
 

Agenda Jaarvergadering De Stichting Wijkraad Skoatterwâld 

 

12 mei – lobby geopend vanaf 19.30 uur - start 20:00 uur 

Locatie: theaterzaal SPIL (ingang Slingertouw) 

1. Welkom en opening van de vergadering 

2. Vaststellen van de agenda 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

4. Notulen 2020 

5. Jaarverslag 2021 

6. Financieel verslag 2021 (wordt uitgereikt tijdens de vergadering) 

– Verslag kascommissie benoeming nieuwe leden kascommissie 

7. Plannen en aandachtspunten 2022: 

– Trimloop, jubileumloop 10 jaar Trimloop 

– AED-training 

– Spelen sporten en ontmoeten in de wijk 

– SPIL zuid 

– Buurtschuur/ontmoetingsplek (nieuwbouwplan De Treffe) 

– Jongeren Pot (subsidiemogelijkheid voor activiteit) 

– Oproep bestuur en werkgroep leden  

8. Rondvraag 

9. Sluiting van de vergadering 

Na afloop is er gelegenheid met elkaar na te praten tijdens de borrel. 

Heeft u vragen voor de wijkraad of gemeente graag z.s.m. sturen naar: 

jaarvergadering@skoatterwald.nl (uiterlijk 8 mei).  

De stukken voor de vergadering zijn te vinden op www.skoatterwald.nl. De financiële stukken zijn 

ter vergadering beschikbaar. 

We zien u graag op 12 mei vanaf 19:30 uur! 

Wijkraad Skoatterwâld 
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Jaarverslag 2021 

Een bewogen jaar waarin we niet om Covid19 

heen konden, 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 

voor een 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 

AED’s zijn voor de zomer van 2021 allemaal in 

de wijk opgehangen en operationeel. Wij 
bedanken de bewoners voor het beschikbaar 

stellen van de ruimte om de AED’s aan op te 

hangen. 

 

Onze wijk is nog steeds aan het groeien en 

hierdoor zullen wij in de toekomst nog een 

aantal AED's moeten aanschaffen om aan de 6 

minutenzones te kunnen 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 plaatsen voor nu en in de 

toekomst. We bedanken de werkgroep AED 

voor hun tomeloze inzet. 

Trimloop 

De 10e editie van de Univé Run Skoatterwâld 
laat nog even op zich wachten. Houd de 

website in de gaten om je aan te melden als 

vrijwilliger of juist als deelnemer! Geplande 

jubileum festiviteiten zijn wegens covid 19 

uitgesteld en staan voor 2022 op het 

programma. 

Vaste week- en maandactiviteiten 

Afgelopen jaar hebben er 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- of 

maandactiviteit en hier een bijdrage aan 

willen leveren dan zien wij uw reactie graag 
tegemoet. 

 

Informatie over de activiteiten en de 

wijkruimte is te vinden op Facebook, 

Instagram, www.skoatterwald.nl en op de 

deur van de wijkruimte. We bedanken Greet 

Pels voor haar tomeloze inzet en 

enthousiasme. 

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. Inmiddels zijn alle woningen 

reeds verkocht.  

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 geweest met de 

ontwikkelaar, bouwbedrijf en gemeente 

Heerenveen. Een architect heeft een plan 

ontworpen voor de locatie van de 

buurtschuur. Het plan is door de 

klankbordgroep, projectontwikkelaar, 

bouwbedrijf en de wijkraad zeer positief 

ontvangen. Het plan ligt nu ter toetsing bij de 

afdeling onderhoud van gemeente 

Heerenveen. Ter illustratie een 

sfeerimpressie. 

 
© Impressies The Virtual Dutchmen in opdracht van 
TWA architecten 
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Spelen in de wijk 

Wij zijn druk bezig geweest met de 
ontwikkeling van een nieuwe speelplek aan 
de zuidzijde van MFA De Spil. Afgelopen jaar 
is er een concept ontwerp tot stand gekomen 
waarbij er zoveel mogelijk rekening is 
gehouden met de wensen van verschillende 
doelgroepen van jong tot oud. Het 
uiteindelijke ontwerp mede mogelijk 
gemaakt door KNHM en Arcadis voorziet in 
sport, spel en ontmoeten in het groen (zie 
concept ontwerp). Om dit allemaal mogelijk 
te gaan maken gaan we komend jaar hard 
bezig met fondsenwerving, crowdfunding 
acties en gedeeltelijke realisatie, dit is veel 
werk dus we zijn hard opzoek naar 
vrijwilligers. Wilt u ook een steentje bijdragen 
aan deze mooie plek voor ons allemaal stuur 
dan een berichtje naar 
speeltuin@skoatterwald.nl. 
 

