dingen gerealiseerd. In dit verslag nemen we 

jullie mee met dat wat ons het afgelopen jaar 

bezig heeft gehouden. Naast alles wat in deze 

samenvatting staat, is er ook veel na te lezen op 

onze website www.skoatterwald.nl of via 

Facebook en Instagram. 

AED/projectgroep Veiligheid  

De wijkraad heeft in samenwerking met een 

aantal wijkbewoners het initiatief genomen om 

te zorgen van wijk brede dekking van AED’s. Er 

zijn verschillende geldinzamelingsactiviteiten 

gehouden voor de aanschaf, het plaatsen en 
het operationeel houden van de AED's. De 

eerste AED's zijn reeds aangeschaft en de 

plekken waar ze komen te hangen zijn 

geregeld. Dit project is mede mogelijk gemaakt 
door de Rabobank Heerenveen, TVM 

verzekeringen, en giften van bewoners uit de 

wijk. Wij zijn iedereen die een bijdrage hebben 
geleverd zeer erkentelijk. 

Onze wijk is nog steeds aan het groeien en 

hierdoor zullen wij in de toekomst nog een 

aantal AED's moeten gaan aanschaffen om aan 
de 6 minutenzones te voldoen. Hiervoor zijn wij 

nog steeds afhankelijk van giften en wij hopen 

op ieders ondersteuning in het project, zodat 

we ook daadwerkelijk het benodigde aantal 

AED’s kunnen gaan plaatsen voor nu en de 

toekomst. 

We bedanken de werkgroep AED voor hun 
tomeloze inzet. 

 

WhatsApp Buurtpreventie Skoatterwâld 

In samenwerking met de gemeente 

Heerenveen, politie en de overkoepelende 

buurtpreventie in Heerenveen is de wijkraad 

een werkgroep gestart om preventie 

appgroepen in de wijk centraal te beheren. 

Per deel van de wijk zijn er appgroepen 

beschikbaar waarin buurtbewoners elkaar 

kunnen attenderen op verdachte en 

alarmerende situaties in de buurt. Op deze 

laagdrempelige manier, kunnen 

buurtbewoners bijdragen aan de veiligheid en 

leefbaarheid in de buurt. 

Bijdragen kan nog steeds, zie 

wabp.skoatterwald.nl voor meer informatie. 

Wij zijn nog opzoek naar een aantal 

beheerders in het zuidelijke deel van de wijk. 

Veel werk is het niet. Reken op gemiddeld een 

paar minuten per week. Tenzij er natuurlijk 

een keer écht wat aan de hand is en je moet 

coördineren. Verder moet je mensen durven 

aanspreken op hun gedrag in de app-groep, 

want de app-groep is alleen bedoeld voor 

buurtpreventie. Meer weten? Neem contact 

met ons op via wabp@skoatterwald.nl. 

 

Trimloop  

De 10e editie van de Univé Run Skoatterwâld 

laat nog even op zich wachten. Zodra we 

meer weten gaan we op zoek naar 

deelnemers en vrijwilligers houdt hiervoor 

de website in de gaten. 

Vaste week- en maandactiviteiten  

Afgelopen jaar hebben er door Covid19 op 
beperkte schaal activiteiten plaatsgevonden in 

de wijkruimte. Uiteraard met inachtneming van 

de Covid19 richtlijnen. Mocht u een leuk 

initiatief hebben voor een incidentele of een 

vaste week- en maand activiteit en hier een 

bijdrage aan willen leveren dan zien wij uw 

reactie graag tegemoet. Op dit moment is de 
wijkruimte nog gesloten voor 

groepsactiviteiten wegens de Covid19 

maatregelen maar zodra er versoepelingen 

plaatsvinden hopen we de activiteiten snel 
weer op te kunnen starten.  

