
 
Datum: 13 april 2021  
Locatie: online  
Aanwezig: bestuur, gemeente en bewoners van de wijk  

 
1. Welkom en opening van de vergadering  

Frans heet de bewoners, gemeente en andere belangstellenden welkom tijdens deze digitale 
jaarvergadering. Frans neemt ons mee in de wijzigingen van de samenstelling van de Wijkraad. 
Daarnaast bedankt Frans Anja van Wijk voor haar jarenlange bijdrage aan de wijk.   
  
Twee wijkraadleden hebben te kennen gegeven dat ze afscheid gaan nemen van de Wijkraad. Wij 
willen Erik Stoeten en Herbert Kemme bedanken voor hun inzet en bijdrage aan de 
wijk Skoatterwald.  
  
Vanwege het aanstaande vertrek van twee wijkraadleden zijn wij op zoek naar nieuwe leden.  
Bent u enthousiast met een hart voor de wijk en wilt u bijdragen aan het verbeteren van het 
woonklimaat in de wijk. Meldt u aan via: info@skoatterwald.nl  
  

2. Vaststellen van de agenda   
Agenda vastgesteld.  

  
3. Mededelingen en ingekomen stukken   

Geen ingekomen stukken. De ingezonden vragen worden behandeld onder het kopje rondvraag.  
   
4. Notulen 2020  

Geen opmerkingen.  
   
5. Jaarverslag 2020  

Tijdens de vergadering is er stil gestaan bij alle activiteiten, welke de Wijkraad in 2020 heeft gedaan. 
Hieronder een opsomming van de activiteiten:  

-  AED/ projectgroep Veiligheid: Voor de zomer hangen de 6 AED’s in de wijk. 
Veel wijkbewoners hebben hier een donatie in gedaan. Daarnaast hebben de Rabobank en TVM 
ook een grote bijdrage gedaan. Frans bedankt alle sponsoren voor de bijdrages in een veilige 
wijk.   
 
-  WhatsApp Buurtpreventie Skoatterwâld is geïntroduceerd in de wijk. Bewoners kunnen zich nog 
steeds aanmelden via de website. Er worden nog beheerders gezocht voor het zuidelijke deel 
van Skoatterwald. Opgave hiervoor kan ook weer via de website.  
 
-  Trimloop 10e editie ging helaas niet door. Wij hopen dat deze in 2021 wel doorgang kan 
hebben. Wij zoeken nog vrijwilligers voor dit mooie evenement (opgave kan via de website van de 
wijk).   
 
-  Spelen in de wijk: Er wordt momenteel gewerkt aan een speelplek aan de zuidzijde van de 
Spil. De doeltjes van de noordzijde zullen worden verplaatst naar dit zuidelijke deel. Aan de 



noordzijde komt ook een speelplek. Dit is een onderdeel van de Treffe. Op de website van 
de Treffe staat een impressie wat de bedoeling is.  
Het geld vanuit Skoatterakker staat gepland om ingezet te worden bij de speelplek aan de 
zuidzijde van De Spil ten behoeve van groenvoorziening.  
  

-  Vaste week- en maandactiviteiten zijn gehouden, alleen door Covid19 is alles stilgelegd. Zodra 
het weer kan zullen deze weer worden opgestart.  
 
- Bouwontwikkelingen Skoatterwâld: dit punt staat maandelijks op de agenda om samen met de 
gemeente te bespreken.  
 
- Kerstbomen: jaarlijks worden de kerstbomen door de Wijkraad aangeschaft en door de 
gemeente geplaatst. Wij danken de Gemeente Heerenveen weer voor hun bijdrage hierin.   
  

Plannen 2021   
- Kunst in de wijk: momenteel wordt er gekeken om kunst in de wijk te plaatsen.  
- Inzet verkeersveiligheid: de Wijkraad heeft voor 2021 verkeersveiligheid hoog op de agenda gezet.  
  

6. Financieel verslag 2020  
Penningmeester Erik Stoeten ligt het financiële verslag 2020 toe.   
De kascommissie heeft het financieel verslag 2020 goedgekeurd.  

   
7. Updates van Wethouder Jaap van Veen  

Jaap van Veen neemt ons mee wat er momenteel speelt of gaat spelen in de wijk.  
  
Bruggen:  
Er worden in geheel fase 2 van de wijk diverse bruggen geplaatst. Op deze wijze komen er betere 
verbindingen in de wijk.  
  
Woningbouw:  
De gemeente Heerenveen is bezig met de ontwikkeling van de wijk De Singels. Dit wordt een 
waterrijke buurt in het Noordoostelijke deel van de wijk komt te liggen. Hier staan 236 woningen 
gepland. De plannen zijn te vinden op de website van de gemeente.  
  

Hotel van der Valk:  
Momenteel is men bezig met de afronding van het haalbaarheidsonderzoek. Er liggen nu twee 
modellen waar straks een keuze uitgemaakt kan worden. In het najaar van 2021 komt er een 
keuzemoment met welke variant men verder gaat. De oplevering staat voor nu gepland op eind 2023 
of begin 2024. Dit loopt dat mooi mee in het project Heerenveen beter bereikbaar. Vanuit de 
vergadering kwam nog een opmerking om goed te kijken naar ontsluiting m.b.t. parkeren en naar 
groen en water compensatie door de komst van Van der Valk.  
  
Heerenveen beter bereikbaar:  
Dit project is in 2020 gestart. In 2021 is men volop bezig aan de oostzijde van de A32. Er zal wel enige 
overlast zijn, maar men probeert dit zoveel mogelijk te beperken. De nieuwe afslag zal rond 22 
augustus weer opengaan.  
De afslag Oranjewoud wordt 2023 onderhanden genomen. Hier komen geen verkeerslichten zoals 
eerder werd gemeld, maar hier wordt een rotonde geplaatst.   
Laadpalen in de wijk:  



Binnen de Provincie en Gemeente is hier aandacht voor. Er worden in 2021 al een aantal palen 
geplaatst in de wijk. Mocht je zelf geen gelegenheid hebben voor een oplaadpaal, vraag deze dan aan. 
Het criterium is dat er binnen 250 meter geen laadpaal aanwezig is.  
  

Parkeren in de wijk:  
In de wijk zien wij dat er parkeerplaatsen op eigen erf om worden gezet in tuin. Als dit wordt gedaan 
neemt de lokale parkeerdruk toe.  
Fase 1 (zuidelijk deel) is de parkeerdruk hoog. Er is nog geen besluit: ”verkeerverbodzone” opheffen. 
Niet parkeren in lange straten groenzones. In de zijstraten mag geparkeerd worden. In de Mauritslaan 
is nog wel parkeerdruk. Hier wordt gekeken naar een oplossing. Dit komt in de brief.    
  

8. Rondvraag  
Er zijn vooraf aan de vergadering zijn vragen ingestuurd en tijdens de vergadering zijn er vragen 
middels de chat binnengekomen. Deze vragen zijn deels via de vergadering behandeld en de niet 
beantwoorde vragen worden middels een andere wijze beantwoord. De antwoorden worden middels 
een Q&A teruggekoppeld op de website van de Wijkraad.    

  
9. Sluiting van de vergadering  

Frans sluit de vergadering rond 21.45 uur af.  
 