 
© ontwerp Arcadis in opdracht van wijkraad 
Skoatterwald in samenwerking met KNHM 

Parkeren in de wijk 

De parkeerdruk in delen van Skoatterwâld is 
erg hoog. Van de bewoners ontvangen de 
gemeente en de wijkraad diverse klachten 
gerelateerd aan parkeren in de wijk. 
Uitkomst van recente parkeerontwikkelingen 

worden binnenkort geëvalueerd en als 
sparringpartner voor de gemeente denken we 

mee om te komen tot passende oplossingen. 

Wijkraad Skoatterwald in samenspraak met 

gemeente Heerenveen.  

Wijkraad en gemeente Heerenveen hebben 

maandelijks overleg over actuele 

onderwerpen in de wijk zoals infrastructuur, 

verkeersveiligheid en bouwplannen. 

Kerstbomen 

Het jaar 2021 stond in teken van overdracht. 

De afdeling groenbeheer heeft het plaatsen 

en versieren van de kerstbomen overdragen 

aan de wijkraad. De medewerkers van het 

groenbeheer, bewoners en de wijkraad 

hebben, dit jaar, gezamenlijk de kerstbomen 

geplaatst en versiert. 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 2022 

• Werken aan de verkeersveiligheid in 

de wijk o.a. rondom de Spil 

• Evaluatie van parkeerdruk 

• AED-reanimatiecursus (door covid 19 

heeft dit nog niet plaatsgevonden) Ben 

je reeds bekend bij hartslagnu.nl? 

Maak jezelf dan bij de wijkraad 
bekend. 

• Organiseren van festiviteiten ter ere 

van het 10jarig jubileum van de 

Trimloop Skoatterwâld. 

• Verdere inrichting van sport, speel 

en ontmoetingsplek ten zuiden van 

de Spil (crowd funding) 

 

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 

Allard Nijdam 

Arjan Nieuwenhuis 

John Rensink (gestopt) 
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Heb jij hart voor onze wijk? 

De wijkraad is op zoek naar nieuwe vrijwilligers! 

Wil jij bijdragen aan het continue verbeteren van het woonklimaat in onze wijk, meld je dan nu aan! 

Dit kan per mail naar info@skoatterwald.nl. 

Als bestuurslid van de wijkraad vervul je de rol als vertegenwoordiger van de bewoners van 

Skoatterwâld. We bespreken onderling en met de gemeente allerlei zaken: de nieuwbouwplannen, 

activiteiten rondom de Spil, de groenvoorziening, de speeltoestellen, infrastructurele zaken, AED, 

WABP, sfeeractie kerstbomen etc. Kortom, heel veel zaken die het woonklimaat in onze wijk direct 

beïnvloeden. 

Mogelijk vraag je je af wat je hiervoor terugkrijgt. Wel: voldoening, leuke contacten in en om de wijk, 

invloed in zaken die direct met je leefomgeving te maken hebben en persoonlijke groei. 

Past een bestuursfunctie nu niet bij jou, maar wil je je wel inzetten voor de wijk? We zijn opzoek 

naar werkgroepleden die zich bezighouden met diverse thema’s zoals verkeer of spelen in de wijk. 

Ook vrijwilligers die af en toe zich willen inzetten voor de wijk zoals nieuwsbrieven rondbrengen, of 

ondersteunen bij de Univé Run of de maandelijkse creatieve activiteiten in de Spil. Alle hulp is van 

harte welkom. 

Ben jij een enthousiaste vrijwilliger, die het leuk vindt om regelmatig of op afroep iets te willen doen 

voor ons mooie Skoatterwâld. Stuur dan een e-mail naar info@skoatterwald.nl. We nemen dan 

contact met je op, bespreken je vragen/wensen en nodigen jou dan uit om eens een 

wijkraadsvergadering bij te wonen. 
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