Informatie over de activiteiten en de 

wijkruimte is te vinden op Facebook, 

Instagram, www.skoatterwald.nl en op de deur 

van de wijkruimte.  
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Bouwontwikkelingen Skoatterwâld  

Ten Noorden van de Spil ligt een groenstrook 

waar woningbouw wordt gerealiseerd. In 2019 

hebben wijkbewoners een keuze kunnen 

maken uit 4 verschillende plannen. Deze 4 

plannen zijn destijds door de ontwikkelaars 

gepresenteerd. Het plan De Treffe heeft de 

meeste stemmen behaald en de betreffende 

ontwikkelaar mag daar zijn plan realiseren. De 

plannen omtrent de woningen zijn helder en 

de verkoop van de woningen zijn recent 

gestart. In het plan is destijds ook de 

buurtschuur opgenomen. Als wijkraad samen 

met de klankbordgroep De Treffe (bewoners 

uit de wijk) zijn wij actief in gesprek, met de 

ontwikkelaar, bouwbedrijf en gemeente 

Heerenveen, omtrent de invulling van de 

buurtschuur, een van de unieke 

eigenschappen van het plan De Treffe.  

 

Geld Skoatterakker  

De nog resterende middelen vanuit de 

Skoatterakker zullen besteed worden aan 

fruitbomen. De wijkraad is voornemens bij de 
inrichting van de speeltuin ten zuiden van De 

Spil deze te voorzien van fruit- of 

notenbomen. 

 

Spelen in de wijk  

Wij zijn druk bezig geweest met de 

ontwikkeling van een nieuwe speelplek aan de 

zuidzijde van MFA De Spil. Er wordt 
momenteel hard gewerkt aan een 

conceptontwerp in samenspraak met 

KNHM/Arcadis en de gemeente. 

 

Wijk in zijn algemeenheid  

Er is maandelijks overleg met de gemeente 

over actuele onderwerpen in de wijk zoals 

infrastructuur, verkeersveiligheid en 

bouwplannen. 

 
LEEF één voor één groener 

Bij het lokaal energie experimenten fonds 
(LEEF) konden initiatieven worden ingediend 
voor een subsidie van 100.000 euro per 
initiatief. Een van de initiatieven is Feansters 
Aan ZeT (FAZT) voor het realiseren van 
deelauto’s in gemeente Heerenveen. De 

enquête hieromtrent is door de wijkraad 
gedeeld via Facebook en onze website, en is 
veelvuldig ingevuld. Dank voor de 
grootschalige interesse in dit onderwerp. 
Medio april 2021 zal de gemeente de uitslag 
bekend maken en horen we of FAZT een van 
de selecteerde initiatieven is. 
 
Kerstbomen  

Al vele jaren zorgen de medewerkers van het 

groenbeheer voor het plaatsen en versieren 

van de kerstbomen. Dank hiervoor! Als 

wijkraad houden we jaarlijks in de gaten waar 

extra bomen geplaatst moeten worden in 

verband met uitbreiding van de wijk. 

 

Nieuwe punten 2021 

• Werken aan de verkeersveiligheid in 

de wijk 

• AED-reanimatiecursus 

• Kunst in de wijk 

 

Algemeen  

Mocht u ook verbeterpunten hebben of andere 

zaken die volgens u bespreking behoeven, mail 
gerust naar: info@skoatterwald.nl. 

  

Wijkraad Skoatterwâld,  

Frans Bianchi 

Meine Bosma 

Herbert Kemme 

Arjan Nieuwenhuis 

Allard Nijdam 

John Rensink 

Erik Stoeten  

 

mailto:info@skoatterwald.nl

	AED/projectgroep Veiligheid
	WhatsApp Buurtpreventie Skoatterwâld
	Trimloop
	Vaste week- en maandactiviteiten
	Bouwontwikkelingen Skoatterwâld
	Geld Skoatterakker
	Spelen in de wijk
	Wijk in zijn algemeenheid
	LEEF één voor één groener
	Kerstbomen
	Nieuwe punten 2021
	Algemeen

